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tiba di tanah air

Direktur utama Pertamina Karen 
agustiawan menyambut GM Per
tamina libya nanang abdul Manaf 
dan Manager administrasi umum 
subiyantoro t Widodo  di Bandara 
Internasional soekarno Hatta. tim 
ahli Pertamina libya ini selamat 
tiba di tanah air setelah tertahan 
40 jam di Bandara tripoli, libya.

TANgerANg – suasana haru dan bahagia menyelimuti ke
datangan tiga pekerja Pertamina libya di Bandara soekarno 
Hatta, senin (28/2). GM Pertamina libya nanang abdul Manaf, 
Manager administrasi umum subiyantoro t Widodo, dan staf 
Pertamina libya supriyadi. Kedatangan rombongan disambut 

tiga Pekerja Pertamina yang bekerja di Libya, 

akhirnya dievakuasi ke tanah air. Mereka harus 

dipulangkan karena kondisi di Libya yang tidak 

kondusif. Kepulangan tim ahli ini atas kerjasama 

antara Pertamina dengan Pemerintah dan 

Pt Wijaya Karya.

Direktur utama Pertamina Karen agustiawan, vP Corporate 
Communication M. Harun, serta keluarga para pekerja.

 Direktur utama Pertamina menyampaikan terima kasih 
kepada KBRI libya dan tunisia, Kementerian luar negeri, 
Kemenko Polhukham dan juga Pt Wijaya Karya yang telah 
membantu kepulangan tiga pekerja Pertamina ini. 

Ketiga tim ahli Pertamina tiba di tanah air dengan meng
gunakan pesawat luthfansa airlines lH778 dari Frankfurt 
airport Jerman. Mereka berhasil keluar dari libya bersama 200 
karyawan Wijaya Karya yang terbang ke tunisia. Dari tunisia 
mereka akhirnya mendapatkan pesawat menuju ke Frankfurt 
– Indonesia.

Menurut nanang, suasana di  Bandara tripoli libya sangat 
tidak kondusif. Bahkan di Bandara menumpuk penumpang 
yang ingin segera meninggalkan negara yang tengah dilanda 
demonstrasi menuntut Muammar Khadafi mundur. “Empat 
pu luh jam kami tertahan di bandara, tanpa stok makanan dan 

mi numan,” cerita nanang.
sebelum meninggalkan bandara, seluruh barang elektronik 

dan penyimpan data milik warga yang akan meninggalkan 
Libya dihancurkan petugas keamanan setempat. “Laptop, 
kamera, ponsel, tidak boleh dibawa. Bahkan hard disk external 
dihancurkan di bandara tersebut,” papar nanang.

nanang menambahkan terakhir saat ia meninggalkan ban
dara, ada sekitar 50006000 orang yang menumpuk di bandara 
internasional libya. Pesawat komersial banyak yang tidak 
pas ti bisa mendarat karena tidak mendapat izin, seperti Qatar 
airways dan Emirates.

M. Harun, vice President Pertamina mengatakan, ketiga tim 
ahli Pertamina bekerja di lokasi proyek Pertamina libya yakni 
di Onshore sirte 1233, 900 km tenggara tripoli dan Offshore 
Sabrata 17-3, 60 km utara Tripoli. “Kami berharap situasi disana 
cepat mereda agar tim kami bisa melanjutkan kembali aktifitas 
di sana,” jelas M. Harun.MPDSU
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PGE investasi rp 2,8 triliun
PeNgANTAr reDAKSI :

Indonesia sebagai negara 
yang memiliki potensi geotermal 
cukup tinggi, ini sebuah peluang 
yang besar bagi Pt Pertamina 
Geo thermal Energy (PGE) untuk 
lebih meningkatkan produksinya. 
untuk itu, dalam Rencana Kerja 
anggaran Perusahaan (RKaP) 
2011, PGE pun mendapat target. 
Be rikut paparan Direktur Utama 
Pertamina geothermal energy, 

Abadi Poernomo kepada Media Pertamina.

Bagaimana rencana pengembangan investasi Pge ke 
depan? Kalau bicara tentang investasi panas bumi adalah 
investasi yang berkelanjutan. Jadi artinya setiap kali investasi 
dilakukan tahun itu, secara otomatis menjadi investasi pada 
tahun itu juga. tetapi bisa juga investasi yang ditanamkan pada 
tahun 2008 sampai dengan 2010, baru bisa dimonetisasi mulai 
tahun 2012 sampai dengan 2015 mendatang.

untuk sekarang ini, investasi PGE sudah cukup banyak. 
Di tahun 2011 saja dana yang dialokasikan untuk investasi 
sebesar Rp 2,8 triliun. Yang direncanakan akan digunakan 
un tuk pemboran 31 sumur dan pengelolaan beberapa di dae
rahdaerah yang sudah siap untuk pembangkitan.

sementara itu, kalau bicara tentang program pembangkitan 
diharapkan akhir tahun 2011 ini sudah ada penambahan 
pembangkitan lagi, yaitu di lahendong unit Iv sebesar 20 
MW (mega watt). Kemudian, awal tahun 2013 nanti terjadi 
penambahan yang berasal dari daerah ulu Belu, lampung 
terdiri atas unit 1 dan 2 dengan kapasitas 110 MW.

Jadi intinya, dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2011 
sampai dengan 2015, ada pembangkitan baru sesuai dengan 
investasi yang sudah dimulai sejak tahun 2007. 

Bagaimana dengan target produksi Pge yang sesuai 
de ngan rKAP 2011? tahun 2011, mencapaikan target 
pro   duksi pembangkitan di Kamojang, baik untuk suplai uap 
maupun listrik sebesar 200 MW. Kemudian juga di lahendong 
mulai dari unit 1, unit 2, dan unit 3 operasional pada kondisi 
3x30 MW, di tambah unit 4 yang direncanakan realisasi mulai 
Oktober.

Itulah target produksi PGE tahun 2011 dan mudahmu
dahan tidak ada hambatan operasional sehingga produksi 
dapat tercapai sesuai dengan targetnya.

Bagaimana dengan keikutsertaan Pge pada tahun 
2014, 10.000 MW yang dicanangkan Pemerintah? PGE tetap 
ambil bagian dari 10.000 MW tahap kedua tersebut. Dari 10.000 
MW yang dicanangkan Pemerintah maka sebesar 3.977 MW 
berasal dari pengembangan energi panas bumi.

Dari 3.977 MW sekitar 1.070 MW itu berasal dari PGE. na
mun demikian seperti diketahui dalam pelaksanaannya banyak 
sekali kendala yang dialami, diantaranya kendala operasional, 
peraturan, dan sosial.

sehingga kemungkinan dari 1.070 MW yang dicanangkan 
tahun 2014 itu, PGE hanya mencapai hingga 800 MW saja. 
Kemudian sisanya akan diproyeksikan pada tahun 2015. Jadi 
artinya kontribusi Pt PGE sendiri dari 3.977 MW itu tidak 
kurang dari 30 persen. 

namun demikian kalau dilihat dari keseluruhan 15 WKP 
(wilayah kerja Pertamina) eksisting PGE, hampir 50 persen 
diberdayakan. Dan itu lebih dari 2.000 MW pemasukan dari 
WKP eksisting yang dimiliki oleh PGE baik kerjasama dengan 
pihak lain ataupun yang dikerjakan sendiri oleh PGE.

Hal apa saja yang menjadikan kegiatan terhambat? 
Ham batan utama adalah sektor perijinan. Karena alur perijinan 
ini, yang dimulai dari Pemda tingkat I dan II, kemudian di lain 
pihak bahwa 60 persen dari cadangan PGE berada di hutan 
lindung. 

nah, hutan lindung itu sesuai dengan uu no. 41 tahun 
1999, ini memang belum ada celah untuk memanfaatkan. 
Ka lau hutan lindungnya sudah bisa dengan adanya sistem 

pinjampakai, tapi hutan konservasi dan suaka yang belum bisa 
dimanfaatkan. seperti yang diketahui cadangan yang terbesar 
itu ada di suaka.

Mungkin nantinya inilah yang harus ditinjau kembali kepada 
Kementerian Perhutanan untuk bisa menerbitkan Perpu 
ataupun Perpres yang mengijinkan. Bukan penambangan 
panas bumi, tetapi kearah pengusahaan panas bumi untuk 
bisa bekerja di hutan lindung, di hutan konservasi ataupun 
hutan suaka.

Bagaimana dengan insentif dan harga yang ditentukan 
Pemerintah? Kalau kita bicara mengenai insentif, memang 
ini masih menjadi problematika yang sudah cukup menguras 
tenaga. Karena definisi melanjutkan usaha dengan peng-
usahaan baru  masih belum jelas.

Jadi insentif itu berlaku, apabila kalau melanjutkan kegiatan 
usaha. Namun, apabila didefinisikan sebagai perusahaan baru 
itu tidak mendapatkan insentif. Dan itulah yang barangkali 
menjadi dispute.

Karena seperti diketahui bahwa Pt PGE berdiri pada tahun 
2007, namun demikian secara pengusahaan sudah eksis 
selama 30 tahun. nah, apakah ini devinisinya melanjutkan usa
ha atau sebagai perusahaan baru. Ini yang masih mengalami 
dispute dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Jadi artinya itu dapat membuat sekema bisa membuat 
nilainilai ekonomi lebih available, artinya nilai ekonominya pada 
tataran yang lebih matang. namun demikian apabila ini menjadi 
suatu hal yang harus kita bayar, katakanlah insentifinsentif itu 
tidak ada ya kita bayar tetapi harus kita kompensasikan dengan 
harga listrik yang memadai.

Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kebijakan 
Pemerintah yang mulai melirik lagi energi alternatif, ketika 
harga minyak mentah dunia mulai naik? Masalahnya 
begini, sebenarnya pengembangan energi alternatif itu masih 
terkendala dengan adanya BBM bersubsidi. Kita (panas bumi, 
red) memang tidak bisa bersaing dengan BBM bersubsidi. 

namun demikian sejak subsidi BBM dicabut, ini merupakan 
sesuatu hal yang sangat positif dalam hal industrialisasi dalam 
pengembangan energi baru dan terbarukan, terutama panas 
bumi. Karena begitu harga minyak naik, batubara juga naik. 
Kalau batubara naik, maka harga listrik juga akan naik. 

Di lain pihak kita mempunyai cadangan panas bumi yang 
cukup besar, dan cadangan panas bumi ini tidak bisa diekspor 
jadi harus dimanfaatkan ditempatnya. Barangkali sekarang ini 
merupakan momentum yang tepat untuk mengembangkan 
energi alternatif panas bumi.

Bagaimana tanggapan Anda tentang PT geodipa men
jadi BUMN baru dibidang panas bumi? Hal tersebut akan kita 
lihat bahwa kapabilitas dari PGE sampai saat ini masih cukup 
berkualitas (mumpuni). Dalam artian PGE sudah beroperasi 
lebih dari 30 tahun di Indonesia, untuk mengembangkan 
panas bumi, baik operasi sendiri maupun kerjasama dengan 
pihakpihak lain. tentunya pengalaman ini merupakan suatu 
leverage (pengaruh) kita di dunia in ternasional maupun di 
dalam negeri. 

Geodipa dibentuk sebagai BuMn dan merupakan 
per       usahaan yang mendapatkan support cukup kuat dari 
Pe  merintah. Jadi kalau boleh dibilang, Geodipa bukan me
rupakan pesaing bagi PGE, melainkan sebagai partner. atau 
bekerjasama baik untuk pengembangan energi di daerah
daerah baru maupun bisa untuk mengguide investorinvestor 
masuk lebih dalam lagi pengembangan geothermal.

Bagaimana dengan pembagian wilayah kerjanya? 
Jus  tru disitulah keunggulan PGE, karena telah mempunyai 15 
wilayah kerja sesuai dengan surat dari Dirjen Batubara dan 
Panas Bumi nomor 2523/30/DJB/2009 atas nama Menteri 
Energi dan sumber Daya Mineral. Bahwa 15 wilayah kerja itu 
adalah dikelola oleh PGE atas nama Pertamina. 

artinya apa? Geodipa sebagai BuMn belum punya wilayah 
kerja. Kalau dia (Geodipa, red) ingin bekerja di wilayah Dieng 
dan Patuha, Geodipa harus berkontrak dengan PGE yang se 
suai dengan aturan.MPNDJ
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Rubrik suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman a4. artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

Editorial
KOMEt, bagian dari transformasi & Menjawab tantangan di PertaminaPotensi Pengembangan LGV

ArIeS HAMDANI
Quality Management  Ru III

Rencana pengaturan BBM bersubsidi dipastikan batal. 
tidak jadi diberlakukan per april di wilayah Jabodetabek 
seperti yang dijadwalkan. “Ada baiknya kita tunda itu,” ujar 
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa pekan lalu. Menurutnya, 
pemerintah harus realistis, sebagai upaya mencari solusi, 
bukan karena tidak tegas atau mencla-mencle.     

akan diterapkan bulan april, atau bulan apapun, ma
syara kat tetap harus disosialisasi. Karena pada saatnya 
nanti hanya kendaraan tertentu yang bisa menikmati BBM 
bersubsidi. sementara kendaraan berplat hitam dialihkan 
untuk mengonsumsi BBM non subsidi yang harganya 
sudah mengikuti harga pasar. Pemerintah juga memberikan 
alternatif agar masyarakat beralih menggunakan Liquified 
Gas for Vehicle (lGv) atau bahan bakar gas untuk mobil 
pribadi. 

terlepas wacana ini sebagai pengalihan isu pembatasan 
subsidi atau tidak, yang pasti penggunaan lGv yang dilon
tarkan Dirjen Migas Evita legowo bisa menjadi altrnatif 
bahan bakar murah dan ramah lingkungan.  Potensi pasar 
lGv bisa digarap serius sebagai peluang menjanjikan.

Pemakaian lGv sebagai bahan bakar kendaraan sudah 
digunakan secara luas di sejumlah negara seperti australia, 
Korea, India dan negaranegara Eropa.

Keunggulannya sudah diakui sebagai  produk ramah 
lingkungan, fleksibilitas pemakaian dua jenis bahan bakar, 
biaya operasional kendaraan lebih murah, kerja mesin lebih 
optimal, memperpanjang umur mesin, bebas sulfur dan 
timbal, aman dan tekanan di dalam tangk lebih rendah.

Pertamina sudah menggarap lGv sejak 2008 dengan 
merek dagang viGas yang dijual di sejumlah sPB (stasiun 
Pengisian Bahan Bakar)  viGas di Jakarta. Bahan bakar ber
oktan 98 ini dijual relatif lebih murah dibandingkan Premium 
maupun Pertamax yaitu Rp 3.600 perliter setara premium 
(lsp). tahun ini, jumlah sPB viGas direncanakan mencapai 
19 unit. Bahkan di Bali sudah diajukan membangun 5  6 
sPB viGas. Hiswana Migas Jateng & DIY pun tertarik 
mengembangkannya.

Meski sedikit kendaraan yang menggunakan lGv, 
namun beberapa kendaraan umum (khususnya taksi) 
berkelas mewah, telah menggunakan viGas. Karena alasan 
efisien tadi. Armada taksi keluaran terbaru dirasa tidak pas 
menggunakan Premium, yang dikhawatirkan membuat 
mesin mobil tidak awet akibat pemaksaan menggunakan 
bahan bakar yang tidak direkomendasikan. sebaliknya jika 
menggunakan bahan bakar dengan Ron 92 ke atas seperti 
Pertamax, harganya tak bisa menutup biaya operasional.

Bagaimana dengan masyarakat umum? tentu saja 
mereka harus berpikir dua kali. untuk  menggunakan bahan 
bakar lGv, pemilik kendaraan harus membeli converter 
kit terlebih dahulu yang harganya berkisar Rp 10 juta. Ini 
yang menjadi kendala utama pengalihan penggunaan lGv 
sebagai bahan bakar kendaraan.

sinergi Pemerintah,  atPM, Pertamina, sangat diperlukan 
untuk mendukung pengembangan lGv. Pemerintah 
bisa memberikan subsidi kepada pengguna kendaraan 

untuk pembelian 
dan pemasangan 
converter kit, se
hingga harganya 
relatif le bih murah. 
agen tunggal Pe
m e  g a n g  M e r k 
(atPM) bisa mulai 
memproduksi ken
daraan yang di
lengkapi converter 
k i t  se jak  d ibe l i 
o leh konsumen. 
sementara Per
ta mina terus me
n g e m b a n g k a n 
lGv,  dan menjamin 
ketersediaan viGas 
di sejumlah sPBu. 
MP

Geliat KOMEt semakin mantap menunjukkan kredibilitas 
dan aktivitasnya. secara hitungan keekonomian dan matematika 
sebenarnya aktifitas KOMEt tidak berdampak langsung 
secara instan terhadap marginal perusahaan. Dampaknya 
akan terlihat dan akan menggelembung serta berkembang 
pesat efeknya bila aktiftas KOMEt ini telah terimplementasi 
dan terkodifikasi dalam suatu kinerja yang direalisasikan.
Yang terpenting, dukungan serta komitmen yang besar dari 
top dan tim manajemen sa ngatlah berpengaruh besar dalam 
menghasilkan goal dari implementasi yang telah diagendakan 
oleh program kerja KOMEt ini secara menyeluruh di semua 
lini kerja Pertamina.

sesudah Dirut Pertamina meluncurkan Knowledge Mana-
gement Pertamina (KOMEt), pada 5 november 2008 yang lalu 
yang dipertegas dengan kebijakan Direktur Pertamina pada 
tanggal 17 september 2009 perihal Kebijakan Knowledge Ma-
nagement Pertamina, mungkin masih ada  pekerja  bertanya 
mengenai KOMEt.

Berikut ilustrasi dan gambarannya. KOMEt secara seder
hana dapat diartikan sebagai sarana kolaborasi antar pekerja 
berbagi pengetahuan. Di dalam kolaborasi terjadi proses 
peng gabungan antar disiplin knowledge antar unit dan tentu 
saja antar personil sehingga menghasilkan daya saing yang 
berkesinambungan.

Dalam kolaborasi ada yang memberi  dan ada yang mene
rima.  ada yang bertanya, ada yang menjawab. Pada suatu saat 
seseorang dapat berperan sebagai penerima atau penanya, 
tetapi di lain waktu diharapkan orang tersebut dapat berperan 
sebagai penjawab dan pemberi. Komoditi yang bergerak 
di dalam kolaborasi adalah apa yang disebut knowledge, 
yang dalam dinamika kolaborasi terus menerus diperkaya. 
Knowledge itu dapat berupa solusi, best practice, template, 
inovasi yang dapat membantu pekerja dalam melakukan 
tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, bahkan kegagalan 
yang dihadapi pada masa lalu.

KOMEt bukan hanya sekedar situs web, tetapi KOMEt 
memanfaatkan kapabilitas internet untuk melakukan proses 
pengumpulan, pendistribusian dan pengaplikasian knowledge. 
KOMEt mensinergikan kapabilitas pekerja dan kapabilitas 
teknologi di dalam tiga proses utama, yaitu kreasi dan akuisisi 
knowledge, sharing knowledge dan aplikasi knowledge.

Fungsi lain dari KOMEt adalah membantu pekerja untuk 
mendapatkan knowledge yang dibutuhkannya. Orang yang 
menyukai browsing internet biasanya pernah menggunakan 

google, coba masukkan satu kata di google, misalnya petrofisik, 
maka bisa muncul ribuan list yang menyangkut topik tersebut. 
Dari ribuan list tersebut, yang mana yang harus di double click? 
Kalau harus dilihat satusatu, berapa lama waktu dan energi 
yang dibutuhkan? Bahkan dapat mengakibatkan rasa frustrasi. 
Problem tersebut akan tetap kita temui walau menggunakan 
fasilitas advance searching. Dengan KOMEt effort for browsing 
dapat dikurangi, karena knowledge yang dibutuhkan oleh 
pekerjaan diusahakan sudah tersedia di KOMEt.

PerAN KOMeT DALAM Knowledge Conversion
Polanyi, seorang ahli kimia merupakan orang pertama 

yang memperkenalkan bahwa knowledge terdiri dari dua jenis 
yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit know ledge 
merupakan knowledge yang diam di dalam benak manusia 
dalam bentuk intuisi, judgement, skill, values dan belief yang 
sangat sulit diformalisasikan dan di share dengan orang lain. 
sedangkan explicit knowledge adalah knowledge yang sudah 
terkodifikasi dalam bentuk dokumen atau bentuk lainnya 
sehingga dapat dengan mudah ditransfer dan didistribusikan 
dengan menggunakan berbagai media. Explicit knowledge 
dapat berupa formula, kaset/cd video dan audio, spesifikasi 
produk atau manual.

Contohnya, ketika seorang pekerja menuliskan penga
lamannya dalam mengatasi kebocoran gas di sebuah lokasi 
unit, maka dia sudah melakukan proses eksternalisasi, dimana 
pengetahuan yang selama ini ada dibenaknya dalam bentuk 
tacit knowledge, sudah dikodifikasi menjadi explicit knowledge 
dalam bentuk tulisan. tulisan ini bisa bermanfaat bagi seluruh 
pekerja Pertamina yang membutuhkannya. 

Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana me mo
bilisasi pekerja dan ini tugas kita semua, mulai top manajemen 
sampai ke front liner tanpa terkecuali. Ini kebutuhan Pertamina 
dan pekerjanya untuk memanfaatkan KOMEt. artinya perlu 
perubahan budaya, niat dan semangat serta tekad yang kuat 
untuk melakukan dan berbuat lebih. 

selamat mengunjungi, menggunakan, memanfaatkan serta 
memaksimalkan KOMEt. semakin banyak pengetahuan di 
sana yang berasal dari pekerja, untuk pekerja  dan demi ke
ma juan Pertamina. Jadi tunggu apa lagi!•
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Keluarga pekerja juga ikut terlibat dalam fire fighting contest ini.

JAKArTA – sejak digulirkannya transformasi pada tahun 
2006 lalu, telah dicanangkan CoPI merupakan sebuah 
perubahan budaya. Hal itu dapat dilihat dari kesuksesan 
transformasi dan bisnis yang semakin terasa. untuk 
itu, peran observer sangat membantu dan menjadikan 
ke giatan performace dialogue menjadi lebih fokus. 
Demikian dikatakan Direktur sDM, Rukmi Hadihartini 
yang juga selaku Champion transformasi Pertamina 
pada Forum Observer Performance Dialogue 2011, di 
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (18/2).

“Karena tujuan dari CoPI adalah untuk lebih melibatkan 
lagi para pemimpin dalam mengimplementasikan modul
modul culture change ke dalam kegiatan bisnis kita se
harihari,” ujar Rukmi Hadihartini.

CoPI itu sendiri merupakan komunitas dari individu
individu dengan tujuan bersama untuk mempraktekkan 
dan mengimplementasikan pembelajaran utama dari 
workshop-workshop culture change dan juga untuk 
mem perbaiki kerangka berpikir serta perilaku mereka 
dan tim mereka.

lebih lanjut Rukmi mengatakan budaya berbasis 
kinerja semakin hari semakin terasa di lingkungan pe
kerja Pertamina. Ketika pertama kali digulirkan bahwa 
KPI harus dihitung berdasarkan targettarget sangatlah 
berat dan aneh untuk dilakukan. “Tetapi sekarang sudah 
menjadi bagian dari pekerjaan kita semua dan itu menjadi 
suatu kesuksesan, dimana yang paling terasa adalah 
per formace dialogue,” paparnya.

“Sekali lagi saya selaku Champion transformasi Per
tamina menegaskan bahwa transformasi terus ber gulir, 
sampai kita men  jadi perusahaan minyak nasional kelas 
dunia,” tegasnya.

sementara itu, Manajer Culture Change, Erni D. 
Ginting mengatakan bahwa peran observer sangat 
penting. Karena ketika seorang memimpin dan menja
lankan rapat secara efektif dengan peserta, hasil 
ra  pat dievaluasi oleh observer. “Karena tugas dari 
ob   server adalah memberikan hasil evaluasi rapat dan 
membicarakan hasil evaluasi dengan pimpinan rapat,” 
tukasnya.

Menurut Erni, peran observer sangat penting un
tuk menjamin proses performance dialogue berjalan 
dengan baik sehingga kualitas dari performace dialogue 
meningkat. Karena tanggung jawab PD observer adalah 
harus dapat memahami dan siap menggunakan paket 
meeting coach seperti halnya OME, checklist observasi, 
formulir feedback peserta.

“Untuk itu PD observer juga mengcoach pimpinan 
rapat dan fasilitator PD bahwa akan ada observasi saat 
PD; mencatat OME dan mengisi checklist selama rapat 
dan mengumpulkan formulir feedback dari para peserta 
rapat; mencatat hasil audit rapat ke dalam database dan 
mengupload-nya ke PMs online,” papar Erni.

terdapat tiga toolkits yang digunakan untuk 
mela kukan observasi terhadap pelaksanaan CoPI 
performance dialogue. Pertama, Diagram Overall Meeting 
Effectiveness (OME) yang bertujuan untuk mengukur 
ke efektifan penggunaan waktu dalam performance 
dialogue. Kedua, Checklist Observasi bertujuan utnuk 
mengukur kualitas dari proses performace dialogue. 
Dan Ketiga, Formulir Feedback peserta bertujuan untuk 
mengukur kepuasan peserta terhadap proses dan hasil 
dari performance dialogue.MPNDJ

JAKArTA – seiring de ngan 
rencana kebijakan pengaturan 
Ba han Bakar Minyak (BBM) 
bersubsidi jenis Premium oleh 
Pe merintah, sejumlah sPBu 
Pertamina di Jabodetabek 
telah siap me nyongsong 
program ter sebut. Demikian 
dikatakan Manajer non PsO 
Fuel Retail, sugeng Priyono 
pada saat talk show di siapa 
takut Pakai Pertamax yang 
disponsori nissan Indonesia, 
(13/2).

Hadir dalam talkshow  ini 
Direktur Pembinaan usaha 
Hilir Migas saryono, dan vice 
President Director sales and 
Marketing nissan Indonesia 
teddy Irawan.

lebih lanjut sugeng men
jelaskan, kesiapan sPBu 
terbukti sebanyak 610 unit 
sPBu Pertamina telah si ap 
menjual Pertamax. Ini me
ningkat dari jumlah se be lum
nya, yaitu sebanyak 530 unit 
sPBu. 

“Memang program penga-
turan pemakaian BBM ber
subsidi ada di tangan Pe me
rintah. Di sini Pertamina hanya 
se bagai penyedia sarana dan 
fasilitasnya dan itu dibuktikan 
dengan sudah 86 persen ke

Siapa takut Pakai Pertamax

siapan dari sPBu Pertamina 
khususnya kesiapan dari Per
tamax,” katanya.

Menurut sugeng, energi 
me rupakan masalah yang 
sangat kompleks. untuk itu 
Pemerintah harus betulbetul 
menggodok program ini, su
paya tepat sasaran dan te pat 
waktu. 

subsidi itu sendiri nan
tinya hanya diberikan kepada 
kendaraan berpelat kuning 
dan sepeda motor saja yang 
boleh menggunakan Premium. 
sedangkan kendaraan plat 

hitam roda empat tidak diper
bolehkan menggunakan Pre
mium lagi.

Mengapa masyarakat me
nengah harus meng gu nakan 
Pertamax? Karena Per tamax, 
lanjut sugeng, merupakan 
bahan bakar minyak yang 
sudah menggunakan tekno
logi tinggi, yaitu ROn 92. 
se dangkan untuk Premium 
masih menggunakan ROn 88. 
selain itu, Pertamax sangat 
hemat dan ada bahan yang 
dapat membersihkan secara 
otomatis saluran bensin.

Menurut sugeng, ken
daraan yang diproduksi li
ma tahun belakangan me
mang sudah seharusnya 
meng  gunakan bahan bakar 
yang beroktan tinggi seperti 
Pertamax. “Karena spek 
dari Pertamax itu sangat se
suai dengan ketentuan dari 
pabrikanpabrikan kendaraan. 
Jangan sampai hanya ka
rena ingin irit bahan bakar 
tetapi salah menggunakan 
ba han bakar, jadi korbannya 
kendaraan,” ungkapnya.MP 

NDJ/DSU

Talkshow  siapa takut Pakai Pertamax mendapat respon positif dari para pengunjung Mal taman anggrek.
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JAKArTA – Pembuatan Pur-
chase Requisition (PR) dan 
FI Posting (FB60) dilakukan 
secara pooler dikarenakan ke
terbatasan user ID dan harus 
dilakukan di fungsi masing
ma sing user. Demikian di
sampaikan Manager Pro
curement Operation  Budiman 
sunaryawan pada acara per
siapan go live WEB PR & 
WEB FI Posting (FB60) di 
Ja karta, senin (21/2).

adapun latar belakang dari 
kegiatan ini adalah me lakukan 
pemenuhan ke butuhan akan 
user ID MySAP khususnya 
dalam pembuatan PR. selain 
itu juga melakukan efisiensi 
dalam penggunakaan user 
ID MySAP dengan tujuan 
dapat mengurangi user ID 
MySAP. sehingga diharapkan 
proses end to end P2P dapat 
disentralisasikan via WEB 
Based dan Request FI Pos-
ting FB60 yang selama ini 
masih menggunakan form 
manual via microsoft office, 
memerlukan paper dan sulit 
ditracking.

sedangkan tujuan dari 
pembuatan PR baik untuk 
create, change dan release 
dapat dilakukan via WEB, 
dimana tampilan web lebih 
memudahkan user untuk 
mem buat PR dibandingkan 
dengan di MysaP. Dan ju ga 
penambahan user ID pem
buatan PR dengan media 
WEB Based yang tidak ter
kendala biaya seperti user 
ID MysaP, sehingga menjadi 
lebih efisien.

“Pembuatan PR dapat 
di lakukan di bagian masing
masing tanpa melalui pooler, 
sehingga prosesnya lebih 
cepat. Request FI Posting 
FB60 bisa dilakukan meng
gunakan WEB Based sehing
ga proses tersebut menjadi 
paperless, lebih cepat dan 
lebih mudah untuk tracking,” 
ujar Budiman.

sementara i tu, untuk 
ren cana pelaksanaannya 
para peserta merupakan dari 
semua fungsi yang meng
gunakan proses PR & FB60. 
untuk keperluan go l ive 

Web PR & WEB FI Posting 
(FB60) masingmasing unit 
diharapkan melakukan training 
minimal dua hari. untuk lebih 
efektif dalam training, maka 
maksimal jumlah peserta se
banyak 2530 orang/batch. 
Dalam training ada tiga sesi 
merefresh WEB P2P (WEB 
PO & berita acara).

Dijelaskan juga oleh Bu

diman, dalam training ada 
pre-test dan post-test. Pre-test 
dalam bentuk tertulis (pi lihan 
ganda) dan post-test dalam 
bentuk latihan via MysaP. 
Hasil nilai post-test akan di
cantumkan dalam sertifikat 
training dari PlC. Bagi unit 
yang telah  mengikuti training, 
dua minggu setelah itu di
nyatakan go live. MPNDJ
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TOT Program Pengendalian Gratifikasi :
Transparansi Gratifikasi untuk Pertamina Clean

Rakor Sekper : Upaya Tingkatkan 
Citra Perusahaan

PeNgHeMATAN BBM BerSUBSIDI TeTAP 
DILAKUKAN
JAKArTA (investor)  Penghematan BBM bersubsidi 
tetap akan dilakukan, kendati kebijakan pembatasan BBM 
subsidi ditunda pelaksanaannya. Hal itu untuk menjaga 
kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah, 
yakni sebesar 38,5 juta kiloliter. “Penghematan bukan 
berarti melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Peng
hematan yang dimaksud adalah menjaga subsidi yang 
dianggarkan dan tidak melebihi kuota,” kata Kar daya 
Wanika, staf ahli Menteri EsDM bidang Komunikasi 
dan Informasi, di Jakarta. Kardaya menga takan, hingga 
kini pemerintah belum memutuskan untuk melakukan 
pembatasan BBM bersubsidi pada 1 april nanti. Peme
rintah masih menunggu sejumlah hasil kajian, termasuk 
mencermati pergerakan harga minyak mentah global 
yang terus merangsek naik.  sementara itu, terkait uji 
coba penempelan stiker pembatasan dan radio fequency 
identification  (RFID), menurut Kardaya, kedua program 
tersebut masih akan terus dilaksanakan.

CADANgAN sHAle gAs  BISA PANgKAS 
IMPOr
JAKArTA (Koran Tempo)  Cadangan shale gas 
yang dimiliki Indonesia sebenarnya cukup besar. Jika 
pe merintah berhasil mengembangkan gas tersebut, 
kebutuhan gas dalam negeri akan terpenuhi tanpa per
lu mengimpor. “Amerika Serikat terbukti berhasil,” kata 
Dirjen Migas Evita legowo di Jakarta. Menurutnya, 
amerika diprediksi tidak mengimpor gas lagi pada 2014 
karena berhasil mengembangkan shale gas. Shale 
gas merupakan gas dari serpihan batuan shale  atau 
tempar terbentuknya gas bumi. Proses mengubah  shale  
menjadi gas membutuhkan waktu lima tahun. Pemerintah 
berniat mengembangkan gas kategori unconventional  ini 
untuk dijadikan bauran energi. sedikitnya empat wilayah 
teridentifikasi memiliki cdangan shale gas,  yakni Baong 
shale, telisa shale, dan Gumai shale di sumatera; 
Klasafet Formation di Papua; dan dua cadangan lagi di 
Jawa dan Kalimantan.

LIBYA BergOLAK, IMPOr MINYAK 
PerTAMINA MASIH AMAN
JAKArTA (Kontan)  setelah tunisia dan Mesir, kini 
krisis politik mulai merambat ke negaranegara afrika 
utara dan timur tengah, seperti libya dan Iran. namun 
memanasnya situasi politik di dua negara kaya minyak 
rupanya tidak berdampak besar terhadap aktivitas 
impor BBM Pertamina untuk bulan Maret ini misalnya, 
Pertamina tetap bisa mengimpor Premium sebanyak 5 
juta barel. Jumlah ini sama dengan impor Premium pada 
bulan sebelumnya. Impor BBM ini merupakan upaya 
Pertamina untuk terus mempertahankan stok BBM 
sebanyak 22 hari sehingga kilangnya tetap beroperasi. 
Direktur Pemasaran & niaga Pertamina Djaelani sutomo 
mengatakan aktivitas impor relatif tidak terganggu 
karena Pertamina banyak mengimpor minyak dari arab 
Saudi dan Singapura. “Pengaruh krisis politik di Timur 
tengah terhadap pengadaan minyak kita tetap ada, 
tetapi sedikit saja,” ujarnya. selain itu, Pertamina telah 
menjalin kerjasama dengan negaranegara asEan, 
seperti vietnam dan Malaysia untuk saling memenuhi 
kebutuhan BBM. “Negara Asean saling mengisi. Kami 
punya kelebihan minyak apa, maka kami pasarkan ke 
mereka,” kata Djaelani.

KONVerSI MITAN Ke eLPIJI HArUS TeTAP 
DILANJUTKAN
JAKArTA (neraca)  Program konversi minyak tanah 
ke Elpiji harus terus dilanjutkan meskipun program ini 
menemui banyak kendala. Hanya saja, Pemerintah harus 
mewaspadai ketersediaan pasokan Elpiji karena selama 
ini sebagian besar masih diimpor. Jika tidak diantisipasi, 
maka subsidi untuk Elpiji juga akan semakin besar. Hal 
tersebut diungkapkan Direktur ReforMiner Instutute Pri 
agung Rakhmanto. Menurut Pri agung, Pemerintah 
mesti segera merevitalisasi kilang dan menambah 
ka pasitas kilang elpiji untuk memenuhi kebutuhan do
mestik. MPrO

JAKArTA – strategi komu
nikasi, CsR (corporate social 
responsibility) Pertamina dan 
Proper harus berada pada 
posisi iklim operasi perusahaan 
yang kondusif. Dimana pro
gramprogram tersebut ha
rus bisa meningkatkan citra 
Pertamina secara positif di 
masyarakat. Demikian di
sampaikan sekretaris Per
seroan Pertamina, Hari Kar
yuliarto pada saat Rapat 
Koor dinasi Fungsi sekretaris 
Perseroan (sekper) di Kantor 
Pusat Pertamina, (16/2).

Rakor kali ini, masih me
ngacu pada Rakor tahun se
belumnya yang membahas 
tentang restrukturisasi yang 
bertujuan untuk lebih mening
katkan kinerja fungsi sekretaris 
Perseroan. tetapi ada sedikit 
penekanan pada beberapa 
hal, yaitu pembahasan me
ngenai Proper, bagaimana 
membangun CsR branding, 
KPI (key performance in di-
cator) masingmasing unit, 
dan terkait dengan operasional 
termasuk dengan isu yang 
ada. Rakor diikuti oleh 48 
pe serta dari seluruh unit dan 
anak perusahaan Pertamina. 

Menurut  Har i ,  untuk 
me     ningkatkan citra peru
sa haan tidak hanya cukup 
de ngan berkoordinasi saja, 
tetapi harus dilihat juga da
lam penentuan strategi kor
porasinya. “Di sini harus ada 
perubahan strategi, dengan 
me lakukan strategi yang te
pat akan menghasilkan nilai 
yang baik bagi perusahaan. 
Kalau strategi korporasi yang 
meliputi strategi komunikasi 
sudah dilakukan dengan baik, 
efeknya peningkatan citra 
perusahaan akan terbentuk 
dengan baik juga,” ujarnya.

selain itu, Hari menje
las kan, tidak hanya stra
tegi komunikasi yang da pat 
mendongkrak citra peru
sahaan. tetapi ada sisi lain 
yang dapat dikembangkan 
diantaranya CSR. “Kalau blue 
print CsR sudah terintegrasi 
dengan strategi komunikasi 
t e rmasuk  d i  da lamnya 
branding manajemen, tidak 
mustahil peningkatan citra 
dapat terwujud,” katanya. 

lebih lanjut Hari menga
takan, langkah awalnya adalah 
mengecek kembali program 
apa saja yang sudah ada, 

ser ta sejauh mana program 
tersebut dapat meningkatkan 
citra perusahaan. Program 
yang dimaksud di sini adalah 
CSR Pertamina. “Artinya se-
jauh mana program CsR 
da pat berdampak pada pe
ningkatan citra perusahaan. 
Memang tidak langsung 100 
persen terjadi peningkatan 
citra perusahaan dari progarm 
CsR, tetapi kalau 80 persen 
dari program CsR itu bisa 
di lakukan sekaligus untuk me
ningkatkan citra Pertamina itu 
beda persepsinya,” cetus nya.
MPNDJ 

Rakor sekper : Peningkatan citra perusahaan tidak cukup hanya koordinasi.
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SeMArANg – sebagai 
buk ti keseriusan Pertamina 
dalam upaya penegakan 
GCG dan t indak lan ju t 
da   r i  penanda tanganan 
MOu antara KPK dengan 
Pertamina, pada 79 Februari 
2011 di Patra semarang 
Con vention Hotel diadakan 
Training Of Trainer Program 
Pengendalian Gratifikasi bagi 
20 pekerja yang telah terpilih 
melalui assessment di lingkup 
korporat pada level Manager, 
ast. Manager dan BPs. 

Manager Compliance 
Mar diani mengharapkan 
kepada seluruh peserta untuk 
dapat mengajak, mencegah 
dan mengajarkan kepada 
rekanrekan di lingkungan 
tempat kerjanya untuk meng
implementasikan perbaikan, 
peningkatan kualitas karakter 
dan sistem. Caranya dengan 
menjauhkan diri dari segala 
hal yang memungkinkan 
mun  culnya kesempatan me
lakukan korupsi serta karakter 
diri yang berpotensi untuk 

menginginkan kekayaan 
de  ngan cara mencuri yang 
bukan haknya.

D i r e k t u r  g r a t i f i k a s i 
KPK dalam presentasinya 
menjelaskan bahwa dalam 
hal peningkatan transparansi 
abdi negara, KPK pada tahun 
ini menggulirkan program 
bernama Pusat Pengendalian 
Gratifikasi (PPG). Program 
ini dilatarbelakangi analisis 
terhadap minimnya jumlah 
pelaporan gratifikasi yang 
ma suk ke KPK yang ke
mung  kinan disebabkan ke ti
daktahuan, kendala jarak, dan 

keengganan psikologis untuk 
berurusan dengan KPK. 

Dengan adanya PPG 
yang dibangun di setiap ins
tansi, diharapkan aparat ne
gara, baik di pusat maupun 
daerah, tak lagi sungkan 
untuk melaporkan gratifikasi 
yang mereka terima. Jika ada 
pejabat negara yang menerima 
gratifikasi, yang bersangkutan 
cukup melaporkan ke unit 
Pengendalian Gratif ikasi 
(uPG) dan uPG inilah yang 
secara periodik akan me la
porkan gratifikasi itu kepada 
KPK. 

secara garis besar, pro
gramprogram yang telah 
di lakukan untuk mendorong 
perbaikan layanan publik 
dan sistem administrasi pe
merintah, penegakan hu
kum yang  p ro fes iona l , 
peng    galangan kepedulian 
dan dukungan masyarakat, 
peningkatan transparansi 
pe nyelenggara negara, pe
nyelamatan aset dan potensi 
kerugian negara, penjalinan 
kerja sama, serta upaya pen
didikan antikorupsi; akan terus 
dilanjutkan dan dioptimalkan.
MPPMS IV
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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

Satukan Gerak Langkah 
Menuju target Perusahaan

5S : Untuk Kenyamanan di Tempat Kerja

Oleh : Hilda Yanti – tim QM

Forum KOMEt di bulan Pebruari ini adalah Forum perdana di Kantor Pusat pada tahun 
2011. sebenarnya forum ini terhitung terlambat dibandingkan dengan pelaksanaan forum 
di unit/Region. Beberapa PIC (Person in Charge) KOMEt di unit/Region sampai dengan 
saat ini sudah beberapa kali mengadakan Forum KOMEt. Misalnya Ru II Dumai, Ru v 
Balikpapan, Ru vI Balongan dan Pms II sumbagut. Walaupun demikian, dukungan dan 
respon yang positif dari para narasumber dan peserta Forum KOMEt di Kantor Pusat tidak 
berkurang, terbukti dengan hadirnya 4 (empat) narasumber yang menyampaikan 4 (empat) 
topik pembahasan sebagai berikut:

Bagi KOMEters lainnya yang tidak dapat mengikuti forum ini untuk dapat memperoleh 
materi ini dengan membuka Portal KOMEt di http://intra.pertamina/com/KOMEt. 

Walaupun Forum ini melibatkan 2 (dua) Direktorat yaitu Pengolahan dan Pemasaran & 
niaga, namun transfer pengetahuan dan input antar direktorat dapat terwujud dan semakin 
memberi warna dalam diskusi ini. Dalam Forum ini, banyak hal yang dapat kita ketahui 
dari Fungsi atau Direktorat lain, dan tidak menutup kemungkinan pengetahuan dari Forum 
tersebut nantinya dapat dijadikan salah satu referensi dalam pekerjaan kita. 

Direncanakan Forum yang diselenggarakan KOMEt sepanjang tahun 2011 ini 
mengangkat tema “Pertamina Targetkan Laba 17.7 T“. Harapannya agar hasil diskusi ini 
dapat mendukung Bisnis Pertamina untuk mencapai target tersebut. sama halnya dengan 
forumforum yang dilaksanakan di unit Operasi/usaha/Bisnis/Region pun mengusung tema 
forum yang sama.

untuk Forum selanjutnya di Kantor Pusat yang direncanakan akan diselenggarakan pada 
bulan Maret 2011 direncanakan akan mengangkat topik : OPI, Reliability, Optimasi, Bisnis 
Pelumas, Industri Marine dan topiktopik lainnya. tunggu informasi dari KOMEt mengenai 
Forum yang akan datang melalui email Broadcast Pertamina dan Media Pertamina.

Kita sudah seringkali mendengar Prinsip 5s/5R yang berasal dari bahasa negeri Matahari 
terbit, seperti yang pernah ditulis QM di Media Pertamina terbitan no.24 tanggal 14 Juni 2010. 
tak ada salahnya apabila kita sedikit meremind kembali ingatan kita tentang prinsip yang 
mengutamakan kenyamanan lingkungan tempat kerja ini.

Penerapan prinsip 5s sebenarnya 
diambil dari isti lah KaIZEn atau 
kalau kita terjemahkan dalam bahasa 
Indonesia berarti “Perbaikan yang 
terus menerus”. Prinsip 5s kalau dalam 
bahasa Jepang berarti seiri (RIngkas), 
seiton (Rapi), seiso (Resik), seiketsu 
(Rawat) dan shitsuke (Rajin), tanpa 
bermaksud merubah arti agar terdengar 
akrab di telinga tidak ada salahnya juga 
kalau kita terjemahkan saja “S”nya 
keadalam bahasa Indonesia yaitu :sisih, susun, sapu, standar, dan sikap.

Sisih berarti memisahkan dan menyisihkan barangbarang yang tidak diperlukan, kegiatan ini 
seringkali kita lakukan saat memilah dokumen/arsip atau barang dengan melakukan pengecekan 
terlebih dahulu :
• Apakah dokumen/arsip yang tidak terpakai sudah dipisahkan/dibuang
• Apakah dokumen/arsip sudah dipisahkan menurut jenis & kepentingannya
• Apakah dokumen/arsip sudah dikelompokkanmenurut masa retensinya
• Apakah peralatan yang tidak terpakai sudah dibuang/dipisahkan.

Susun berarti menyusun barangbarang dengan rapi pada tempatnya agar mudah dijangkau 
dan ditemukan bila diperlukan. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar :
• Menjadikan tempat kerja yang tertata rapi.
• Menciptakan tata letak dan penempatan yang efisien (termasuk mutu dan keamanan)
• Meningkatkan produktivitas kerja dengan menghilangkan pemborosan waktu untuk mencari-

cari barang/dokumen.
Sapu (alat yang digunakan untuk membersihkan sesuatu) berarti membersihkan setiap 

peralatan dan tempat kerja dari kotoran.
• Kebersihan lingkungan kerja sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada gangguan 

keseharan.
• Kebersihan akan berpengaruh langsung pada manusia dan hubungannya dengan produktivitas 

kerja.
Standar berarti Menjaga agar semua barang/peralatan/tempat kerja tetap dalam kondisi 

bersih dan tersusun rapi. standar merupakan hasil dari kegiatan ‘sisih, susun, dan sapu” yang 
dilaksanakan secara tepat,. Selain itu fungsi “Standar” adalah : mencegah kesalahan agar tidak 
terulang, tolok ukur keberhasilan serta berusaha terus menerus untuk penyempurnaan.

Sikap berarti Pembentukan kebiasaan agar tercipta tempat kerja yang baik dan 
mentaati peraturan. tujuannya 
adalah terciptanya partisipasi 
penuh seluruh pekerja dalam 
mengembangkan kebiasaan 
yang baik dan tempat kerja 
yang nyaman serta senantiasa 
mentaati peraturan yang berlaku 
dengan adanya komunikasi dan 
umpan baik sebagai rutinitas 
seharihari.

nah, apabila telah kita ja
lankan dengan baik semua 

prin sip yang ada pada 5s, ti dak tertutup kemungkinan manfaat yang dapat kita peroleh sangat 
berarti untuk kemajuan perusahaan baik dari sisi in ternal maupun eksternal, yaitu:

Dari sisi intern Perusahaan 
• Peningkatan kenyamanan kondisi lingkungan kerja
• Peningkatan produktivitas dan kualitas serta keselamatan kerja
• Biaya dapat ditekan (keuntungan perusahaan meningkat)
• Peningkatan inovasi dan motivasi pekerja.
• Citra perusahaan meningkat.

sedangkan dari luar perusahaan, pelanggan dan pihak terkait akan puas karena mutu 
meningkat , serta layanan akan cepat dan tepat.

Hal diatas dapat tercapai dan berhasil sukses tentunya apabila ada dukungan penuh dan 
komitmen dari insan Pertamina termasuk manajemen untuk mengaktifkan kembali gerakan 5s 
tersebut dengan memahami pentingnya 5s, memotivasi langsung gerakan 5s baik secara lisan, 
maupun tulisan.

Dalam rangka menuju perusahaan yang berkelas dunia kita dituntut untuk segera berbenah 
dalam bekerja dengan menerapkan prinsip diatas, semoga apa yang telah dan akan kita lakukan 
dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan yang kita cintai ini. Semoga…•
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Dr. Ibrahim Hasyim, BCM., Se., MM 
dan kawankawan
Judul buku : 
(Memoar Akademi Migas di 
Indonesia) Toekang Migas 
Menembus Batas

adalah sejarah yang didalamnya 
dapat dikatakan sebagai pengalaman 
seseorang maupun sebuah negara 
atau organisasi. sejarah yang 
dikupas dalam buku ini tentunya 
mengenai perminyakan dan gas bumi. 
salah satu yang melatar belakangi 
terbentuknya buku ini adalah para 
alumni akademi migas yang terbentuk 
dalam Ikatan alumni akamigas 
(Ilugas). Berdasarkan pengalaman 
yang mereka geluti dibidang Migas, 
yang sangat  menarik untuk dibahas. 
Buku ini sebagai refleksi keberhasilan 
dari sistem pendidikan, dosen, dan 
alumni yang kinerjanya melebihi 
target. seperti yang dikutip dari Dirut 
aKaMIGasstEM, Ir toegas soegeng 
soegiato Mt,” buku ini mengingatkan 
para akamigas Cepu bahwa 
perjalanan yang dilalui sudah panjang 
lagi, dan yang akan ditempuh melalui 
pengabdian tanpa akhir ”. Buku 
yang didedikasikan bagi insan migas 
nasional, perusahaanperusahaan 
migas serta masyarakat luas, 
terutama dunia pendidikan ini juga 
dapat menginspirasi maupun edukasi 
bagi pembaca yang membutuhkan 
informasi seputar migas.

Para alumni merupakan “toekang” 
dalam arti profesional, yang telah 
menembus “batas”. Para alumni 
merupakan orangorang yang 
professional dalam bidang MIGas. 
semua tempat yang berada dari aceh 
hingga Papua merupakan tempat 
yang menjadi sejarah bagi para alumni 
migas dalam dunia perminyakan.

Perkembangan industri minyak 
dan gas bumi terjadi pada awal tahun 
1970 di lapangan Cinta, laut Jawa 
dengan ditemukannya sumursumur 
baru baik terbatas didaratan (onshore) 
maupun lepas pantai (offshore) 
dengan memproduksi minyak mentah 
sekitar 1,6 juta barel per hari.  Inilah 
masa puncak produksi minyak 
Indonesia, yang saat itu memberikan 
kontribusi 1,8 persen dari seluruh 
produksi minyak dunia dan penghasil 
minyak mentah (crude oil) peringkat 
ke17. 

Penulis menjabarkan mengenai 
hal yang berhubungan dengan 
kompetensi dan keahlian. seperti 
akademi Perminjakan Permina (aPP), 
akademi Geologi dan Pertambangan 
(aGP), akademi Minyak dan Gas 
Bumi (akamigas) Cepu. untuk itu juga 
dibutuhkan konsentrasikonsentrasi 
jurusan dalam akademi migas 
untuk pendidikan agar lebih fokus 
dan mendalami mengenai minyak, 
seperti Jurusan Topografi, Eksplorasi 
–Geologi, Bor, EksploitasProduksi, 
Pengolahan, sEM/MO, Instrumentasi 
dan Elektronika, teknik, logistik, 
lemigas school of Petroleum Geology 
(lsPG), Pendidikan ahli singkat 
Minyak dan Gas Bumi (Pas Migas). 
lokasi akademiakademi yang ada 
terdapat didaerah Cepu dan Bandung. 

Buku ini juga merupakan 
hadiah untuk Pertamina pada hari 
jadi yang ke 53. Dengan packaging 
yang menarik dan tampilantampilan 
potopoto didalamnya penulis 
mengharapkan pembaca tidak jenuh 
untuk membaca buku ini. Berkarya 
di industri migas bagai pipa yang 
tertancap didalam perut bumi. sekali 
ditelusupkan, pipa pantang diangkat, 
sebelum minyak dan gas bumi 
benarbenar berhenti mengucur.
MPPerPUSTAKAAN
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Sebarkan budaya hSE Sambil berolahraga

KITABerITA

JAKArTA – Berbagai cara dilakukan untuk 
menyebarkan kesadaran budaya HsE bagi 
para pekerja Pertamina. salah satunya dengan 
dialog bersama Direksi usai mengikuti senam 
pagi, Jumat (18/2). Kegiatan yang digelar dalam 
rangka bulan K3 (Kesehatan, Keselamatan, 
Kerja) ini dikemas dalam dialog santai bersama 
Direktur umum Waluyo, dan Direktur sDM Ruk
mi Hadihartini, yang diadakan fungsi HssE.

Dalam kesempatan ini Waluyo mengajak 
para pekerja untuk bertindak sesuai dengan 
kepatuhan terhadap keselamatan, saling meng
ingatkan, dan peduli terhadap bahaya se kecil 
mungkin. “Melakukan itu semua me   rupakan 
sebuah langkah penting untuk me minimalisir 
adanya kecelakaan,”tegas Walu yo. soal budaya 
mengingatkan menurutnya perlu dilihat sebagai 
bagian dari kepedulian terhadap keselamatan 
semua orang. “Kalau ada hal-hal yang perlu 
dilakukan intervensi ya lakukan, misalnya 
me lihat kabel yang tidak rapi di ruang rapat, 
se gera dirapikan. atau mematikan lampu, dan  
komputer saat akan meninggalkan ruangan 
ker ja,” jelasnya.

sementara itu Direktur sDM Rukmi Ha
di hartini kembali mengingatkan budaya HsE 
Didadaku harus benarbenar melekat dalam 

pe rilaku sehari-hari insan Pertamina. “Saya 
ambil contoh yang sederhana saja, mari kita 
lihat diri kita masingmasing apakah masih ada 
dari kita yang merokok di lingkungan kantor yang 
jelasjelas merupakan kawasan bebas rokok?” 
tegasnya. 

suasana dialog kian meriah, karena diselingi 

dengan sesi tanya jawab. Diharapkan dialog 
dua arah lewat kegiatan informal ini menjadi 
sarana yang tepat untuk saling memberikan 
masukan, dan membagi pengetahuan tentang 
HsE agar budaya baik ini tetap melekat di dada 
pekerja dan pekarya di lingkungan Pertamina.
MPNDJ/DSU 

Direktur sDM Rukmi Hadihartini dan Direktur umum Waluyo berdialog dengan para pekerja Kantor Pusat setelah 
melakukan senam pagi bersama.
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Pertolongan Pertama Minimalisir risiko
JAKArTA – Dalam rangka peringatan bulan K3 (Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja), Fungsi HsE Pertamina menggelar lomba 
first aid (pertolongan pertama), Jumat (11/2). Kegiatan dibuka 
oleh vice President HsE Joko susilo, di lantai Ground Kantor 
Pusat Pertamina. Dalam sambutannya Joko menyampaikan 
bahwa sebelum perlombaan digelar, telah dilakukan pelatihan 
first aid bagi tim OPKD (Organisasi Penanggulangan Keadaan 
Darurat). “Diharapkan melalui lomba dan pelatihan yang telah 
dilaksanakan,  keterampilan first aid sudah dikuasai sehingga 
mam pu menimalisir risiko,”papar Joko.  

Perlombaan diikuti 25 regu dari tim dari Kantor Pusat, 
Kwarnas dan sPI Kramat. Peserta unjuk gigi memeragakan 
prosedur pertolongan pertama di hadapan para juri yang me
libatkan tim internal dan eksternal. Mulai dari tim medical HsE 
Kantor Pusat, hingga dokter ahli di bidang keselamatan kerja.
MPWNr/DSU

JAKArTA  Bertempat di lantai M Gedung 
utama, berlangsung Coach Forum  2011 dengan 
tema Maintaining The Believed Transformation. 
Coach Forum ini juga merupakan reuni para 
coach transformasi sejak angkatan pertama 
tahun 2006. 

acara dibuka oleh Direktur sDM Pertamina 
Rukmi Hadihartini. acara dihadiri svP RBtK 
Gusrizal, Manager Performance Management 
& transformation syahrial Mukhtar,  Manager 
Culture Change Ernie Ginting.   

Direktur sDM Rukmi Hadihartini dalam 
pengarahannya menyatakan bahwa  para coach 
merupakan penggerak awal dari BtP Project. 
“Peran coach BtP itu sebagai katalisator 
tranformasi yang mempunyai akses khusus 
dengan para owner atau project  sponsor. Itu 
artinya para direksi dan deputi menjembatani 
apa yang diinginkan kepada para leader dan 
member-nya,” kata Rukmi. “Coach inilah yang 
menjadi kepanjangan tangan langsung para 
direksi dan deputi.” 

transformasi terus diakselerasi
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Rukmi juga memuji 
tu juan pelaksanaan 
acara ini untuk me la
kukan sharing ideide 
bagaimana para coach 
tetap bisa berperan da
lam transformasi. se
cara tidak langsung hen
dak dikatakan bahwa  
transformasi masih tetap 
berjalan di Pertamina.

Dari data terungkap 
bahwa ada 97 proyek 
BtP yang berhasil di
laksanakan, sementara 
jumlah pekerja yang di
asign menjadi coach BtP sekitar 73 orang.  
“Saya ingin mengingatkan lagi bahwa perjalanan 
transformasi ini masih panjang, terus diakselerasi, 
sampai tercapainya citacita kita menjadi world 
class oil company,” tambah Rukmi. 

Mengutip datadata theme0meter, Rukmi 

pun menyoroti turunnya dukungan aktif ter
hadap transformasi. “Kita harus menggenjot 
lagi dukungan aktif dari temanteman yang 
masih muda. Pekerjapekerja mudalah yang 
kita harapkan menjadi pionir transformasi ke 
depan.”MPUHK
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Warung Kopi

P O S I S I

rIJANTO
Manager legal Corporate Function,
legal Counsel
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DONOr DArAH KArYAWAN PerTAgAS 

JAKArTA  Dalam rangka menyambut ulang tahun 
Ke4, Pt Pertamina Gas bekerjasama dengan PMI RsuP 
Fatmawati melaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti 
oleh seluruh karyawan di lingkungan Pertagas. Kegiatan 
ini sebagai niat mulia untuk membantu terhadap sesama 
dengan sekantong darah. turut hadir dalam pelaksanaan 
tersebut Direktur utama Pertagas  Gunung sardjono Hadi 
menyaksikan kegiatan  donor darah yang berlangsung di 
Gedung Oil Center, MH thamrin Jakarta, Rabu (23/2).
MPIK

TUTUKO WIDODO
Manager Civil Case litigation,
legal Counsel
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STUDY eKSKUrSI MAHASISWA UNLAM Ke UBeP TANJUNg

TANJUNg  untuk mengenal seperti apa lingkungan kerja industri 
migas, mahasiswa jurusan teknik lingkungan universitas lambung 
Mangkurat (unlam) Banjarbaru, mengunjungi lokasi uBEP tanjung, 
pada (17/2). Mahasiswa yang berjumlah 47 orang ini diterima asisten 
Manajer layanan Operasi, Fariansyah HB.  Mahasiswa mendapatkan 
penjelasan mengenai profil UBEP Tanjung dari Akhmad Ruspandi, 
yang dilanjutkan dengan manajemen lingkungan dari fungsi Health, 
safety, Environment (HsE) oleh Bakhtiar nC.  Melengkapi kegiatan ini, 
rombongan diajak melihat langsung ke area industri uBEP tanjung. 
Dengan semangat, rombongan mendatangi lokasi sumur injeksi, 
sumur produksi, Booster station (Bs) III dan Power Plant. Kunjungan 
diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari pihak unlam kepada 
Pertamina uBEP tanjung yang diwakili oleh Kepala HsE, Dr. agung.
MPUBeP Tanjung

Itung-itungan
Mang Warta  : Yum, dah masak air lagi belum? sekarang kan 

kalo dah jam tiga sore ada aja yang minum 
kopi.

Iyum : Iya, Mang. udah. Iya, yah, kenapa sekarang 
jam tiga sore banyak pekerja jadi seneng 
ngopi? Padahal dulu mah kalo udah jam tiga, 
udah banyak yang siapsiap pulang. 

Ujang : lain dulu,  lain sekarang atuh Yum...  Jangan 
disamain aja...

Nano : Betul Kang ujang. Kalo saya denger dari pe
kerja, sekarang ada aturan flexi time. Kalo 
pekerja yang datengnya jam tujuh, pulangnya 
boleh jam empat sore. tapi kalo datengnya 
jam setengah delapan, pulangnya harus 
setengah lima sore. Katanya sih, biar disiplin 
dan gak seenaknya aja dateng ke kantor.

Ujang : tuh Yum, dengerin. Gak sama kan seka
rang?

Iyum : Iyah, pantesan... terus, kalo pulangnya sampe 
malem gimana tuh Mas nano?

Nano : Wah, kalo itu mah saya gak tau Yum, saya 
kan cuma outsourcing. Coba tanya sama Pak 
Jamal. Gimana tuh Pak kalo ada pekerja yang 
pulangnya sampe malem?

Pak Jamal : lho, kamu suka dengerin pengumuman pas 
jam 4 sore  kan? Jika ada pekerja yang masih 
menyelesaikan tugasnya melewati waktu 
kerja, perusahaan memberikan penghargaan 
yang setinggitingginya.

Iyum : Maksudnya apaan sih? Dikasih hadiah gi
tu?

Pak rijal : Ya gak begitu neng... Maksudnya, perusahaan 
sangat berterima kasih. ngucapin terima 
kasih gitu lho Yum...

Nano : Hehehe koyok ngono tho... saya pikir, ba
pakbapak kalo pulang malam dapet uang  
lembur.

Pak rijal : saya juga maunya begitu, no. lumayan 
kan?

Pak Jamal :  ah, Pak Rijal.... kok jadi itungitungan gitu sih... 
Perusahaan ini kan sudah menyejahterakan 
Pak Rijal dan keluarga  dengan sangat baik. 
ada gaji, insentif, bonus, dll. Iya kan? Masa, 
cuma lembur yang gak setiap hari dan cuma 
beberapa jam aja sampe segitu nuntutnya. 
Kita sudah seharusnya bersyukur dengan 
apa yang  kita dapat sekarang dengan 
me   nunjukkan dedikasi yang tinggi untuk 
perusahaan. Masih banyak orang di luar sana 
yang tidak seberuntung kita...

Mang Warta : Jang, Yum, no... denger tuh omongan Pak 
Ja mal. Walaupun kalian bukan pekerja Per
tamina, tapi  tetep harus nunjukkin kerja yang 
serius... Dan yang terpenting, harus pinter 
bersyukur....

Pak rijal : Duh, jadi malu nih saya disindir sanasini... 
Itu mah cuma harapan, Pak. Dijamin, totalitas 
kerja saya untuk perusahaan tetep 100 per
sen.MP
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MAHASISWA STTA KUNJUNgI KANTOr PUSAT PerTAMINA

JAKArTA  sebanyak 110 mahasiswa sekolah tinggi teknologi adisucipto 
(stta) dari Yogyakarta, yang didampingi 2 dosen pembimbing, berkunjung ke 
Kantor Pusat Pertamina pada selasa (22/2). Rombongan diterima Manager 
Data & Informasi – sekper  Ifki sukarya dan mendapat penjelasan tentang 
peran Pertamina dahulu, kini dan ke depan.MPUHK
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LATIHAN eVAKUASI KOrBAN DI geDUNg BerTINgKAT

JAKArTA  Dalam rangka memperingati bulan K3, tim pemadam 
kebakaran Gedung Pusat Pertamina melakukan latihan penyelamatan 
dari gedung bertingkat Jumat (11/2). latihan rutin ini  dilakukan untuk 
melatih kesigapan tim evakuasi, sesuai peraturan dan prosedur yang 
ditetapkan. Kegiatan ini difokuskan pada penyelamatan korban dari 
gedung bertingkat, dengan menggunakan peralatan evakuasi sesuai 
standar keamanan.MPWNr/DSU

SerTIJAB DI LINgKUNgAN MArINe regION II

PALeMBANg  Beberapa pejabat di lingkungan Marine Region 
II dilantik langsung oleh Manajer Marine Region II, nindya 
Prasestyo, (21/2). Pejabat yang dilantik adalah Head of Marine 
Jambi /Marine Region II achmad Buchari menjadi Head of Marine 
Panjang/Marine Region II, Head of Marine Panjang/Marine Region 
II  l.B.Y. Pamuncak  menjadi Head of Marine Jambi/Marine Region 
II, dan assistant Port Operation & OsR/Marine Region II Mujiran 
B. sadimejo 601021 menjadi Head of Marine Pangkal Balam / 
Marine Regin II. acara ini juga dihadiri Pekerja, Japong dan ls di 
lingkungan Marine Region II.MPPMS reg. II
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HUT ke-4 Pertagas :

Semangat Kebersamaan, 
Capai Kinerja Terbaik

APKIPrAH anak perusahaan

Pt badak nGL tandatangani 
Kesepakatan bersama 
dengan tiga instansi
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tim bisnis aset Jawa,
Percontohan Perencanaan bisnis terintegrasi

JAKArTA – “Dengan se-
mangat kebersamaan, kita 
ingin mencapai kinerja yang 
lebih bagus. Jadi intinya ba
gaimana kita melakukan 
konsolidasi ke dalam, mela
kukan evaluasi yang belum 
kita lakukan selama lima 
tahun ini untuk merancang 
suatu strategi mencapai target 
ke depan yang lebih bagus.”

Demikian disampaikan 
oleh Direktur utama Pt Per
tamina Gas  Gunung sardjono 
Hadi pada syukuran ulang 
tahun ke4 Pertagas, di Ge
dung Oil Center, Jakarta 
(23/2). turut hadir dalam 
syu kuran tersebut Direktur 
utama Pertamina Karen 
agutiawan, Komisaris utama 
Pertagas Rukmi Hadihartini 
serta seluruh jajaran direksi 
anak perusahaan hulu Per
tamina. 

Disampaikan oleh Gunung 
sardjono, pada  tahun 2010 
Pertagas berhasil memperoleh 
pendapatan Rp 1,9 triliun dan 
ditargetkan pada 2011 akan 
ada peningkatan pendapatan 
menjadi Rp 2,2 triliun. 

untuk mencapai target 
2011 tersebut, Pertagas 
me la kukan berbagai upaya 
dengan meningkatkan dan 
mengoptimal isasi  bisnis 
eksisting, yaitu transporter, 
sebagai upaya operation ex-
cellent sehingga bisa me
lakukan efisiensi di dalam 
ope rasional.

“Pertagas juga banyak me-
raih peluangpeluang bisnis 
baru, seperti mempercepat 
pembangunan lPG Plant. 
Ke depan, kita melakukan 
yang namanya Mini Liquefied 
natural Gas (lnG) juga Com
pressed natural Gas (CnG),” 
ungkap Gunung.

selain itu, Pertagas segera 
melaksanakan launching 
project pem bangunan lPG 
Plant di tambun Bekasi 
yang direncanakan mulai on-
stream pada 10 Maret 2011. 
termasuk mempercepat 
pro ject pembangunan pi
pa semarangGresik, pem

bangunan lPG Plant di Prabu
mulih dan pembangunan pipa 
Plaju.

sementara Rukmi Ha
dihartini mengharapkan ada
nya sinergi antara Perta gas 
dengan anak peru sa ha an 
Pertamina  lainnya. Me
nurutnya, sinergi ini diperlukan 
untuk kemajuan Pertagas  
sehingga bisa memberikan 
kontribusi yang lebih besar 
bagi Pertamina. 

“Bisnis gas adalah bis-
nis energi masa depan. 
ten tunya harus ada upaya 
yang lebih keras lagi untuk 
mengembangkan bisnis gas 

tersebut,” kata Rukmi. 
Memper inga t i  u lang 

tahunnya yang ke4, Pertagas 
melakukan berbagai kegiatan 
sosial. Di antaranya,  donor 
darah, pemberian dana san
tunan kepada yayasan, dan 
pelaksanaan program CsR 
penanaman pohon di wilayah 
kerja Pertagas.

terkait  GCG, Pertagas 
melaunching EKB (Etika 
Kerja Bisnis) dan website 
Pertagas. Website ini diha
rapkan dapat menjadi sarana 
para stakeholder  un tuk me
ngetahui bisnis Pertagas 
keseluruhan.MPIK

Direktur utama Pt Pertamina Gas Gunung sardjono Hadi memotong tumpeng pada syukuran ulang tahun ke4 Pertagas, 
disaksikan Direktur utama Pertamina  Karen agutiawan, Komisaris utama Pertagas  Rukmi Hadihartini serta jajaran 
direksi Pertagas.

JAKArTA – Berbekal kesuksesan dalam menyeleng
garakan Free Dialog di Kantor Pusat, Pt Pertamina Hulu 
Energi (PHE) kini mulai melaksanakan acara serupa di 
anak perusahaanya di Joint Operating Body (JOB). JOB 
pertama yang terpilih adalah JOB PertaminaPetroChina 
salawati (JOB PPs).

Bertempat di ulos Meeting Room Hotel Four sea son, 
acara yang merupakan wadah terciptanya  ko munikasi 
aktif antar pekerja ini dihadiri oleh seluruh pekerja Per
tamina dan PHE JOB PPs. sementara dari PHE diwakili 
oleh Direktur Keuangan Hemzairil, Direktur Operasi 
Eddy Purnomo, Direktur usaha Internasional Richard 
H. tamba dan vP sDM Harry soebandrio.

“Komunikasi yang aktif dan insentif antara PHE, JOB 
dan partner perlu mendapatkan perhatian khusus. tahun 
ini ekspektasi terhadap PHE sungguhlah be sar. Peran 
besar itu menuntut terciptanya lingkungan kerja yang 
nyaman agar pekerja dapat fokus dalam menggapai 
ekspektasi tersebut. untuk itulah free dialog ini di
adakan,” ujar Eddy Purnomo dalam sambutannya.

Eddy mengatakan tujuan dari free dialog adalah 
demi terciptanya satu kesatuan dan menumbuhkan 
sinergi agar terpacu untuk saling mengisi kekurangan 
yang selama ini perlu dibenahi. Dalam dialog tersebut, 
ada beberapa hal yang didiskusikan antara lain masalah 
kepegawaian, perjanjian dan struktur organisasi. 

GM JOB P-PS  Afif Saefuddin menyambut baik 
inisiatif PHE dalam merangkul pekerjapekerja yang 
berada di JOB. “Kami sangat berterimakasih telah 
ditunjuk sebagai JOB pertama yang dikunjungi mana
jemen PHE. saat ini ada 14 secondee di JOB PPs. 
Jumlah itu mungkin terbanyak di antara JOBJOB lain. 
Oleh sebab itu, perhatian dan inisiatif dari PHE sangat 
kami apresiasi. Mudahmudahan acara seperti ini dapat 
sering dilakukan,” ungkap Afif.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Keuangan 
PHE Hemzairil mengatakan bahwa kegiatan dialog be
bas ini diharapkan dapat menumbuhkan value creation 
dan business mindset pekerja PHE yang ditempatkan 
di JOB. Hemzairil berharap hasil dalam free dialog akan 
menciptakan teamwork yang solid serta kesepahaman 
antara PHE dan JOB yang dikelola dalam menggapai 
visimisi perusahaan.MPDrPHe

BONTANg – Dalam keberlangsungan operasionalnya, 
Pt Badak nGl melakukan kerjasama dengan berbagai 
pihak yang terkait bisnis lnG. Kerjasama umumnya 
diawali dengan adanya penandatanganan  MOu atau 
nota kesepahaman antara Pt Badak nGl dengan pihak 
perusahaan terkait.

Pada (10/2), Pt Badak  nGl melakukan dua pe
nan  datanganan nota kesepahaman sebagai tanda 
berawalnya dua kontrak kerja. Yaitu dengan BP Migas 
serta dengan Pertagas dan Indominco Mandiri.

BP Migas yang mewakili Kontraktor Kontrak Kerja
sama (KKKs) ini menandatangani MOu yang berkaitan 
dengan pemanfaatan fasilitas, kompetensi, jejaring, dan 
sumber daya yang dimiliki Pt Badak nGl.

sedangkan nota kesepahaman kedua, Pt Badak 
nGl melakukan kerjasama mengenai konversi sistem 
pembakaran kendaraan alat berat yang menggunakan 
sistem berbahan bakar minyak (diesel dan bensin) 
menjadi berbahan bakar Liquefied Natural Gas (lnG). 

Kedua penandatanganan ini merupakan upaya untuk 
menghasilkan sinergisitas yang menguntungkan bagi 
semua pihak, sesuai dengan perannya masingmasing.
MPPT BADAK NgL

PhE Laksanakan 
Free dialog Pertama di JOb

JAKArTA  Pertamina EP 
lakukan percontohan pe
rencanaan bisnis terintegrasi 
dengan membentuk tim Bisnis 
aset Jawa. Pembentukan tim 
ini ditandai dengan dilak
sanakannya Kick Off Meeting 
pada Jum’at (11/2). tim ini 
merupakan pilot project (per
contohan) yang nantinya 
akan digulirkan di Region 
su  matera dan Kawasan timur 
Indonesia.

Ketua tim Bisnis aset 
Ja wa Bob Wikan H adibrata, 
kepada Media Pertamina 
di Jakarta senin (14/2), 
men   jelaskan bahwa tujuan 
uta ma dari tim ini adalah 

meng integrasikan program 
kerja dengan pemikiran satu 
Pertamina EP. “Sehingga 
nan tinya tidak ada lagi ma
singmasing fungsi yang 
mem prioritaskan programnya 
sendiri. Dan keberhasilan 
yang dicapai merupakan kon
tribusi dari masingmasing 
anggota tim sehingga lebih 
ditekankan pada teamwork,” 
jelasnya.

Bob menjabarkan bahwa 
tim ini terdiri dari berbagai 
fungsi yang meliputi Eks
plorasi, Perencanaan dan 
Ma najemen Risiko, Region 
Jawa, EOR (Enhanced Oil 
Recovery), PPGJ (Proyek 

Pe ngembangan Gas Jawa) 
dan Proyek Pengembangan 
Pondok Makmur (PPDM).

Rencananya pada bu
lan Maret  2011, t im in i 
akan menyampaikan target 
realistis dan perencanaan 
terintegrasi untuk selanjutnya 
diimplementasikan.

lebih lanjut, tim ini antara 
lain akan melakukan koordinasi 
perencanaan dari eksplorasi, 
proyek pengembangan, 
EOR, dan region yang ada 
di aset Jawa; melakukan 
review dan memfasilitasi 
pe nyusunan rencana ter
in tegrasi; melakukan prio 
ritas aktivitas untuk me

maksimalkan produksi aset 
Jawa; mengidentifikasi akti-
vitas kritis yang berpotensi 
mempengaruhi perencanaan, 
memfasil i tasi solusi dari 
aktivitas kritis apabila di per
lukan; melakukan mo nitoring 
terhadap akt iv i tas kr i t is 
yang disetujui; me lakukan 
identifikasi dan menciptakan 
peluang poten sial untuk 
meningkatkan ki nerja dari 
rencana yang di susun; me
review dan mengintegrasikan 
proposal investasi dan me
ngelola hubungan dengan 
BPMIGas terkait dengan aset 
Jawa.MPPeP
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Dukung Intensifikasi EP, 
PEP Soroti Kendala Proses Perizinan

UBEP Tanjung Adakan 
Fire drill

APKIPrAH anak perusahaan

Pengukuhan Pejabat baru PdSi
JAKArTA  Proses perbaikan 
kinerja Pt Pertamina Drilling 
services Indonesia (Pt PDsI) 
terus dilakukan. salah satunya 
dengan pengangkatan pejabat 
baru untuk mengisi posisi vP 
Quality HsE dan vP Drilling 
Operation serta Manajer 
HsE. Mereka yang dilantik 
adalah supriyatno (ODMa 
Jawa) menjabat sebagai vP 
QHsE, sutopo (Manajer HsE)  
menjabat sebagai vP Drilling 
Operation, Bambang tjipto 
tavianto (ODMa sumbagsel) 
menjabat sebagai ODMa 
Jawa, Feri sri Wibowo (asst. 
Manajer HsE) menjabat 
sebagai Manajer HsE.

Direktur utama PDsI 
amran anwar mengatakan 
bahwa pengukuhan vP Quality 
HsE yang sebelumnya hanya 
di jabat seorang manajer 
membuktikan bahwa Pt PDsI 
memang concern menerapkan 
safety first di lingkungan ker ja. 
”Memang kami sangat con-
cern terhadap kualitas sa fety 
ini. Kualitas lingkungan dan 
kesehatan para pekerja sangat 
penting bagi kami. Karena 
kami adalah perusahaan jasa, 

ketika jasa ini bermasalah ini 
bukan tidak mungkin kami 
tidak akan digunakan oleh 
pelanggan kami,” tutur amran 
anwar di selasela acara pe
lantikan tersebut.

Pt PDsI menargetkan tidak 
ada kecelakaan kerja  pada  
tahun 2011. Hal ini di ucapkan 
oleh pejabat vP Qual i ty 
HsE yang baru supriyatno. 
“PDSI ke depan mempunyai 
tantangan yang lebih tinggi 
dalam rangka bersaing di 
dunia Drilling Services. Karena 
itu, PDsI harus mem punyai 
suatu icon atau keunggulan 
dibanding perusahaanper
usahaan pesaing yang lainnya. 
Keunggulan yang ditampilkan 
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BANDUNg  BPMIGas me
minta Kontraktor Kontrak 
Kerja sama (KKKs) untuk 
melakukan intensifikasi ke
giatan eksplorasi. Hal ini 
diharapkan dapat meng
hasilkan cadangan minyak 
dan gas bumi baru untuk 
men dukung kesinambungan 
produksi minyak dan gas 
bumi di Indonesia. untuk 
me nyukseskan harapan 
tersebut dibutuhkan dukungan 
khususnya proses perizinan 
dan pemetaan lingkungan 
sosial & masyarakat di dae
rah operasi, mengingat hal 
ini merupakan salah satu 
hambatan yang dihadapi 
para pelaku industri migas, 
khususnya dalam memperoleh 
ijin di lapangan.

Demikian ringkasan pe
maparan yang disampaikan 
oleh Manajer Humas Perta
mina EP agus amperianto 
dalam sharing session Ko
mite Penunjang teknis, 
yang diselenggarakan pada 
Forum EksplorasiProduksi 

BPMIGas – KKKs di Ban
dung, selasa (25/1).

agus menegaskan bah
wa pada prinsipnya, Per
tamina EP sebagai KKKs 
sangat mendukung upaya 
pemerintah untuk mewujudkan 
peningkatan produksi migas 
yang berkesinambungan 
melalui penemuan cadangan 
migas baru. “Hal ini bisa dilihat 
dari catatan kinerja Pertamina 
EP yang terus mengalami 
per tumbuhan dari tahun ke 
tahun,” ujarnya.

namun demikian, imbuh 
agus, beberapa kesulitan 
yang dihadapi oleh Pertamina 
EP di lapangan tidak semata
mata terbatas pada faktor 
bawah permukaan. agus 
menegaskan bahwa faktor 
non teknis di atas permukaan 
juga memberikan kontribusi 
terhadap keberhasilan pen
capaian target.

agus menggarisbawahi 
kesulitan yang dihadapi, an
tara lain rumitnya proses 
perizinan lokasi, komitmen 

institusi terkait dengan batas 
waktu proses per iz inan 
yang belum tereal isasi , 
tun tutan masyarakat, dan 
lain sebagainya. “Hal ini 
mem butuhkan sinergi dan 
dukungan dari BPMIGas dan 
institusi terkait lainnya, karena 
sasaran utama kita adalah 
peningkatan produksi migas 
yang berkesinambungan untuk 
kepentingan rakyat, bangsa, 
dan negara,” tegasnya.

Menghadapi persoalan 
tersebut, Pertamina EP me
lakukan sejumlah upaya.  
Di antaranya melakukan 
pen dekatan dan pemetaan 
sosial daerah operasi serta 
pembentukan tim transisi 
Perizinan dan Formalitas, 
melalui sK Presiden Direktur 
Pertamina EP.

sebelumnya pada saat 
pembukaan Forum Eksplorasi 
Produksi BPMIGas, Wakil 
Ketua BPMIGas Hardiono 
menegaskan bahwa Perta
mina EP memiliki se ki tar 
5.000 sumur yang “me-

ngang gur”.  tahun 2011, 
kata Hardiono, Pertamina 
berjanji akan mengaktifkan 
30 persen dari sumursumur 
tersebut. Potensi produksinya 
sekitar 3.650 ribu barel mi
nyak per hari. “Kalau hal 
serupa dilakukan kontraktor
kontraktor lain, penambahan 
produksinya akan cukup sig
nifikan,” katanya.

Forum bertajuk “Pe ning-
katan Kegiatan Eksplorasi dan 
Optimalisasi Pengembangan 
lapangan untuk Mencapai 
target Produksi” tersebut 
berlangsung selama tiga 
hari. Hadir dalam pertemuan 
tersebut, Presiden Direktur 
Pertamina EP salis aprilian, 
Kepala Divisi Eksploitasi BP
MIGas  Gunawan sutadiwiria, 
Kepala Divisi Pengkajian dan 
Pengembangan BPMIGas 
anditya Maulana, serta per
wakilan kontraktor KKs, 
per bankan, universitas, dan 
asosiasi dengan total sekitar 
300 peserta.MPPeP

di sini menyangkut masalah 
HsE. Jadi PDsI harus identik 
dengan HsE yang tinggi”, 
ung kapnya.

Di sini lain, untuk bisa 
bersaing di dunia internasional 
Pt. PDsI berencana untuk 
melakukan pengembangan 
kualitas sDM sesuai dengan 
standar internasional. “Saat ini 
beberapa pekerja sudah kita 
sertifikasikan IaDC mau pun 
IWCF. Ini tetap kita kembangkan 
terus sehingga nantinya semua 
karyawan mempunyai standar 
internasional. Jika kita serius 
menjalaninya, semuanya 
pas ti bisa terwujud,” ujar vP 
Drilling Operasional yang baru, 
sutopo.MPPDSI

PEP adakan Media Visit 
ke Field bunyu dan tarakan
BUNYU  Pertamina EP melak
sanakan kegiatan media visit 
yang kedua pada tahun 2011. 
Kegiatan ini dilaksanakan di Field 
Bunyu dan tarakan pada senin
Kamis (810/2) dan diikuti oleh 
pewarta foto dan jurnalis dari 12 
media massa nasional dan inter
nasional serta dua media lokal.

Pada kesempatan media visit, 
para pewarta foto mendapatkan 
kesempatan untuk bertatap muka 
dengan jajaran manajemen Field 
Bunyu dan tarakan serta melaksanakan peliputan kegiatan operasi hulu migas Pertamina 
EP di kedua lapangan tersebut.

Media yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari Kompas, Kontan, Gatra, BuMn track, 
tempo, Koran Jakarta, Kantor Berita antara, Reuters, seputar Indonesia, Kontan, Media 
Indonesia, Media Pertamina dan Pertamina tv. sedangkan saat berada di tarakan, media 
visit ini juga diikuti oleh jurnalis dari Radar tarakan dan tarakan tv.

Kegiatan media visit dilaksanakan untuk memfasilitasi kebutuhan informasi media 
massa, khususnya foto berita. Melalui kegiatan ini, para jurnalis foto mendapatkan 
kesempatan untuk berinteraksi dan melakukan pemotretan kegiatan operasi secara 
langsung di lapangan. selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan 
penjelasan yang berdasarkan fakta di lapangan tentang upaya yang dilakukan Pertamina 
EP dalam meningkatkan produksi migas.

sebelumnya, pada Januari 2011, Pertamina EP telah melaksanakan media visit ke 
Field Jambi yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan penanaman 10.000 pohon di 
Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan tersebut dihadiri oleh delapan media massa 
nasional.MPPeP

TANJUNg  Kebakaran merupakan kejadian yang tidak 
bisa diprediksi. untuk itu, diperlukan adanya upaya 
antisipasi. salah satunya adalah dengan menyiapkan 
alat pemadam kebakaran di sekitar lingkungan tempat 
tinggal dan tempat kerja. Hal inilah yang menjadi 
bidikan pihak manajemen HsE (Health, Safety, and 
Environment) Pertamina EP uBEP tanjung untuk 
mengadakan fire drill internal khusus untuk para 
pekerja, pekarya, dan istri pekerja/pekarya. 

Kegiatan ini berlangsung rutin setiap bulan seperti 
yang berlangsung pada (25/1) di halaman depan kantor 
HsE. sekitar 30 orang peserta mengikuti fire drill yang 
dipandu oleh Gandi Irianto, Pws. ut. K3, selaku mentor. 
Materi yang disampaikan berupa simulasi penanganan 
kebakaran. Penyampaian dengan format simulasi ini 
dipilih agar materi yang disampaikan lebih efektif.  

Para peserta diajak mempraktikkan langsung  cara 
memadamkan kebakaran api pada kompor gas dan 
media lainnya. Bentuk praktik ini sekaligus sebagai 
wahana edukasi tata cara penggunaan aPaR (alat 
Pemadam Ringan) yang berisikan tepung kering 
pemadam.MPUBeP Tanjung
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Peduli Kesehatan Lingkungan, 
RU IV Kembangkan Pertanian Organik

RU III Plaju Khitan 
160 Anak Duafa

Sarana Air Bersih Impian Warga

GM Ru Iv Bambang Harijadi bersama Wakil Bupati cilacap melakukan panen demplot (demonstrasi Plotting) padi 
organik di Cilacap, (9/2). 
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BUNYU – suara gemericik air tiada henti,  seiring derasnya 
aliran air yang diangkat dari sumur bor. air bersih ditampung 
dalam profil atau tangki air yang menjadi sumber air bagi 
warga Desa Bunyu timur, Kecamatan Bunyu, Kalimantan 
timur. Hilir mudik warga Desa mendatangi bak yang 
berada sekitar 100 meter dari pemukiman mereka, untuk 
mengambil air sebagai keperluan seharihari.

sarana air bersih ini dibangun Pada Februari 2010 
dengan bantuan dana dari Corporate Social Responsibility 
Pertamina, yang difasilitasi Pertamina EP Field Bunyu. 
Keberadaannya seolah mengobati dahaga warga, yang 
selama ini harus bersusah payah mengambil air dari 
sungai yang berjarak lebih dari 2 kilometer dari pemukiman 
mereka. Bahkan mereka juga sering mengandalkan air 
hujan untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus 
dalam bak penampungan.

tapi itu cerita masa lalu. Kini setelah ada sarana air 
bersih, warga tak perlu lagi berjalan jauh atau menampung 
air hujan. Impian warga mendapatkan sumber air bersih 
dan dekat dengan pemukiman pun terujud. “Kami ber-
terimakasih pada Pertamina yang telah membantu kami 

menyediakan air bersih,”kata nur 
aisah warga Desa Bunyu yang pagi 
itu mengambil air untuk mencuci.

Pulau Bunyu adalah sebuah 
ke camatan di Kabupaten Bu
lungan, Provinsi Kalimantan ti
mur (masuk di Wilayah utara), 
Indonesia. Kecamatan yang ter
letak di Kabupaten Bulungan 
ini memiliki 3 Desa yakni Desa 
Bunyu Barat, Bunyu timur, dan 
Bunyu selatan dengan total 
luas wilayah 198,32 km persegi. 
Pertamina EP Filed Bunyu yang 
beroperasi di pulau ini selalu 
mengutamakan program CsR yang tepat sasaran se
suai kebutuhan warga. setiap tahun Pertamina EP Filed Bunyu 
mengalokasikan anggaran untuk program CsR sebesar Rp 1,5 
miliar. Biasanya dari anggaran tersebut terealisasikan sekitar 
Rp 1 miliar, untuk program pendidikan, infrastruktur, kesehatan, 
dan lingkungan.

Pembangunan fasilitas air bersih dengan sumur bor ini, 
hanyalah salah satu program kepedulian Pertamina untuk 
memberdayakan masyarakat di sekitar daerah operasi yang 
berdampak pada peningkatan taraf hidup.MPTATAN/DSU

PLAJU  Dalam rangka memperingati Maulid nabi 
Muhammad saW 1432 Hijriah, Ru III menggelar su
natan massal pada (15/2). Kegiatan ini berlangsung 
di aula BKIa Pertamina Hospital Plaju dan diikuti 
160 anak yang berasal dari keluarga kurang mampu 
yang bermukim di sekitar perusahaan, seperti Plaju, 
Baguskuning, talang Puteri dan sungai Gerong. 

Pjs. GM Ru III afdal Martha mengatakan, sunatan 
massal merupakan salah satu wujud kepedulian 
perusahaan terhadap keluarga yang kurang mampu 
sekaligus mengajak masyarakat mensyukuri ke
beradaan kilang Ru III. Diharapkan, masyarakat 
da pat turut serta menjaga Kilang Ru III agar dapat 
beroperasi dengan aman dan lancar. 

“Perusahaan akan selalu berusaha semaksimal 
mungkin berkontribusi terhadap kegiatan sosial 
kemasyarakatan yang disesuaikan dengan  kemam
puan perusahaan,” ujarnya.

afdal juga mengucapkan terima kasih kepada 
masyarakat sekitar kilang yang selama ini telah 
memberikan dukungan  dalam menjaga keamanan 
sehingga operasi kilang Ru III berjalan dengan 
lancar. 

Di selasela kegiatan tersebut, afdal Martha  
juga meninjau dan menyaksikan serta sekaligus 
mengkhitan salah satu anak. Kepada masingmasing 
anak yang dikhitan, diberikan kopiah, baju koko, 
sarung, sandal, tas sekolah, obatobatan dan uang 
saku dari Bazma dan PWP Ru III Rp. 75.000.

acara dihadiri tim manajemen, Direktur Pertamina 
Hospital Plaju, Wakil Ketua PWP, pengurus BDI, tim 
medis Hospital Plaju dan undangan.MPrU III
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CILACAP  Peduli lingkungan 
dan kesehatan masyarakat 
di lingkungannya terus di
upayakan Pertamina di Ci
lacap dengan berbagai ca
ra. salah satunya dengan 
meng  galakkan penggunaan 
pupuk organik produksi Ru 
IV yang diberi nama “Patra 
Ganik Iv” untuk tanaman padi 
masyarakat di Cilacap. 

Menurut GM Ru Iv Bam
bang Hari jadi  pada saat 
me  la kukan panen Demplot 
(De  monstrasi Plotting) padi 
organik tersebut bersama Wa
kil Bupati Cilacap pada (9/2), 
upaya ini dilakukan ka rena 
Kabupaten Cilacap me  rupakan 
penyang ga uta ma produksi 
padi di Jawa tengah. 

“Selama ini petani In donesia 
dipacu untuk me ningkatkan 
produksi perta nian nya dengan 
meng gu nakan bahanbahan 
ki mia. Kenyataannya, hal 
ter se but berdampak negatif 
ter hadap tanaman. selain 
meng ganggu kesehatan dan 
satwa pemusnah alami (pre
dator), pupuk kimia dapat 
meng ganggu keseimbangan 
tanah, sehingga menurunkan 
produksi. Di samping itu pu puk 
kimia harganya juga mahal 
sehingga menyebabkan eko  
nomi biaya tinggi,” jelas Bam
bang. 

Berangkat dari hal itulah 
Pertamina bekerjasama de

ngan BP2KP (Badan Pe
laksana Penyuluhan dan Ke
tahanan Pangan) Kabupaten 
Cilacap melakukan Demplot 
(Demonstrasi Plotting) meng
gunakan pupuk organik “Patra 
Ganik Iv” produksi Ru Iv.

Pupuk ini diolah dari ber
bagai limbah organik yang 
ada di kilang Ru Iv. Cara 
pengolahannya cukup praktis, 
yaitu mengondisikan secara 
homogeny ,  baik kual i tas 
mau pun kuantitasnya. Kemu
dian dipadukan dengan mi
neral alam Indonesia yang 
ramah lingkungan. Inilah yang 
dimanfaatkan sebagai bahan 

(raw material) untuk pupuk 
Patra Ganik Iv.

Penggunaan pupuk Patra 
Ganik dapat meningkatkan 
perubahan sifat dan mencegah 
degradasi pada lahan perta
nian setelah diaplikasikan 
dengan melakukan demplot 
menggunakan tekno log i 
“SRI”. Selain itu, melalui 
sentuhan teknologi yang ra
mah lingkungan, teknologi 
konservasi limbah organik 
dapat merevitalisasi peran 
mikroba tanah sebagai pen
dukung kesuburan tanah dan 
mengendalikan Organisme 
Penyubur tanah (OPt), se
hingga menciptakan konsep 

lEIsa (Low External Input 
Susta inable Agr icu l ture ) 
atau pertanian berkelanjutan 
dengan input rendah.

Pada kesempatan panen 
padi organik tersebut juga 
diselenggarakan workshop 
“pencerahan pertanian or -
ga nik berkelanjutan un tuk 
pa  ra penyuluh dan pe tani se
Kabupaten Cila cap”. se lain itu, 
Ru Iv  menyerahkan bantuan 
perlengkapan per alatan untuk 
pembuatan pu puk organik 
berupa alat pen cacah sampah, 
rotary kiln, bio starter dan pupuk 
Patra Ganik. selanjutnya pem
binaan terhadap petani akan 
dilakukan pula melalui program 
CsR Pertamina.MPrU IV


