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Pertamina targetkan laba rP 17,7 triliun

JAkArTA –  Target laba 
Rp 17,7 triliun yang dipatok 
Pertamina tahun ini mengalami 
peningkatan 14,2 persen di

Direktur Utama Pertamina Karen Agus tiawan ber
bincang dengan Menteri Negara BUMN Mustafa 
Abubakar sebelum Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS)  persetujuan RKAP 2011 di mulai.

bandingkan dengan tahun 
lalu yang hanya sebesar 
Rp 15,5 triliun. Sementara 
untuk investasi mengalami 
peningkatan 86,4 persen 
dibandingkan tahun 2010, 
yang hanya mencapai Rp 
19,9 triliun. Belanja modal 
tersebut 76,4 persen atau 
se besar Rp 28,4 triliun akan 
dialokasikan untuk sektor 
hulu dan 23,6 persen lainnya 
untuk pengembangan di sek
tor hilir. Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan tahun 
2011 tersebut disusun melalui 
strategi aggressive in upstream 
and profitable in downstream  
yang disepakati dalam RUPS 
pada Kamis (20/1) di Gedung 
Kementerian BUMN.

RUPS dihadiri oleh Men 
teri BUMN RI Mustafa Abu

bakar, Komisaris Utama Per
tamina Sugiharto, dan ja jaran 
Komisaris Pertamina Umar 
Said, Tri Haryo Indrawan Su
silo, Luluk Sumiharso, Direktur 
Utama Pertamina Ka ren 
Agus tiawan, Direktur PIMR 
Pertamina Ferederick ST 
Siahaan, Direktur Keuangan 
Pertamina M. Afdal Bahaudin, 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
Djaelani Sutomo, Direktur 
Pengolahan Pertamina Edi 
Se tianto, Direktur SDM Per
tamina Rukmi Hadihartini, 
dan Direktur Umum Pertamina 
Waluyo. 

Untuk mencapai target 
tersebut, Pertamina akan terus 
mempercepat transformasi 
yang sedang berjalan melalui 
peningkatan pertumbuhan 
ca dangan dan produksi mi

nyak, gas dan panasbumi di 
sektor hulu. Selain itu juga 
terus meningkatkan added 
value di pengolahan dan le bih 
ekspansif di pemasaran pro
dukproduk unggulan disektor 
hilir.

Target produksi minyak 
dan gas 2011 dipatok sebesar 
470.31 ribu barrel oil equevalen 
per day atau naik 26,81 ribu 
barrel oil equivalen per day, 
dibandingkan prognosa 2010 
sebesar 443,5 ribu barel per 
hari.

Sedangkan produks i 
pa nasbumi Pertamina di 
tahun 2011, juga ditargetkan 
meningkat 800 ribu ton men
jadi 16,5 juta ton atau setara 
dengan 2188 Giga Watt Hour 
dibandingkan produksi di 2010 
sebesar 15,7 juta ton atau 

setara 2089 Giga Watt Hour.
Pengembangan investasi 

dibanding hulu meliputi pe
ngeboran eksplorasi 76 su mur 
dan pengeboran pengem
bangan 221 sumur. Untuk 
pa nasbumi, Pertamina akan 
mengembangkan lapangan 
Hululais, Sungaipenuh, Lu
mut Balai, Ulubelu, Karaha, 
Kamojang, Lahendong 56 
dan Kotamobagu dengan total 
kapasitas terpasang 1092 
Megawatt.

Target produksi BBM di 
2011 juga ditetapkan sebe
sar 247,3 juta barel atau 
me ningkat 11,8 juta barel 
dibandingkan produksi BBM 
di 2010 sebesar 235,5 juta 
barel. Demikian juga untuk 
target produksi Non BBM 
yang meningkat menjadi 23,9 

juta barel di 2011, atau naik 
1,7 juta barel dibandingkan 
produksi 2010 sebesar 22,2 
juta barel.

Di sektor hilir, diharapkan 
meningkatkan  penjualan pro
dukproduk non PSO (pub lic 
service obligation) sebesar 
1,56 juta kilo liter. 

Sementara itu, penjualan 
Pelumas Pertamina ditar
getkan sebesar 546 ribu kilo 
liter atau naik 88 ribu kilo liter 
dibandingkan tahun lalu. Di 
bisnis Aviasi, penjualan Avtur 
diharapkan mencapai  3,3 juta 
kilo liter atau naik 110 ribu 
kilo liter. Semua target 2011, 
menggunakan parameter har
ga minyak di level 80 dolar AS 
per barel dan kurs Rp 9000 
per dolar AS.MPNDJ

rapat Umum Pemegang 
Saham (rUPS) 
Pertamina menetapkan 
target laba tahun 2011 
sebesar rp 17,7 triliun, 
dan investasi sebesar 
rp 37,1 triliun. Sebagian 
besar investasi akan 
digunakan untuk 
pengembangan sektor 
hulu, dan sisanya untuk 
pengembangan sektor 
hilir.
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Perpustakaan & Media Center, 
Sumber Informasi Pertamina
kATA PENgANTAr:

Sebagai perusahaan 
minyak dan gas bumi 
milik negara sudah 
seharusnya  Pertamina 
memiliki perpustakaan yang 
representative dan nyaman, 
untuk masyarakat yang ingin 
menambah ilmu, wawasan, 
atau sekedar mencari 

referensi. Dan sekarang hal itu telah diwujudkan 
dengan ‘wajah baru’ perpustakaan Pertamina. Tidak 
itu saja, kini Pertamina juga telah memiliki Media 
Center sebagai sarana diskusi tentang berbagai topik 
seputar dunia migas dengan pakar di bidang migas 
dan bisa diikuti siapapun, khususnya wartawan. Berikut 
paparan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, 
yang dibacakan oleh Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina Djaelani Sutomo, pada saat peresmian 
Perpustakaan dan Media Center Pertamina, (21/1).

Sudah adanya Perpustakaan dan Media Center 
berkelas dunia, sekarang tinggal bagaimana seluruh 
insan Pertamina khususnya, mau dan memiliki niat 
untuk ikut memajukan dan meramaikan Perpustakaan 
Pertamina yang sudah berbenah dan berubah 180 
derajat.

Secara fisik, perpustakaan Pertamina memang 
sudah terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. 
Namun sebagaimana transformasi di perusahaan ini, 
perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik 
harus terus dilakukan. 

Pengembangan sumber daya perpustakaan adalah 
salah satu yang penting dilakukan. Kenyamanan 
ruangan memang telah kita tingkatkan, namun lebih 
dari itu, mesti dibuat sistem pengelolaan perpustakaan 
yang lebih praktis dan up to date namun tetap efektif 
dan efisien, sehingga orang akan lebih mudah 

mengakses sumber ilmu di lingkungan perpustakaan 
Pertamina ini.

Di zaman yang serba digital dan pesatnya 
perkembangan dunia informasi dan teknologi saat ini, 
perpustakaan Pertamina mau tidak mau juga harus 
mampu mengikuti setiap perkembangnnya. 

Saya berharap, perpustakaan Pertamina yang 
merupakan gudang ilmu dan informasi ini mampu 
melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan 
tersebut. Sehingga pada saatnya nanti, saya 
membayangkan bahwa perpustakaan Pertamina tidak 
hanya menjadi sumber referensi ilmu dan informasi bagi 
pekerja Pertamina, namun lebih dari itu, perpustakaan 
Pertamina akan mampu menjadi rujukan bagi kalangan 
pelajar, mahasiswa, akademisi, maupun seluruh praktisi 
migas yang ada di Indonesia.

Sama halnya dengan perpustakaan Pertamina 
yang telah berbenah, saya juga berharap agar Media 
Center, menjadi role model bagi Media Center lain yang 
ada di Indonesia. Kehadiran Media Center ini harus 
bisa dimaksimalkan manfaatnya, sehingga tidak hanya 
menjadi tempat berkumpul rekanrekan jurnalis, namun 
lebih dari itu, menjadi tempat bagi Pertamina untuk 
membangun relasi yang lebih baik dengan para insan 
Pers. Manfaatkan Media Center sebagai wadah untuk 
berdialog dan berdiskusi secara informal dengan para 
jurnalis dunia migas. 

Diharapkan melalui forumforum informal di Media 
Center ini, pemahaman jurnalis akan permasalahan yang 
dihadapi Pertamina akan menjadi lebih komprehensif 
dan syukursyukur dapat lebih berdampak positif bagi 
Pertamina.

Semoga harapanharapan saya tersebut, pada 
saatnya nanti, akan dapat menjadi sebuah kenyataan.
MPBIrODIrEkSI 
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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

Membangkitkan Semangat dan Kepedulian 
terhadap Keselamatan Kerja

ALBErT EFENDI
QA. Operasi Aviasi

Optimis Capai Target 2011

Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan 
yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan 
risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu 
sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah 
disepakati oleh pemerintah melalui Undangundang No. 
1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Persyaratan 
keselamatan kerja telah ditetapkan pada pasal 3 UU 
tersebut, yang di antaranya adalah alat perlindungan diri 
pada para pekerja. 

Untuk membangkitkan kembali semangat dan 
kepedulian terhadap Keselamatan Kerja di ling
kungan Pertamina Aviation maka sejak tahun 2008 
telah meluncurkan Kebijakan Alat Pelindung Diri 
yang hingga saat ini telah mengalami tiga kali revisi. 
Penerapan kebijakan ini dari tahun ke tahun dilakukan 
evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian 
penerapannya. Kendala yang dihadapi di lapangan pada 
umumnya adalah keengganan petugas di lapangan 
(DPPU) memberikan peringatan kepada tamu ataupun 
pengunjung DPPU yang berasal dari Kantor Pusat 
atau Region baik dari Fungsi Aviation maupun dari luar 
Aviation. 

Saat ini beberapa DPPU menyediakan Alat Pelindung 
Diri guna memenuhi kesesuaian penerapan Kebijakan 
Alat Pelindung Diri yang telah diluncurkan sejak tahun 
2008. Penyediaan Alat Pelindung Diri untuk tamu atau 
pengunjung DPPU yang bermaksud melakukan tinjauan 
lapangan didapatkan kendala pada ukuran masing
masing orang yang berbedabeda, seperti misalnya 
Safety Shoes, disamping itu juga ternyata dengan 
menyediakan alat pelindung diri, maka sasaran untuk 
membangkitkan semangat dan kepedulian terhadap 
keselamatan kerja semakin sulit dicapai karena tamu 
ataupun para pengunjung DPPU menjadi terbiasa tidak 
membawa alat pelindung diri. Selain kendala semakin 
sulitnya membangkitkan semangat dan kepedulian 
terhadap keselamatan kerja, maka DPPU juga akan 
terbebani biaya untuk menyediakan alat pelindung diri 
dan pemeliharaannya, sementara itu DPPU juga dituntut 
untuk memberikan Excellent Service kepada Pelanggan.

Membangkitkan semangat dan kepedulian terhadap 
keselamatan kerja tidak sekedar meluncurkan kebijakan 
namun juga harus ada role model, seluruh Pekerja 
Pertamina harus dapat menjadi role model, siapapun 
yang berkunjung ke DPPU harus membawa alat 
pelindung sendiri begitu seharusnya, dengan demikian 
maka seluruh Pekerja Pertamina baik yang kerja di 
Kantor Pusat, Region ataupun di DPPU juga harus 

diberikan alat pelindung diri, sehingga bila berkunjung 
ke DPPU selalu membawa alat pelindung diri yang telah 
diberikan perusahaan.

Selain diperlukannya role model, juga diperlukannya 
petunjuk alat pelindung diri apa saja yang harus 
digunakan, kapan dan dimana digunakannya, serta 
bagaimana cara penggunaannya. Sebagai petunjuk 
penggunaan alat pelindung diri yang harus digunakan 
selama berada di DPPU di bawah ini  tabel Personal 
Protective Equipment.

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan alat pelindung 
diri untuk menciptakan suasana serius tapi santai dibuat 
poster petunjuk alat pelindung diri yang berkesan lucu 
seperti gambar dibawah ini.

Tidak ada seorangpun yang menginginkan terjadi 
kecelakaan, lebihlebih bila tahu bahwa keluarga 
menunggu dirumah dengan harapan saat berangkat kerja 
sehat maka kembali kerumah juga dalam keadaan sehat.

Tidak seorangpun yang menginginkan terjadi 
kecelakaan untuk itu mari gunakan alat keselamatan 
kerja dan wujudkan pola tindak yang selamat. 
Keselamatan Kerja adalah tanggung jawab seluruh 
kalangan, tidak memandang usia, masa kerja, golongan, 
jabatan, dan jenis kelamin. Keselamatan kerja bukanlah 
hanya sekedar slogan yang digembargemborkan 
dimanamana, akan tetapi harus diwujudkan.MP

!

!
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Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) Pertamina 
menyetujui belanja modal alias investasi sebesar 
Rp 37,1 triliun dan menargetkan laba Rp 17,7 triliun. 
Target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan ini disusun menggunakan 
strategi agrresive in upstream and profitable 
downstream. 

Dengan strategi ini setidaknya Pertamina makin 
agresif di usaha hulu, yang didukung dengan  belanja 
modal sebesar Rp 28,4 triliun atau 76,4 persen 
dari total investasi. Konsekuensinya percepatan 
transformasi melalui pertumbuhan cadangan produksi 
minyak, gas dan panasbumi menjadi tugas yang harus 
dicapai tahun ini.

Sejumlah target produksi minyak, gas, panasbumi, 
dan BBM dipatok lebih besar dibandingkan tahun 
sebelumnya, sebagai bukti keseriusan Pertamina 
memberikan hasil kinerja terbaik untuk bangsa. 
Sektor hulu juga harus bisa memanfaatkan dan 
mengoptimalkan kenaikan harga minyak dunia. 

Di sektor hilir dengan belanja modal sebesar Rp 
8,7 triliun, tentu saja perlu perhatian serius utamanya 
di bidang pengolahan, serta kegiatan yang berorientasi 
pada profitabilitas lewat agenda peningkatan 
penjualan, serta ekspansi pasar produkproduk 
Pertamina.

Optimisme didukung kinerja yang optimal, inisiatif, 
dan kerjasama antar segala elemen di Pertamina 
menjadi hal mutlak untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan ini. Setidaknya di akhir tahun Pertamina 
bisa mencatatkan laba sebesar Rp 17,7 triliun. Syukur
syukur bisa melampui target.

Kita juga harus siap menghadapi tantangan 
di tahun 2011. Sektor hulu yang tahun lalu telah 
memberikan kontribusi besar, diharapkan bisa 
memberikan  prestasi yang lebih baik lagi bagi 
perusahaan.  Sementara di sektor hilir perlu perhatian 
ekstra, di tengah tingginya harga minyak dunia dan 
amanah pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) 
yang akan mempengaruhi margin.  Jangan sampai 
target laba tergerus untuk tugas yang satu ini. 

Pelaksanaan BBM PSO untuk kota besar tentu 
saja masih memungkin menyisakan laba. Tetapi 
untuk daerahdaerah yang sulit dan terpencil, biaya 
pendistribusian lebih besar lagi, sehingga sulit 
memperoleh keuntungan. Untuk itu perlu strategi yang 
jitu agar kerugian bisa diminimalisir. Meningkatkan 

penjualan BBM 
Non PSO, 
memperluas 
pasar pelumas, 
memksimalkan 
bisnis aviasi, 
menjadi hal 
mutlak untuk 
merealisasikan 
target yang 
ditetapkan. Mari 
kita bersinergi, 
saling bahu 
membahu dan 
meningkatkan 
kinerja guna 
mencapai 
target yang 
diamanahkan 
Pemerintah.MP
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PONTIANAk – Sebagai bentuk safety awareness, HSE Pemasaran Kalimantan memfasilitasi 
simulasi penanggulangan kebakaran di SPBU COCO 61.781.01 Pontianak.

Pada 22 Desember 2010 lalu, di SPBU COCO 61.781.01 terlihat suasana yang agak berbeda 
dari biasanya karena sedang dilakukan letihan penanggulangan kebakaran. Simulasi tersebut 
dilakukan oleh tim penanggulangan kebakaran SPBU dan difasilitasi oleh HSE Pemasaran 
Kalimantan dan Pemasaran BBM Retail Region VI.  Tujuan dari simulasi ini adalah untuk meng
antisipasi keadaan darurat kebakaran yang mungkin terjadi pada kegiatan operasi SPBU, dan 
untuk mengetahui apakah peralatan dan sumber daya manusia yang ada sudah efektif untuk 
penanggulangan keadaan darurat.

Skenario simulasi dimulai dari adanya kebocoran rubber hose untuk pembongkaran BBM 
dari mobil tangki. Akibatnya, akumulasi uap hidrokarbon yang menyebabkan kebakaran setelah 
bertemu sumber panas dari mesin mobil tangki BBM. 

Latihan dan simulasi seperti ini perlu dilakukan secara berkala di setiap SPBU dan wilayah 
operasi Pertamina. Dengan secara berkala melakukannya, akan semakin siap dan sigap bila 
terjadi keadaan darurat kebakaran.MPPMS rEg. VI

SPBU COCO Pontianak Simulasi Penanggulangan Kebakaran

MEDAN – Sales Region I Lubes terus berupaya me
rebut pangsa pasar kompetitor, yang merupakan ko
mitmen Pertamina, dan para agen pelumas di wilayah 
Region I. Tak salah jika tema “Merebut pangsa pasar 
kompetitor adalah target pribadi kita bersama”, diangkat 
dalam acara penandatanganan perpanjangan kontrak 
keagenan pelumas, Senin (17/1) pagi di Swiss Belhotel, 
JL. S. Parman, Medan.

Terkait hal tersebut, Pertamina membuat kebijakan 
agar memanfaatkan semaksimal mungkin market size 
pelumas yang tumbuh di segmen retail dan segmen 
industri. Pertamina juga bertekad untuk meningkatkan 
pangsa pasar pelumas dalam negeri dari 55 persen 
menjadi 60 persen di tahun 2011 ini, dan selanjutnya  
memberikan target yang menantang bagi agen untuk 
berupaya maksimal merebut pangsa pasar kompetitor.

Hal itulah yang dipaparkan oleh Sales Region Ma
nager I, Bimo Wicaksono. “Ke depan, para agen harus 
lebih agresif. Pertamina akan terus memberikan motivasi 
dan apresiasi agar agen terus memberikan yang terbaik 
kepada Pertamina, sehingga pangsa pasar kompetitor 
bisa ditekan dengan produkproduk yang dimiliki Perta
mina,” ujar Bimo Wicaksono.

Peningkatan keagenan yang ada di Lubes Region I, 
telah memberikan kontribusi yang tinggi bagi Pertamina 
sehingga di tahun 2010 kemarin mengalami kenaikan 
retail menjadi  20.696 kl dari 20.240 kl, sedangkan 
industri di tahun 2009 sekitar 30,325 juga mengalami 
kenaikan menjadi 31.217 kl.

Sebelum perpanjangan kontrak ini, Lubes Region 
I memberikan konsultasi yang dilakukan oleh Sales 
Resentative Lubes Region I dengan para keagenan. 
Sehingga sebelum melakukan perpanjangan kontrak, 
maka para keagenan dapat memahami langkah dan 
strategi untuk meraih target yang diberikan oleh PT 
Pertamina Lubes Region I.MP PMS rEg. I

Lubes Region I 
Agresif Rebut Pangsa 
Pasar Kompetitor

Sales Resentative Lubes Region I memberikan konsultasi kepada para  
agen agar mereka dapat memahami langkah dan strategi  penjualan 
sesuai target yang diberikan oleh Lubes Region I.
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JAkArTA –  Pertamina terus 
mengoptimalkan program 
manajemen aset, baik da
lam hal sertif ikasi lahan  
mau pun  pemanfaatannya. 
Salah satunya lewat nota 
kesepahaman antara Perta
mina dengan Pemerintah Ka
bupaten Tanggamus, dalam 
mengoptimalkan sebagian 
lahan Pertamina yang berada 
di kawasan Balai Batu, Kota 
Agung, Tanggamus. 

Setelah melewati masa
masa pembicaraan selama 
satu setengah ta hun, akhirnya 
Pertamina dan Pemerintah 
Kabupaten Tanggamus, 
Lam pung menan datangani 
nota kesepahaman tentang 
peng optimalan la han. Pe
nandatanganan dila kukan 
antara Direktur Umum Per
tamina Waluyo dan Bupati 
Tanggamus Bambang Kur
niawan, yang disaksikan 
ang gota De wan Perwakilan 
Daerah Kabupaten Tang ga
mus, Jumat ( 14/1).  

Penandatanganan ini 
men jadi salah satu wujud 
hasi l  komunikasi  antara 
Per  tamina dan Pemerintah 
Kabupaten Tanggamus ter
kait pengoptimalan lahan 
mi lik Pertamina di kawasan 
Ba lai Batu, Kecamatan Kota 
Agung. 

Da lam sambutannya 
Di   rektur Umum Pertamina 
Waluyo berterima kasih ke
pada Peme rintah Kabupaten 
Tanggamus, yang te lah men
jaga dan meng hargai aset hak 
Perta mina. “Kami berharap 
le wat kesepakatan ini aset 
Per ta mina dapat memberikan 

Direktur Umum Pertamina Waluyo berbincang dengan Bupati Tanggamus Kurniawan dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah Kabupaten Tanggamus sebelum menandatangani nota kesepa haman optimalisasi lahan Pertamina yang berada 
di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Pertamina Optimalisasi 
Lahan Tanggamus
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man faat yang optimal bagi 
kemaslahatan kita semua, dan 
masyarakat Tanggamus,”kata 
Waluyo.

Pertamina berharap akan 
ada multiplier efek ekonomi, 
jika optimalisasi ini mampu 
mewujudkan kegiatan yang 
menunjang pertumbuhan 
ekonomi menjadi lebih besar 
dan lebih baik. 

Lahan seluas 1022 hektar 
milik Per tamina yang juga 
berada di kawasan Balai Batu 
Kota Agung selama ini banyak 
dilirik investor karena sangat 
potensial bagi pe ngembangan 
bisnis. Salah satunya pro
yek pengembangan pela buh
an Batu Balai yang di    kelola 
Departemen Per hubungan 
dimana 100 hek tar lahan 
yang digunakan adalah milik 
Pertamina. 

De ngan ditandatanganinya 
ke sepakatan ini, rencana per
luasan sa rana pelabuhan 
de ngan sistem pinjam pa kai 
antara Pemkab Tanggamus 
dengan Pertamina diharapkan 
bisa terlaksana. 

“MoU ini sangat berarti 
bagi Kabupaten Tanggamus 
karena lahan Per tamina sa
ngat potensial dan diminati 
banyak pihak. Dari awal 
ka mi katakan tidak berniat 
menguasai lahan Pertamina, 
tetapi kami berharap lahan 
yang  tidur di wilayah kami bisa 
di manfaatkan oleh siapapun 
baik Pertamina maupun inves
tor,” kata Bambang pan jang 
lebar.

Apalagi pembanguan pe
labuhan Balai Batu meru pakan 
salah satu proyek mercusuar 
Kabupaten Tangga mus dan 

diharapkan mampu me ma
jukan perekonomian daerah. 
Bambang juga berha rap 
agar Pertamina segera men
sertifikatkan lahan seluas 1022 
hektar tersebut agar tidak 
di salahgunakan oleh pihak
pihak yang tak bertanggung 
jawab.

Menanggapi hal ini Direktur 
Umum akan terus berupaya 
mensertifikatkan lahan Perta
mina, karena masuk dalam 
salah satu program manajmen 
aset yang dilakukan selama 
ini. 

Menurutnya selama ta
hun 2010, Pertamina telah 
mensertifikatkan sekitar 42 
lahan dengan total lu as men
capai 1,9 juta m2. Se men tara 
untuk tahun 2011 ditargetkan 
sertifikasi lahan Pertamina 
seluas 2,7 juta m2. MPDSU
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PEMErINTAH SErIUS gArAP BBg UNTUk 
TrANSPOrTASI
JAkArTA  (Investor Daily) - Pemerintah mulai 
membahas secara serius pembangunan infrastruktur 
guna mendukung penggunaan bahan bakar gas (BBG) 
untuk transportasi. Setelah Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral mengeluarkan Permen Nomor 
9/2010 tentang pemanfaatan gas bumi untuk BBG 
Transportasi dan keputusan menteri tentang harga BBG, 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
menggelar rapat bersama Kementerian Perhubungan 
dan Kementerian ESDM untuk membahas infrastuktur 
BBG. “Sekarang kita samakan agar jangan sampai 
usaha yang dilakukan masingmasing kementerian 
tidak sinkron,” kata Direktur Transportasi Bappenas 
Bam bang Prihartono. Ia menjelaskan, Pemerintah beren
cana membangun infrastruktur pipa gas dan SPBG, 
mengembangkan angkutan umum berbahan bakar gas, 
menyediakan konverter kit, menaikkan harga BBM, dan 
memberikan subsidi kepada angkutan umum. 

9 wILAyAH kErJA PANAS BUMI DITETAPkAN 
TAHUN INI
JAkArTA  (Bisnis Indonesia) -  Kementerian ESDM 
akan menetapkan 9 wilayah kerja (WK) panasbumi 
berkapasitas 1.334 MW pada tahun ini, guna mendukung 
target pengembangan pembangkit listrik berbahan 
bakar panasbumi hingga 12.000 MW pada 2025. 
Direktur Panasbumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sugiharto 
Harsoprayitno menjabarkan WK panasbumi tersebut 
terdiri dari Bonjol (Sumbar) dengan potensi 200 MW, 
Danau Ranau (SumselLampung) 210 MW, Mataloko 
(NTT) 63 MW, dan Ciremei (Jawa Barat) 150 MW. Lokasi 
lainnya Gunung Endut (Banten) 80 MW, Sembalun (NTB) 
120 MW, Way Ratai (Lampung) 194 MW, Simbolon 
Samosir (Sumut) 225 MW, dan Telomoyo (Jateng) 92 
MW.

PErTAMINA JUAL BBM MArINE kE LUAr 
NEgErI
JAkArTA  (Kontan) - Pertamina terus melebarkan sa
yapnya ke pasar mancanegara. Rencananya, Pertamina 
akan menawarkan BBM marine untuk kapalkapal 
berskala internasional yang memiliki rute perjalanan ke 
luar negeri, kapal batubara, dan kapal LNG. “Selama 
ini Indonesia belum menjadi pom bensin atau bunker 
point  di komunitas operator kapal pesiar. Ini merupakan 
ceruk pasar bagi pemasaran BBM marine,”  ujar VP 
Pemasaran Industri dan BBM Marine  Pertamina Dani 
Adriananta. Mengusung konsep contracting company 
delivery company (conco delco), Pertamina akan 
mengembangkan penjualan BBM marine  di Asia dan 
Timur Tengah.  Conco delco  ialah konsep pendistribusian 
melalui pihak ketiga. Secara terpisah VP Komunikasi 
Korporat Pertamina M. Harun membenarkan bahwa 
Pertamina sudah mengantongi kontrak dari perusahaan 
kapal pesiar Cruise Classic International Australia. Dalam 
kontrak itu, Pertamina akan melayani pasokan BBM 
selama enam bulan. “Nilai kontraknya mencapai 3 juta 
dolar AS,” ujar Harun. Harun menjelaskan, penjualan 
BBM marine  ke regional bertujuan membawa Pertamina 
menjadi perusahaan migas kelas dunia. Penjualan BBM 
marine ialah ekspansi ketiga produk Pertamina setelah 
sebelumnya perusahaan ini menerbangkan pelumas dan 
Avtur ke Australia, Singapura, Malaysia, Pakistan, Uni 
Emirat Arab, Belgia, Cina, dan Jepang.

OPEC TUDINg SPEkULAN ANgkAT HArgA 
MINyAk
JAkArTA (Media Indonesia) - OPEC menampik 
pe  ringat  an para spekulan tentang kemungkinan me
lambungnya harga minyak mentah ke level 100 dolar 
AS per barel tahun ini. Meski telah siap mengantisipasi 
minimnya pasokan di pasaran, OPEC menegaskan 
pi  haknya tidak akan terpengaruh para spekulan pasar 
tentang pergerakan harga minyak. “OPEC akan meng
intervensi apabila terjadi instabilitas oasar. Namun, kami 
tidak akan melakukannya hanya karena spekulan,” te gas 
Sekjen OPEC Abdullag alBadri di Australia. MPrO

SPBU COCO ke-2 di Padang Diresmikan

SPBU COCO ke2 di Padang menjadi SPBU percontohan bagi SPBU lainnya di kota tersebut dalam memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat
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Grand Safety Talk ME di RU VI,
Bukti Pencapaian Safety Excellence

General Maintenance Section Head  ME RU VI Binu Bowo memberikan pe
ngarahan kepada pekerja operator dan outsorcing di lingkungan MPS & ME.
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BALONgAN - Bukti Ko mit men 
Manajemen RU VI Balongan 
terhadap penerapan aspek 
Keselamatan, Kesehatan Kerja 
dan Pengelolaan Ling kungan 
khususnya di wilayah operasi 
Maintenance Execution (ME) 
Kilang RU VI diwujudkan 
dengan mengadakan program 
Management Walk Through 
(MWT), Safety Walk and Talk 
(SWAT) serta Grand Safety 
Talk yang rutin dilaksanakan 
setiap awal bulan. 

Grand Sa fety Talk No
pember pada De sember 
2010 yang baru la lu diada kan 
oleh fung si General Main
te nance  ME RU VI Ba
longan yang dipimpin oleh 
Ge neral Maintenance Section 
Head  ME RU VI Binu Bowo 
Ispramito.

“Kita telah memiliki HSE 
Golden Rules. Pelajari, te
rapkan, sebarluaskan, dan 
ko  munikasikan terus agar 
da pat benarbenar ditaati dan 
dijalankan oleh setiap pekerja 
dan mitra Pertamina,” tegas 
Binu.

Menurut Binu, setiap indi
vidu Pertamina, apalagi para 
pimpinan berhak dan wajib 
mengintervensi ketika melihat 

PADANg - Kota Padang 
sebagai gerbang Sumatera 
Barat merupakan kawasan 
yang sedang giat melakukan 
pengembangan dan pem
bangunan terlebih pasca 
gem pa tahun 2009. Hal 
ini menjadi perhatian bagi 
Pertamina selaku perusahaan 
minyak dan gas nasional 
yang memi l i k i  ja r ingan 
SPBU di seluruh Indonesia, 
untuk membangun SPBU 
milik sendiri yang menjadi 
percontohan dan memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.

Pada (11/1)  Pertamina 
kembali menambah satu lagi 
SPBU di Jl. S. Parman Ulak 
– Karang, yang merupakan 
salah satu SPBU flag carrier 
karena berada di lokasi 
stra   tegis yang berdekatan 
dengan pusat pemerintahan 
dan kera maian Kota Padang. 
Peresmian dilaksanakan oleh 
General Manager Fuel Retail 
Marketing Region I Medan 
Gandhi Sriwidodo disaksikan 
Staf Ahli Wali Kota Padang, 
Zainal Ibrahim.

”SPBU ini merupakan 
SPBU COCO yang ke2 di 
kota Padang dan yang ke 
 64 di seluruh Indonesia. 
SPBU COCO dimiliki dan 
dioperasikan oleh Pertamina, 
dengan demikian pelayanan 
yang diberikan kepada kon
sumen dipantau secara 
lang  sung oleh Pertamina 
se hingga pelayanan, kualitas 
dan takaran yang diberikan 
dijamin pas,” ungkap Gan dhi 
Sriwidodo.

 Ini adalah salah satu 
bentuk  komitmen Pertamina 
untuk terus memenuhi ke
butuhan masyarakat akan 
bahan bakar kendaraan 
bermotor dengan pelayanan 
yang prima dan kualitas yang 
terjamin. Ke depan Pertamina 
akan terus menambah SPBU 
milik lainnya, sesuai dengan 
perkembangan perekonomian 
dan kemajuan daerah.

Pembangunan SPBU 
ini menerapkan konsep de
sain baru dengan sistem 
pembangunan modular yang 
memiliki kelebihan waktu 
pengerjaan yang lebih cepat,  
desainn yang standar dan 
dikerjakan oleh tenaga ahli. 
Sistem tata pencahayaan 
yang digunakan di SPBU 
COCO telah menggunakan 
standar desain kelas dunia. 

Pertamina menyampaikan 
penghargaan yang sebesar
besarnya kepada Pemerintah 
Kota Padang dan masyarakat 
yang te lah mem ber ikan 

dukungan atas berdirinya 
bangunan SPBU ini. 

Gandhi juga menjelaskan 
bahwa fasilitas yang dimiliki 
SPBU COCO yang telah 
beroperasi ini, diharapkan 
dapat memudahkan masya
rakat dalam memenuhi kebu
tuhan akan bahan bakar ken

daraan bermotor. Di SPBU 
dijual produk BBM yang leng
kap serta akan menjual gas 
Elpiji 12 kg dan 3 kg. 

SPBU ini juga memiliki 
fasilitas yang lengkap seperti 
mushola, toilet, pengisian air 
dan angin yang disediakan 
un tuk meningkatkan ke

nyamanan konsumen da
lam mengisi bahan bakar 
kendaraannya. Selain itu, 
akan dibuka juga Bright Mini
market sehingga konsumen 
dapat dengan mudah membeli 
barang kebutuhan seharihari  
di SPBU sembari mengisi 
BBM.MPPMS rEg. I

dan mengamati perilaku dan 
kondisi yang tidak aman 
yang harus diubah saat itu 
juga. “Kita harus berani untuk 
memulai perubahan ini dari diri 
kita sendiri untuk menjadikan 
HSE sebagai sesuatu yang 
builtin (menyatu) dengan 
ke giatan perusahaan sehari
hari,” ujarnya. Jangan sampai 
halhal kecil namun sangat 
vital diabaikan sehingga 
ber akibat fatal. Kita harus 
menyadari betapa pentingnya 
penerapan aspek HSE di 
lingkungan bisnis kita. 

“Berbagai kasus yang 
menjadi sorotan nasional ha
rus bi sa dijadikan pelajaran. 
Betapa besar kerugian baik 

ekonomi dan sosial yang 
ditimbulkan jika musibah se
macam itu menimpa kita. 
Ka rena itu, sekali lagi saya 
meng ingatkan, bahwa safety 
is the first. Seperti yang sering 
disampaikan Dirut Pertamina 
Karen Agustiawan di berbagai 
kesempatan,” tegasnya lagi. 

Pada kesempatan tersebut 
turut hadir Manager ME Nan
dang Kurniadi didampingi 
section Head di lingkungan 
Main tenance Execution (ME) 
RU VI Balongan serta se
luruh pekerja/operator dan 
pe kerja mitra/outsourcing di 
Lingkungan MPS dan ME.MP 

rU VI



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

Keterlibatan KOMETers
Seperti yang dibahas pada artikel QCorner edisi yang lalu, bahwa usulan KPI Shared yang akan 

diberlakukan untuk KOMET di tahun 2011 ini memiliki 2 (dua) indikator penilaian yaitu :
1. Knowledge Asset : 17 – 25 % yaitu jumlah aset pengetahuan yang diapprove sesuai dengan target 

dan kriteria yang diupload di Portal KOMET per populasi Pekerja di level setingkat VP/GM (base target:  
17%  dan stretch target : 25 %).

2. Employee Involvement yaitu jumlah kehadiran pekerja dalam forum diskusi (sharing) untuk berbagi 
pengetahuan per populasi Pekerja di level setingkat VP/GM (base target :  20%  dan stretch target : 
30 %). 
Jadi selain Aset Pengetahuan yang diupload di Portal KOMET, faktor keterlibatan pekerja (Employee 

Involvement) pun perlu menjadi perhatian. Bagaimana bentuk dan cara untuk memperoleh keterlibatan 
pekerja dalam budaya berbagi pengetahuan di KOMET? Ikuti 
uraian penjelasan di bawah ini : 

Bentuk kOMET Sharing Forum 
1. Expert Forum adalah kegiatan sharing pengetahuan 

(keahlian dan pengalaman) dengan melibatkan 1 
(satu) atau 2 (dua) orang narasumber. Expert Forum 
bertujuan untuk :
 mengidentif ikasi tenaga ahli yang dimil iki 

perusahaan,
 melaksanakan sharing kemampuan, keahlian, 

pengalaman (sharing experience, problem solving, 
trouble shooting), dan 

 mengenal lebih jauh profil seorang pekerja (upprofile).
2. Roundtable Forum adalah sesi diskusi untuk membahas tema tertentu dan menghadirkan lebih dari 

2 (dua) narasumber. Roundtable Forum bertujuan untuk :
 menyebarkan budaya sharing di antara Insan Pertamina, dan
 mengcapture pengetahuan/pengalaman individu menjadi aset pengetahuan perusahaan.

3. Discussion Forum adalah forum diskusi tentang suatu tema yang sedang menjadi topik pembicaraan 
atau halhal umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup termasuk kegiatan bedah buku tertentu. 
Discussion Forum bertujan untuk :
 meningkatkan kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak,
 melatih kemampuan menganalisa para pekerja, 
 meningkatkan budaya membaca di kalangan pekerja, dan
 mendapatkan referensi atau pemahaman tertentu yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja.

4. KOMET Conference adalah sesi diskusi (sharing session) untuk membahas tema/topik tertentu secara 
terpusat dan dapat diakses oleh insan Pertamina di seluruh Unit Operasi/Region melalui media teknologi 
web (dalam pengembangan). KOMET Conference bertujuan :
 media penyebaran informasi dan aset pengetahuan kepada insan Pertamina secara lebih luas,
 menyebarkan budaya sharing di antara Insan Pertamina,
 mengcapture pengetahuan / pengalaman individu menjadi aset pengetahuan perusahaan, dan
 mengeliminir faktor lokasi, waktu dan biaya dalam penyelenggaraan suatu forum / diskusi / 

kegiatan.
5. Communty of Practise (CoP) adalah adalah kelompok 

diskusi yang dilakukan secara berkala melalui forum 
offline dan online dengan melibatkan sekumpulan 
orang yang memiliki ketertarikan (interest) terhadap 
suatu objek / tema pembahasan yang sama. CoP 
bertujuan :
 menyebarkan budaya sharing sehingga meng

hasilkan suatu inovasi yang dapat diimplementasikan 
di lingkungan kerja, dan 

 menjadikan hasil diskusi sebagai aset pengetahuan 
perusahaan.
KOMETers dapat mengikuti CoP ini dengan terlebih dahulu melengkapi halaman MySite yang 
terdapat di intra.pertamina.com. Informasi ini akan dibahas lebih detail pada edisi QCorner yang 
akan datang.

Cara Pelaksanaan kOMET Sharing Forum
1. Informasikan rencana pelaksanaan forum untuk menawarkan kesediaan menjadi narasumber sekaligus 

tema yang disampaikan.
2. Setelah diperoleh daftar narasumber dan tema yang akan didiskusikan, sebarkan informasi rencana 

forum berikut narasumber dan tema terpilih.
3. Laksanakan Forum sesuai rencana dan tidak lupa untuk menuangkan hasil diskusi dalam Form Aset 

Pengetahuan (QCorner, Edisi 17 Januari 2011) dan kemudian diupload di Portal KOMET.
4. Melaporkan hasil forum beserta daftar absen dan hasil kuesioner kepada PIC KOMET atau Fungsi 

Quality Management untuk Unit/Region dan Quality Management – Dit. Umum untuk Kantor Pusat. 
Sebagai tips, pelaksanaan sharing forum dapat dilakukan bersamaan pada saat HSE Meeting, 

Performance Dialogue, Seminar, Workshop, Internal Meeting dan kegiatan lainnya yang menghasilkan 
Aset Pengetahuan dan hasilnya dituangkan dalam Form yang berlaku.•

Mungkin serasa baru kemarin kita manyaksikan seru dan gegap gempitanya pertandingan 
sepakbola antara Tim Nasional kebanggaan Indonesia melawan tim negeri tetangga, Malaysia. 
Sungguh suatu aksi yang membanggakan, mendebarkan dan sekaligus menjadi acara hiburan 
dipenghujung tahun 2010. Seperti halnya pesta kembang api atau acara dalam kemasan pesta 
untuk merayakan datangnya tahun 2011 yang serasa baru beberapa hari yang lalu.

Cukup sudah selebrasi dan relaksasi yang kita rasakan selama masa tutup tahun 2010 
dan pembukaan tahun 2011. Kini, mari kita kembali ke “Dunia Nyata” yang ternyata masih 
memerlukan kerja keras, totalitas kontribusi dengan citacita yang sangat menantang bagi 
kita semua.

Seperti yang pernah kita bahas pada QCorner edisi 29 Nopember 2010 yang berjudul 
“Quality Management Forum (QMF) : Mencapai 200% Visi dengan Perencanaan yang Cermat, 
Tepat, Selaras dan Terintegrasi”, bahwa dalam QMF yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 
– 28 Desember 2010 yang lalu, telah berhasil menyusun kebijakan strategis dengan rencana 
kerja yang terintegrasi sebagai upaya untuk mendorong kinerja Perusahaan melalui berbagai 
aktifitas Manajemen Mutu.

Memasuki bulan kedua dalam kalender Masehi ini, beberapa aktifitas telah menanti untuk 
segera dilaksanakan secara terintegrasi baik di lingkungan Korporat, Fungsi, Unit Operasi/
Usaha/Bisnis maupun Anak Perusahaan.

Dalam upaya unutk meningkatkan aktifitas audit kegiatan dan implementasi hasil Continuous 
Improvement Program (CIP) yang mengikut presentasi/konvensi baik di tingkat unit / anak 
perusahaan maupun korporat, maka perlu segera dilakukan penetapan dan sosialisasi prosedur 
dan mekanisme audit sehingga tujuan dari dilaksanakannya audit CIP ini dapat dipenuhi.

Pedoman Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) dituntut untuk selalu dinamis sesuai 
dengan perkembangan dan tuntutan Perusahaan. Untuk 
itu, reengineering terhadap pedoman mutu tersebut 
diupayakan untuk dapat mulai disusun pada awal Pebruari 
2010 dengan materi yang lebih padat, relevan, bahasa 
yang mudah dipahami dan memiliki ketajaman serta 
ketegasan dalam mengatur semua kegiatan manajemen 
mutu di Perusahaan.

Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang 
merupakan wajah baru yang menjadi dasar penilaian / 
asesmen di Perusahaan yang semula memakai Malcolm 
Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) 
direncanakan akan disosialisasikan ke seluruh unit dan 
anak Perusahaan pada awal Pebruari 2011.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian outstanding Opportunity for 
Improvement (OFI) – Action for Improvement (AFI) hasil PQA, pada akhir Januari ini akan 
dilaksanakan coaching terhadap para aplikan yang telah mengikuti asesmen pada tahun 2010 
yang lalu dengan melibatkan para Team Leader / Expert Team yang melaksanakan / menjadi 
pemimpin tim examiner pada asesmen tersebut.

Coaching tersebut dimaksudkan untuk membantu para aplikan dalam menerjemahkan 
atau memahami maksud dari OFI yang diberikan pada feedback report dan menjabarkannya 
ke dalam program kerja atau AFI yang sesuai dengan kondisi/proses bisnis masingmasing 
aplikan. Melalui coaching tersebut diharapkan aplikan dapat menyusun AFI secara lebih efektif 
tanpa mengesampingkan faktor efisiensi tentunya.

Sebagai proses persiapan menjelang asesmen tahun 2011 ini, beberapa pelatihan untuk 
meningkatkan  kualitas dan kuantitas examiner juga akan dilaksanakan pada minggu II dan III 
di bulan Pebruari, yaitu Upskilling Examiner (untuk existing examiner) dan Awareness KKEP 
& Penyusunan Dokumen Aplikasi (untuk calon new examiner).

Mengawali kegiatan knowledge management, 
aktifitas Implementasi CoP (Pembentukan Infra
struktur, PIC, program) akan dilaksanakan pada 
ming gu I bulan Pebruari yang akan dilanjutkan 
dengan Rakor KOMET yang merupakan media untuk 
pemantapan rencana kerja KOMET 2011 serta forum 
sharing bagi para PIC KOMET yang akan membahas 
tentang berbagai kendala yang dihadapi selama 
implementasi nya dan bagaimana pengatasan 
terhadap masalah yang timbul.  Forum roundtable  
KOMET yang akan diikuti oleh seluruh pekerja 
Pertamina dan membahas beberapa masalah yang 

terjadi di internal Perusahaan akan dilaksanakan sekitar Minggu III bulan Pebruari.
Jadi sepertinya “pemanasan” yang dilakukan menjelang tahun 2011 sudah cukup untuk 

membuat mesin kita berlari kencang,  mendorong pelaksanaan program kerja manajemen 
mutu dengan kecepatan optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.•

Relaksasi Usai Sudah, 
Kini Saatnya Kembali Berlari

Oleh : Dewi H – Tim QM
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Tidak ada seorangpun yang 
meng  inginkan terluka atau mengalami 
kecelakaan saat berada di tempat 
bekerja. Sampai saat ini dilaporkan 
hampir setiap tahunnya terdapat 300 
orang yang meninggal saat bekerja 
dan sekitar 160.000 orang dilaporkan 
mengalami kecelakaan ringan dan 2,2 
juta orang menderita sakit disebabkan 
karena faktor tempat kerjanya. Jumlah 
ini belum ditambah dengan kecelakaan 
yang terjadi di jalan raya, sekitar 1000 
orang meninggal dan 260.000 terluka 
baik ringan maupun berat.

Namun dari semua tragedi tersebut, 
kita dapat mencegah kecelakaan serta 
sakit dengan mudah, walaupun kita 
berada di rumah, jalan, atau tempat 
kerja. Buku ini menjelaskan bagaimana 
caranya kita agar dapat mengatur 
dan mengontrol guna terlindungi dari 
kecelakaan. Didesain dengan petunjuk 
yang mudah untuk diikuti sangat berguna 
bagi kesehatan dan keamanan saat 
bekerja sehingga para pekerja dapat 
mempraktekkannya dimana saja.

Lingkungan kerja yang sehat dan 
aman dapat meningkatkan produktivitas 
bekerja, sehingga dapat menurunkan 
jumlah angka pekerja yang absen/
tidak masuk kerja karena sakit. Pekerja 
yang merasa kesehatan dan keamanan 
dijaga dengan baik akan merasa jauh 
lebih bahagia dan memiliki sikap positif 
terhadap pekerjaan mereka. Sehingga 
asuransi kesehatan merupakan hal yang 
penting untuk ada di sebuah perusahaan, 
hal ini akan meningkatkan kualitas 
hidup yang lebih baik dan pastinya 
meningkatkan performa karyawannya 
saat bekerja.

Buku ini menjelaskan standar ke
amanan dan kesehatan yang seharusnya 
dimiliki pada sebuah perusahaan. Tidak 
menutup suatu kemungkinan satu 
kecelakaan terjadi dapat mengakibatkan 
kecelakaan beruntun lainnya, bila 
manajemen tidak menerapkan standar 
keamanan dan kesehatan yang baik. 
Kecelakaan yang terjadi di perusahaan 
tentu akan memberikan sebuah dampak 
terhadap perusahaan itu sendiri, tentu
nya dari segi financial perusahaan 
yang pastinya akan merugi, serta efek 
penting dari standar mutu keamanan dan 
kesehatan yang rendah di perusahaan 
adalah image dari perusahaan tersebut 
akan terlihat jelek dimata stakeholdersnya, 
dan adanya dampak kemungkinan 
terburuk adalah akan dicabutnya  izin  
beroperasi bila kenyataannya banyak 
kecelakaan yang terjadi yang menimpa 
terhadap pekerjanya.

Tujuan dengan adanya manajemen 
kesehatan dan keselamatan di peru
sahaan adalah untuk mencegah kece
lakaan terjadi dengan memastikan bah
wa semua tindakan pencegahan serta 
pengendalian keamanan dapat berjalan 
sesuai dengan prosedurnya. Para atasan 
dan bawahan harus bekerja sama untuk 
berpikir mengenai solusi bagaimana 
mengatasi kecelakaan atau situasi darurat 
sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. 
Bila kecelakaan sampai terjadi di sebuah 
perusahaan dikarenakan perusahaan 
tersebut tidak mematuhi standarstandar 
keamanan yang seharusnya ada,, tentu 
saja akan merugikan perusahaan itu 
sendiri, seperti kata pepatah bukankah 
lebih baik mencegah daripada mengobati.
MP PErPUSTAkAAN

RU II Dukung Pemko Dumai Sosialisasikan 
Gerakan Kamis Bersih
DUMAI -  Pada 13 Januari 2011, ratusan 
orang sudah berkumpul dibawah tenda 
yang didirikan RU II Dumai, tepat di tanah 
lapang samping Kantor Lurah Tanjung 
Palas Kecamatan Dumai Timur. Berbagai 
lapisan masyarakat memenuhi tenda tersebut 
dengan memakai seragam yang bertuliskan 
“Pencanangan Kamis Bersih Menuju Dumai 
Sehat 2015”. Dari RU II tampak hadir General 
Manager Suhaimi, Tim Manajemen, Section 
Head, PR Section Head Hendra Tria Putra 
Nasution bersama staf serta 30an mitra kerja 
Good House Keeping dibawah koordinasi 
bagian Services and Warehousing dan ba
gian Environmental RU II. Sedangkan dari 
masyarakat ada Walikota Dumai Khairul 
Anwar, Wakil Walikota Agus Widayat, para 
kepala dinas Pemko Dumai, para camat, lurah, 
aparat TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD/
institusi lainnya serta tidak ketinggalan tokoh 
masyarakat, para pemuda, dan lainlain.

Pagi itu Pemko Dumai dengan didukung 
oleh RU II punya hajatan menyo sialisasikan 
Gerakan Kamis Bersih seKota Dumai. Ke
giatan gotong royong yang lebih dikenal de
ngan Gerakan Kamis Bersih ini, rencananya 
dilakukan  tiap Kamis minggu I dan III setiap 
bulannya. Gerakan Kamis Bersih pagi itu 
dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai 
Khairul Anwar. Diperkirakan sekitar 650 orang 
terlibat kegiatan gotong royong di beberapa 
titik. Yaitu, Kelurahan Jaya Mukti (Jl. Pauh 
Jaya, Jl. Janur Kuning, Jl. Kesuma dan  Jl. 
Muslim); Kelurahan Tanjung Palas (Jl. Tanjung 
Jaya, Jl. Makmur dan  Jl. Siliwangi)

Dalam kesempatan tersebut GM RU II 
Suhaim mengatakan,“Sebagai tuan rumah 
kami merasa bangga dan senang melihat 
begitu semangatnya warga sekitar dalam 
kegiatan Kamis Bersih ini.” 

Suhaimi mengatakan ada lebih kurang 
500 tong sampah yang diberikan kepada 

Kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti 
sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap 
masyarakat sesuai dengan tema yang diusung 
yaitu “Menuju Dumai Sehat dan Bersih 2015”.

Sementara Walikota Dumai Khairul An war  
merasa bahagia dan menyambut baik sosialisasi 
kegiatan Kamis Bersih dan gotong royong yang 
didukung oleh RU II tersebut. “Karena sudah 
menjadi komitmen kita bersama mewujudkan 
Kota Dumai, kota yang “Bersih, Semarak, Rukun 
dan Indah (Berseri).”

Anwar yakin kalau kota Dumai tercinta ini 
bersih dan indah dan semuanya berjalan dengan 
baik, maka piala Adipura akan bisa kita dapatkan. 
“Namun bukan karena piala Adipuranya kita 
baru berbenah, melainkan atas kepedulian kita 
terhadap lingkungan sekitar,” ujar orang nomor 
satu di Kota Dumai ini meyakinkan masyarakat 
yang hadir saat itu.

Selanjutnya, para peserta gotong royong 
pagi itu menyebar di tempattempat  berdasarkan 
pembagian lokasi yang dibacakan oleh petugas 
Kementerian Lingkungan Hidup Kota Dumai 
sesaat sebelum gotong royong dimulai. GM RU 
II Suhaimi dan Walikota Dumai Khairul Anwar 
tampak begitu semangat membersihkan selokan 
dengan bergabung bersama warga lainnya. 
Kedua pejabat tersebut menyisihkan lengan baju 
memberikan contoh bergotong royong tanpa ragu 
sedikitpun terkena air selokan yang cukup bau 
karena airnya tidak mengalir sama sekali.

Sekitar Pukul 10.30 WIB dengan suasana 
matahari masih tertutup awan, rombongan 
Walikota Dumai dan GM RU II menyempatkan diri 
meninjau Jalan Putri Tujuh, tepat di depan Kilang 
Putri Tujuh. Selesai peninjauan ini, akhirnya 
rombongan membubarkan diri dan kembali ke 
tempat kerjanya masingmasing.MPrU II

GM RU II Suhaimi dan Walikota Dumai Khairul Anwar terlibat langsung membersihkan selokan yang tersumbat.

Transformasi Selalu Butuh Energi Baru
CILACAP - “Transformasi di tubuh Pertamina 
telah digulirkan sejak beberapa waktu lalu, 
dan kini membutuhkan energi baru yaitu para 
pekerja yang baru dilantik menjadi Pekerja 
Waktu Tidak Tertentu (PWTT),” ungkap GM RU 
IV Syofrinaldy pada saat menerima perkenalan 
delapan orang PWTT baru eks BPS batch 4 
tahun 20092010 di ruang rapat II head office 
pada 6 Desember 2010.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa transformasi 
bisa terjadi apabila ada sekelompok orang 
yang memiliki kemauan dan kemampuan lebih. 
Lebih belajar, lebih bekerja, lebih menerapkan 
ilmu dan selalu memosisikan dirinya sebagai 
role model dalam lingkungannya. Pada ke
sempatan tersebut juga ditekankan hal terkait 
bekerja di kilang minyak. Karena diperlukan 
disiplin dalam safety dan menjadikan know
ledge management sebagai kinerja pribadi 
yang excellent. 

Pada kesempatan ini GM didampingi Ma
nager HR Area juga menyerahkan panduan 
HR Service excellent kepada pekerja baru .

Kedelapan PWTT ini sebelumnya telah 

melalui proses rekrutmen yang panjang dan ke
mudian dilanjutkan dengan proses pendidikan 
berupa class room di Pertamina Learning Center 
Jakarta, on the job training, dan menyelesaikan 

penyusunan kertas kerja wajib sebagai tes 
akhir. PWTT ini telah dikukuhkan sejak tanggal 
1 Desember 2010 di Jakarta terdiri dari 7 PWTT 
operasi dan 1 PWTT SPI.MPrU IV
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Warung Kopi

P O S I S I

AHMAD BAMBANg
Senior Vice President
Human Resource Development,
Direktorat SDM
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DIALOg METrO TV “SUArA ANDA”

JAkArTA - Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, 
Djaelani Sutomo, bersama Direktorat Alat Transportasi 
Darat Kementrian Perindustrian, Supriyanto, Presdir 
PT Toyota Astra Motor, dan Ketua Umum Gaikindo, 
Sudirman menjawab prospek dan tantangan industri 
otomotif ke depan dalam acara dialog Metro TV “Suara 
Anda” edisi akhir pekan dibawakan oleh Presenter 
Metro TV, Fifi Aleyda Yahya, Jumat (14/1).

Dalam dialog tersebut Djaelani Sutomo menjawab 
tantangan perkembangan industri otomotif di tahun 
2011 ini karena  kebijakan BBM bersubsidi berpengaruh 
terhadap pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. 
Pada kesempatan tersebut Djaelani Sutomo menga
takan bahwa Pertamina akan terus mengembangkan 
dari sisi  kualitas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas 
sehingga memenuhi tuntutan industri otomotif.MPIk

ANDIANTO HIDAyAT
Manager BOD Support,
Sekretaris Perseroan
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kUNJUNgAN MAHASISwA ITB kE rU II DUMAI

DUMAI - RU II menerima kunjungan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 
yang tergabung dalam Unit Kebudayaan Melayu Riau ITB pada (12/1). Kehad
iran 30 mahasiswa ITB yang berasal dari beberapa jurusan tersebut disambut  
oleh Lead of Internal & Media Relations  Public Relations RU II, Dasma 
Sinaga mewakili Public Relations Section Head. Pada kesempatan tersebut 
Dasma didampingi dua engineer, yaitu Khairuddin dari Process Engineer
ing dan Febri Razaqur Rahim Maintenance Planning and Support. Mewakili 
rombongan mahasiswa, Daniel Eka Putra menjelaskan bahwa mereka adalah 
mahasiswa ITB asal Riau yang tergabung dalam Unit Kebudayaan Melayu 
Riau. Daniel menjelaskan kunjungan ini merupakan rangkaian  kegiatan “ITB 
Journey to Riau”. Selain ke sekolahsekolah, mereka juga mengunjungi be
berapa perusahaan besar di bidang Industri dan Migas. Mereka mendapatkan 
penjelasan mengenai kilang RU II dan dibawa meninjau Kilang Putri Tujuh 
dengan menggunakan Bus.  Termasuk berkunjung ke makam Putri Tujuh yang 
berada di dalam kilang dan merupakan legenda masyarakat Dumai yang juga 
merupakan nama Kilang Pertamina “Kilang Putri Tujuh”.MPrU II
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SPP UPMS III MELANTIk PENgUrUS CABANg DAN MErESMIkAN 
rUANg SEkrETArIAT BArU

JAkArTA - Serikat Pekerja Pertamina UPms III (SPP UPms III) pada 4 
Januari 2011 di Kantor Pemasaran Region JBB ruang Sasana Patraloka 
melaksanakan pelantikan pengurus cabang serta peresmian ruang 
sekretariat baru. Acara dibuka oleh General Manager Pemasaran BBM 
Retail Region III Hasto Wibowo dan Presiden FSPPB Ugan Gandar 
serta Ketua Umum SPP UPMS III Moch. Na’im B.  Dalam sambutan
nya, Hasto Wibowo mengapresiasi peran positif SPP UPms III dan 
mengharapkan agar pengurus dan anggota serikat bersamasama turut 
memajukan perusahaan. Peserta yang hadir meliputi pengurus cabang 
dari Instalasi Jakarta Group, Unit Pelumas Jakarta, Depot Cikampek, 
Gasdom Region II, Instalasi Bandung Group, TT. Tanjung Gerem, Depot 
Tasikmalaya, serta Balongan Group. MPPMS rEg. III

MAHASISwA kOMUNIkASI UNIVErSITAS PADJAJArAN 
kUNJUNgI PErTAMINA  PUSAT

JAkArTA - Rombongan mahasiswa Manajemen Komunikasi 
Universitas Padjadjaran angkatan  2008 dan 2009 berkunjung 
ke Kantor Pusat Pertamina, pada Kamis (13/1), untuk melaku
kan studi lapangan. Rombongan yang berjumlah sekitar 70 
mahasiswa dipimpin staf pengajarnya, Meria Octavianti, di
terima oleh Manager Internal Mindaryoko. Setelah sambutan 
dari Manajer Internal Pertamina,  rombongan mendengarkan 
presentasi tentang Pertamina sebagai Indonesian Powerhouse 
dari Yudi Nugraha,  staf Divisi Komunikasi Korporat Pertamina. 
Berikutnya presentasi kedua dari Manager Recruitment Ahmad 
Triahdani tentang sistem rekrutmen pekerja baru Pertamina.
MPUHk

EBEN EzEr SIAHAAN
PJ. VP Manajemen Operasi & Utilisasi,
PT PGEFo
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SOSIALISASI kENAIkAN MANFAAT PENSIUN

JAkArTA - Bertempat di Gedung Utama Lantai Ground, pada 
Kamis (13/1), telah berlangsung Sosialisasi Kenaikan Manfaat 
Pensiun kepada Pensiunan PT Pertamina (Persero). Acara yang 
diselenggarakan Dana Pensiun Pertamina itu dihadiri oleh  Direk
tur SDM Rukmi Hadihartini, SVP HR Ahmad Bambang, VP HR 
Operation Yudo Irianto, Direktur Dana Pensiun Pertamina Torang 
Napitupulu. Sementara dari jajaran pensiunan, hadir rombongan 
pensiunan dari Himpana yang dipimpin  Ketua Himpana Priambodo 
Mulyosudirdjo. Selain itu hadir pula organisasi pensiunan lain di 
luar Himpana. Pertemuan bertujuan untuk menyosialisasikan  
kebijakan perusahaan dalam upaya menaikkan manfaat pensiun 
kepada para pensiunan.MPUHk 

Pohon Mangga Tinggal Petik
Alangkah enaknya kalau di sekeliling kantor Pertamina, 

baik di Kantor Pusat maupun di Unitunit Operasi penuh 
kehijauan. Lebihlebih kalau yang ditanam adalah buah
buahan yang enak dimakan.

Iyum : Jang, mau nggak rujak mangga?
Ujang : Waahhhh...baik banget Iyumm....udah 

cantik ... mau ngasih rujak lagi. 
Iyum : Hei! Jangan pake ngerayungerayu. Mau? 

Makan! Kalau tidak mau? Nggak usah. 
Rayuanmu tak akan mempan meluluhkan 
hatiku. Hmm!

Pak Beni : Iyum, rujak apaan? Waah, rujak mangga. 
Mangga dari mana?

Mas Budi : Nah, nah, alamat mau ngerayu Iyum neh.
Bu wiwiek : Waah, ketahuan, itu mangga dari lapangan 

parkir ya?
Pak Beni : Lapangan parkir Kantor Pusat ini, dekat 

Makostrad?
Bu wiwiek : Iya, di situ. Tuh kalau mau ada pohon sawo 

belakang ruang BDI Kantor Pusat kita. 
Kalau berbuah bisa tuh jadi camilan.

Pak Budi : Enak, ya kalau seluruh kantor Pertamina 
dari Pusat sampai Unit Operasi ditanami 
buahbuahan yang bisa dipetik buat 
dimakan.

Bu wiwiek : Kayak yang dibagibagi CSR itu kan enak 
juga kalau ditambah lagi buat ditanam 
di lahanlahan kosong di Kantor Pusat, 
kompleks kilang, kompleks rig.

Iyum : Iyum setuju. Banyakin saja tanaman 
nangka, mangga, jambu...

Ujang : Tapi kalau aku butuh parkiran sepeda. 
Mas Budi : Itu ide bagus. Lahan bekas kantin itu kan 

bisa dijadikan lah pakiran sepeda. Di Unit
unit Operasi parkiran sepeda rapi. Yakin 
banyak yang mau pakai sepeda kalau ada 
tempat parkiran.

Bu wiwiek : Bagus....kita kan ada Go Green. Tanam
tanam buahbuahan di halaman kantor, 
dan gerakan memakai sepeda untuk 
yang berminat. Yakin banyak yang mau. 
Kampanye udara bersih.

Mang warta : Nanti, BBM Pertamina tidak laku.
Bu wiwiek : Nggak ngaruh. Ini kan ada hari bersepeda, 

bagian dari kesehatan pekerja dan sehari 
bebas asap mobil. Ngelengkapi senam...
HSE, HSE unsur kesehatannya. Dan yang 
penting ada suasana membetahkan.MPNS
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Town Hall Meeting 2011 :
PDSI Perluas Pasar dan 
Tingkatkan Layanan
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Suasana Town Hall Meeting di PDSI.

Pelatihan HSE untuk BPS EP

APkIPrAH anak perusahaan

Berikan Bantuan, 
Tingkatkan Pelayanan 
Kesehatan untuk 
Masyarakat Bayung Lecir 

JAkArTA – “Banyak peluang 
yang harus kita raih. Untuk 
itu, PDSI berkomitmen men
jalankan bisnisnya sebesar 70 
persen di Pertamina dan 30 
persen di luar Pertamina.” 

Demikian disampaikan 
oleh Direktur Utama PT 
Per ta mina Drilling Services 
Indonesia (PDSI), Amran 
Anwar dalam kesempatan 
Town Hall Meeting PT PDSI  
di Menara Standart Chartered, 
Senin (3/1).

Amran Anwar mengatakan 
bahwa untuk bermain di kelas 
dunia tidaklah mudah. Banyak 
hal yang harus dibenahi dan 
distandarisasikan dalam hal 
procedures, tools, dan people 
agar target untuk menjadi 
kelas dunia di tahun 2014 bisa 
tercapai.

Program yang akan dija
lankan oleh PDSI di tahun 2011 
yaitu go live HSE Databased, 
Rig Maintenance Facility 
(RMF), penyelesaian akusisi 
dan melaksanakan program 
kemitraan untuk lelang serta 
proses pengadaan Rig Jack 
Up, CBM Drilling, dan Go Live 
Risk Management System.

“Ditargetkan pada tahun 

2011 ini sebanyak 156 sumur 
segera dilaksanakan. Untuk 
itulah pentingnya sinergi an
tar anak perusahaan Per
ta  mina seperti Pertamina 
EP, Pertamina Hulu Energi 
dan Pertamina Geothermal 
Energi (PGE) demi mengejar 
pengembangan pangsa pasar 
dan produk,” ungkap Amran 
Anwar.

Lebih lanjut, Amran An

war menyampaikan, pada 
RKAP 2011, PDSI akan 
meng optimalkan aset yang 
dimiliki sebanyak 32 rig un tuk 
memperoleh tingkat pen
dapatan yang maksimal. Se
hingga PDSI dapat menjadi 
perusahaan jasa pemboran 
dan well services bereputasi 
internasional di tahun 2014, 
sebagai endstate yang ingin 
diwujudkan.

Pada acara ini juga di
lak sanakan peresmian Go 
Live Sales to Cash (S2C), 
penganugerahan HSE Award, 
penandatanganan Pakta In
tegritas oleh seluruh jajaran 
direksi PT PDSI, perkenalan 
struktur organisasi Serikat Pe
kerja PDSI yang baru, serta 
temu pisah pejabat lama dan 
pejabat baru PDSI.MPIk

PrABUMULIH -  Peduli, 
in tervensi, dan patuh me
rupakan sebuah peraturan 
melekat yang harus ditaati 
oleh semua pekerja dan 
pekarya Pertamina. Hal ini 
di ungkapkan oleh GM Region 
Sumatera yang diwakili oleh 
Herutama Trikoranto pada 
pembukaan pelatihan HSE 
untuk BPS EP 2010 yang 
sedang melaksanakan On 
Job Training (OJT) di Field 
Prabumulih dan Region Su
matera, (6/1).

 “HSE merupakan tang
gung jawab semua pihak, 
mengingat kita bekerja di 
industri migas  yang me miliki 
risiko kerja tinggi,”  tam
bahnya. 

Kegiatan ini terdiri dari 
pemberian materi oleh tim 
HSE di classroom serta ke
giatan praktik di lapangan 
keesokan harinya.  

Teori yang diberikan men
cakup panduan aspek HSE 
hingga penanggulangan 

apa bila terjadi kebakaran. 
Defrinaldo, salah satu anggota 
tim HSE mengungkapkan per
baikan dan evaluasi terus 
dilakukan untuk mencapai visi 
perusahaan menjadi  world 
class pada 2014. “Kami terus 
berupaya menanamkan nilai 
HSE di setiap individu agar 
kecelakaan kerja tidak terjadi, 
serta bekerjasama dengan 
pihak ketiga melalui kontrak 
OM pada 1 Januari 2011.” 

Praktik dilakukan di dua 
tempat yaitu lapangan di bawah 
Masjid Darussalam pada 
sesi pertama dan lapangan 
golf pada sesi selanjutnya. 
Ke giatan ini dipimpin oleh 
M. Yusuf W yang bertugas 
di Field Prabumulih bagian 
Fire Department. Peserta 
diajarkan cara penggunaan 
APAR dengan benar, pe
nanggulangan kebakaran 
ri ngan di rumah tangga meng 
gunakan karung goni, pe
nanggulangan kebakaran 
de ngan watery system, fire 

pump portable dan belajar 
menjadi fighter. 

“Dalam mengatasi keba
karan, kita memerlukan 3K 
yaitu Keberanian, Keper ca
yaan dan Kerjasama. Kebe
ranian dalam mengambil tin
dakan jika terjadi kebakaran, 
Kepercayaan bahwa kita bi
sa memadamkan api, serta 
Kerjasama dengan rekan 
un    tuk membantu,” ucapnya 
ber  semangat.

Salah seorang pe ser ta, 

Arcy secara an tusias meng
ungkapkan keikut sertaannya 
dalam pelatihan ini. “Sebagai 
calon pekerja, kami harus 
di   persiapkan untuk hal yang 
tidak diinginkan. Kami siap 
menjadi garda depan apabila 
kebakaran terjadi,” ujarnya. 
Apabila ada kesempatan, ia 
ingin merasakan langsung 
ber  latih di PPPK. “Saya akan 
jadi orang pertama yang men
daftar,” pungkasnya.MPPEP 
PrA BUMULIH

Fo
to

 : 
P

H
E

BAyUNg LENCIr – PT Pertamina (Persero) melalui 
JOB Pertamina –Talisman Jambi Merang (JOB Jambi 
Merang) mencoba meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakat Bayung Lecir. Upaya tersebut ditunjukkan 
melalui serah terima speed boat kesehatan dan inkubator 
yang diberikan secara simbolis di Kecamatan Bayung 
Lecir, pada 20 Desember 2010.

“Ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina kepada 
masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas ke
sehatan mereka. Saya harap bantuan tersebut dapat 
di terima dan dapat memberikan kontribusi yang besar 
terhadap masyarakat,” ujar Manajer CSR Pertamina, 
Ganapati Sj Satyani. 

Ganapati melanjutkan, bantuan inkubator merupakan 
upaya Pertamina dalam rangka menurunkan angka 
kematian khususnya ibu dan bayi sementara speed boat 
sehat diberikan dalam upaya untuk memaksimalkan 
pelayanan kesehatan di daerah terpencil yang ada di 
wilayah MUBA, khususnya Bayung Lecir. ”Khusus untuk 
speed boat kesehatan, bantuan tersebut merupakan 
yang pertama kalinya diberikan oleh Pertamina,” ujar
nya.

Sementara GM JOB Jambi Merang, Judha Su
ma rian to mengaku antusias dengan adanya bantuan 
tersebut. Dia berharap bantuan tersebut dapat segera 
beroperasi agar segera dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat. Khusus untuk speed boat sehat yang 
nantinya akan dioperasikan Puskesmas Bayung Lecir, 
Judha berharap agar jangkauan area pelayanannya 
menjadi maksimal.

“Speedboat sehat dapat menjadi puskesmas 
ter apung keliling. Dengan fasilitas yang tersedia di 
dalamnya, saya harap ini menjadi solusi jitu bagi ma
syarakat sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih 
maksimal serta mampu menjangkau wilayah yang 
selama ini terisolasi,” ujarnya.

Asisten Manajer CSR bidang kesehatan Pertamina, 
Ernayetti mengungkapkan speed boat sehat dilengkapi 
dengan fasilitas modern yang tidak kalah lengkap di
bandingkan dengan ambulans. Antara lain, ruang tunggu 
untuk empat orang, toilet, dan perlengkapan kesehatan 
seperti stetoskop, ruang operasi, central oxygen system, 
infus, dblood pressure dan lainlain. Speedboat tersebut 
dibekali mesin 4 tak yang mampu melaju hingga 70 
horse power (HP).

Selain di bidang kesehatan melalui  “Sehat Bersama 
Pertamina”, Pertamina turut mewujudkan kepedulian 
dan tanggung jawab sosial khususnya kepada warga 
masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi per
usahaan di bidang lingkungan, infrastruktur dan peduli 
bencana alam.MPJOB Jambi Merang

Manajer CSR Pertamina Ganapati (kanan) secara simbolis menye
rahkan inkubator Puskesmas Bayung Lecir.
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Satu Lagi, Sertifikat MURI untuk Pertamina
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DPP Targetkan Hasil 
Investasi Rp 1 Triliun 
pada 2011

Manager CSR Pertamina Ganapati (kanan) menerima sertifikat MURI dari pendiri MURI Jaya Suprana (kiri). Pertamina kembali menerima sertifikat MURI sebagai 
pemberi sepeda terbanyak untuk anakanak sekolah. 
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Suasana meriah di acara HUT Dana Pensiun Pertamina.

Seminar dan Gathering Customer Fleet 
Pelumas Pertamina

JAkArTA – Untuk kesekian 
kalinya Pertamina melalui   
program Corporate Social 
Responsibility mendapatkan 
sertifikat dari Museum Rekor 
Indonesia (MURI) dalam kon
teks pembagian sepeda untuk 
Anakanak Sekolah dengan 
Jumlah Terbanyak. Pemberian 

sepeda dilakukan di Gedung 
Olahraga Pertamina, Sim
prug, Jakarta (29/12).

Dalam kesempatan ter 
sebut, Manajer CSR Per
tamina Ganapati meng a
takan kegiatan pemberian 
sepeda untuk siswa Sekolah 
Dasar (SD) maupun Se ko lah 

Menengah Pertama (SMP), 
dalam rangka mengam pa
nyekan go green di kalangan 
generasi muda.

Adapun sepeda yang 
diberikan berjumlah 2500 
buah, yang dibagikan untuk 
lima wilayah.  Di antaranya 
Medan, Palembang, Sura

baya, Semarang, dan Jakarta. 
Masingmasing wilayah men
dapatkan 500 unit sepeda 
yang merupakan sumbangan 
Pertamina kepada sekolah
sekolah yang nantinya akan 
dipinjamkan kepada siswanya 
secara bergantian.MPNDJ 

MEDAN – Untuk mempererat 
hubungan yang saling me
nguntungkan bagi Customer, 
PT Pertamina Pe lumas Region 
I menga dakan Seminar & 
Gathering Customer Fleet 
Pelumas Per  tamina, dengan 
tema “Ba lancing QCDS for 
Fleet Business” di Hotel Ar
yaduta, Medan, pada 28 De
sember 2010.

Seminar & Gathering 
Customer Fleet Pelumas 
Pertamina ini dihadiri se
kitar 150 perusahaan yang 
bergerak di bidang f leet 
t ranspor tas i .  Termasuk 
fleet dari perkebunan di se
luruh wilayah Sumut dan 
NAD. Dengan acara ini, di
harapkan dapat terbangun 
hubungan bisnis yang saling 

menguntungkan, sehingga 
akan tetap terjaga dalam 
peningkatan penjualan oleh 
Pertamina Pelumas Region 
I Medan.

Sales Region Manager 
P e r t a m i n a  P e l u m a s 
Region I, Bimo Wicaksono 
dalam pembukaan acara 
mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan customer  
menggunakan pe lumas 
Pertamina. “Bagaimanapun, 
salah satu aset yang paling 
berharga bagi Pertamina 
adalah loyalitas customer,” 
ujar Bimo.

Kegiatan yang dikemas 
dalam acara exclusive yang 
out of the box ini diisi dengan 
pemaparan mengenai bagai
mana mencari solusi maksimal 

dalam pemilihan pe lumas dari 
sisi quality, cost, delivery dan 
services dalam business fleet 
transportation. 

Pesan tersebut disampai
kan dalam bentuk drama dan 
diikuti oleh tehcnical pre
sentation oleh SE Industry 

Sumut & NAD, Darwin Ha
rianja. 

Acara ditutup dengan 
pemberian door prize kepada 
customer yang beruntung 
be rupa 2 buah black berry, 1 
buah netbook dan 1 buah Ipad 
64 MG 3D.MPPMS rEg. I 
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JAkArTA – Di usia ke42, Dana Pensiun Pertamina 
(DPP) semakin memperlihatkan kemajuannya. Kema
juan ini dilihat dari kinerja pendapatan/hasil investasi 
2010 sebesar Rp 949 miliar. Nilai ini melebihi in vestasi 
Rencana Kerja Anggaran  (RKA) 2010 yang ditargetkan 
sebesar Rp 704 miliar atau 134,84  persen.

“Untuk RKAP tahun 2011, DPP menargetkan pen
dapatan investasi sebesar Rp 815 miliar.  Namun DPP 
memasang stretch target sebesar Rp. 1 triliun. Dengan 
kondisi makro ekonomi yang tumbuh dan stabil, kami 
percaya dan yakin bisa meraih target itu,” ungkap 
Pre siden Direktur DPP, Torang M. Napitupulu pada 
peringatan HUT ke42 DPP, Senin (17/1).

Direktur SDM Pertamina  Rukmi Hadihartini ber
harap DPP dapat dikelola lebih baik lagi, agar dapat 
menjadi suatu institusi yang profit oriented. “Tentunya 
di usia ke42 DPP akan bisa menjadi kebanggaan 
bersama para pensiunan dan memberikan citra baik 
kepada Pertamina atas man faat pensiunnya,” ungkap 
Rukmi. 

Torang mengatakan upaya yang akan dilakukan 
DPP dalam mencapai stretch target Rp 1 triliun adalah 
dengan fokus pada as pek peningkatan kinerja saham 
melalui intensitas perdagangan saham yang semakin 
tinggi (intensif trading) dan sekaligus juga dengan 
memilih saham yang memiliki kapitalisasi lebih baik 
di pasar.

Lebih lanjut Direktur Keuangan & Investasi DPP 
Hadi Karyono berharap ada kenaikan dari harga saham 
sehingga target pendapatan investasi di 2011 tercapai. 
Menurut Hadi,  stretch target 2011 sebesar Rp 1 triliun 
tersebut akan didapatkan dari saham, surat berharga 
negara, obligasi dan sisanya dari deposito.  

Mengenai tindak lanjut pembayaran kenaikan 
man faat pensiun, Direktur Administrasi & Kepensiunan 
DPP Nanang Hendriana mengatakan DPP pada 17 
Januari 2011 membayarkan koreksi manfaat pensiun 
yang telah disetujui oleh Direksi Pertamina, Komisaris 
dan Pemegang Saham Pertamina serta juga telah 
mendapat pengesahan dari Biro Dana Pensiun – De
partemen Keuangan. 

SMS CENTEr DP PErTAMINA
Untuk  memudahkan dan meningkatkan kelancaran 

komunikasi serta upaya untuk memaksimalkan layanan 
DPP kepada pensiunan, pada perayaan HUT tersebut 
juga dilangsungkan peluncuran SMS Center DPP 
dengan nomor 0817 009 1501 yang diresmikan oleh 
Ketua Dewan Pengawas DPP Rukmi Hadihartini.  

Dengan adanya SMS Center ini, maka para pen
siunan Per tamina dapat mengirimkan SMS berupa 
pertanyaan, keluhan, pendapat maupun saran.  “Kita 
ber harap melalui SMS Center akan makin banyak pen
siunan yang dapat berinteraksi sekaligus merespon 
tang gapan dari pensiunan Pertamina,” ungkap Torang.
MPIk
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Pertamina Bangun Laboratorium 
Sains MIPA UI Senilai Rp 5,5 Miliar
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Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri menyerahkan potongan pertama tumpeng kepada Wakil Menteri Pendidikan Nasional 
Fasli Djalal sebagai tanda dimulainya pembangunan Laboratorium Sains MIPA UI yang didanai Pertamina.

Operasi untuk Novita

Membangunkan Mesin Tidur
JAMBI – Deru suara mesin jahit membentuk irama 
kreatifitas para ibu rumah tangga di Kelurahan Kenali 
Asam Atas, Kecamatan Kota Baru. Mereka tengah 
membuat kerajinan bordir dari belasan mesin jahit yang 
digunakan secara bergantian. Beragam hasil kerajinan 
mulai dari taplak meja, kerudung, mukena, hingga busana 
muslim, tercipta dari tangan terampil mereka.

Sebelumnya tujuh unit  mesin jahit  dibiarkan meng
ang gur di kelurahan lantaran tak banyak warga yang bisa 
menggunakannya. Pertamina pun berinisiatif memberikan 
pelatihan jahit dan bordir bagi puluhan ibu dan remaja putri 
di kampung ini, bekerjasama dengan Camat, Disperindag, 
dan Lurah setempat. Mesin yang ada diperbaiki, karena 
terlalu lama ‘tidur’. Pertamina juga menambah dua unit 
mesin jahit untuk praktik keterampilan jahit dan bordir.

Bekal keahlian, dan modal alat tak disiadiakan warga, 
hingga terbentuklah beberapa kelompok perajin yang 
ber giliran menggunakan alat yang ada. “Dulu mesin 
jahit didiamkan saja di Kelurahan, karena warga tak bisa 
menjahit. Kini justru warga bergantian menggunakannya 
setelah mendapat pelatihan dari Pertamina,”papar Lurah 

Tak disangka, mesin jahit yang awalnya dibiarkan “tidur”, 
kini telah menghasilkan ratusan kerajinan tangan, lewat 
tangan terampil warga Kenali Asam Atas. Ini merupakan 
salah satu bukti nyata pembinaan yang dilakukan Unit 
Bisnis EP Jambi dalam pemberdayaan masyarakat, hingga 
layak menerima  PROPER Hijau.MPkUN/DSU
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Kenali Asam Atas. 
Lambat laun, taraf 

hidup warga mulai ter
angkat lewat kegiatan 
mandiri yang didukung  
keinginan kuat untuk 
ma ju. Salah satunya 
Mar  fuah, yang kini bisa 
memberikan tambahan 
penghasilan bagi keluarga. 
Wanita paruh baya ini me
nekuni kerajinan bordir 
untuk hiasan kerudung, dan 
sesekali membuat pakaian 
muslim. Kerajinan bordir buatan Marfuah dijual mulai Rp 
30.000 hingga ratusan ribu rupiah.

Biasanya Marfuah menjual karyanya dari rumah ke rumah. 
“Saya jual door to door, atau saat pengajian,” kata Marfuah. 
Sesekali kerajinan warga laris manis, lantaran diborong 
tamu rombongan Pemda Jambi, maupun Pertamina yang 
berkunjung ke kampung mereka.

DEPOk – PT Pertamina (Per
sero) kembali mewujudkan 
kec in taannya  te rhadap 
du nia pendidikan dengan 
mengembangkan infrastruktur 
kampus, yaitu pembangunan 
Gedung Laboratorium Sains 
& Multi Disiplin Fakultas MIPA 
Universitas Indonesia.

Pembangunan gedung ini 
melalui dana Corporate Sosial 
Resposibility (CSR) Per tamina  
sejumlah Rp 5,5 miliar. Total 
luas lahan ini adalah 1 Ha dan 
luas total gedung untuk lima 
lan tai adalah 4.000 M2.

Peletakan batu pertama 
Gedung Laboratorium Sains 
& Multi Disiplin UI dilakukan 
oleh Wakil Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia, 
Fasli Djalal bersama dengan 
Sekretaris Persero Pertamina, 
Adiwibowo dan Rektor UI, 
Gumilar Rusliwa Somantri 
di Fakultas MIPA UI Depok, 
Kamis (23/12). 

“Kontribusi yang diberikan 
oleh Pertamina ini akan menja
dikan ilmu sains menjadi lebih 
diminati, sehingga diharapkan 
jumlah mahasiswa sains yang 
saat ini hanya 5 persen bisa 
meningkat menjadi dua kali 
lipat di tahun yang akan da 
tang. Oleh karena itu, ki
ta harus mengangkat citra 

pendidikan di bidang Sains 
menjadi lebih baik,” ungkap 
Fasli Djalal.

Sementara Rektor UI 
Gu milar Rusliwa Somantri 
menilai kerjasama dengan 
Pertamina sangatlah baik dan 
konstruktif. Diakuinya, sampai 
saat ini baru Pertamina sa
tusatunya perusahaan yang 
memiliki gagasanga gasan 
yang gemilang dan pro
duk  tif dalam meningkatkan 
kemajuan dunia pendidikan.

“Pembangunan gedung 

la boratorium ini diharapkan 
dapat meningkatkan motivasi 
para sivitas akademika UI 
dalam menghasilkan ri set
riset berkualitas dan mem
berikan kontribusi untuk 
pem bangunan dan kemajuan 
bangsa,” ungkap Gumilar.

Pembangunan Gedung 
L a   b o r a t o r i u m  S a i n s  & 
Multi Disiplin Tahap I ini di
rencanakan akan selesai 
pa da akhir Mei 2011. Gedung 
Laboratorium ini nantinya 
ter diri dari Laboratorium Bio 

Processing, Ruang Riset Ge
nome & Bio Informatics, Lab. 
Molekuler, Ruang Culture 
Collection, Ruang Penunjang, 
Ruang Staf, Ruang Rapat 
dan Toilet.

Upaya yang dilakukan 
oleh Pertamina tersebut 
juga turut menunjang visi 
UI dalam mengembangkan 
pendidikan tinggi berbasis 
riset terdepan di Indonesia 
dan Asia menuju World Class 
Researce University.MPIk

SUrABAyA - Usia Novita memang sudah dua tahun. 
Namun jangankan berjalan, berdiripun dia tak kuasa. 
Bocah itu hanya mampu terbaring. Balita asal Tiris, 
Probolinggo, itu tidak seperti anakanak seusianya. 
Dia menderita hydrocephalus dengan kelainan 
be rupa pembesaran di kepala. Kelainan tersebut 
dialami Novita sejak lahir. “Dia pernah sekali periksa 
di RS Kraksaan. Tetapi tidak bisa menangani dan 
kami diminta ke Surabaya,” kata Ajid, kakek Novita.

Keterbatasan biaya membuat keluarga tersebut 
tak mampu melanjutkan pengobatan. Di RS Hu
sada Utama (RSHU) Surabaya, Novita menjadi 
salah satu di antara empat pasien hydrocephalus 
yang menjalani operasi pada 23 Desember 2010. 
Ini merupakan kerjasama Pertamina Pemasaran 
Region V dan RSHU. Seluruh pasien berasal dari 
Probolinggo. Mereka datang dengan ditemani LSM 
K3S (Koordinator Kesehatan Kesejahteraan Sosial) 
Probolinggo. Ketua K3S Darmawan langsung datang 
ke acara bakti sosial tersebut. 

Menurut dr. Gigih Pramono SpBS, Spesialis Be
dah saraf RSHU, pasien hydrocephalus yang akan 
dioperasi harus menjalani pemeriksaan penunjang. 
Tujuannya, menegakkan diagnosis dan teknik operasi 
nanti. “Pemeriksan penunjang adalah MRI(Magnetic 
Resonance Imagine) kepala,” terangnya. Saat ini 
yang diprioritaskan adalah sakit bawaan sejak lahir. 
“Operasi ini harus dilakukan dengan ekstra hati
hati. Sedikit melenceng akan membahayakan otak, 
yang dapat mempengaruhi perkembangan anak di 
kemudian hari,” paparnya.MPPMS rEg. V 


