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Ibu Negara Ani 
Yudhoyono 
memberikan 
sambutan saat 
pencanangan 
Gerakan 
Perempuan 
Melawan Kanker 
Serviks yang 
didukung Pertamina, 
pada (6 /10).

JAkArTA – Ratusan perempuan memenuhi lantai M, Gedung Utama 
Pertamina, Kamis (6/10). Mereka adalah anggota Solidaritas Istri 
Kabinet Indonesa Bersatu (SIKIB), tokoh masyarakat dan organisasi 
pemerhati kesehatan perempuan, anggota PKK se- DKI, pengurus 
Persatuan Wanita Patra, dan beberapa pekerja perempuan Pertamina 
yang menjadi saksi atas dukungan Perta mina terhadap “Gerakan 
Perempuan Melawan Kanker Serviks”. 

“Gerakan Perempuan Melawan Kanker Serviks” yang dilun-
curkan Ibu Negara Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono ini dihadiri 
juga oleh Ibu Wakil Presiden Herawati Boediono, Direktur SDM 
Rukmi Hadihartini, Direktur Keuangan Afdal Bahaudin, serta jajaran 
Komisaris Pertamina.

Dalam sambutannya Ibu Negara menyampaikan gerakan ini 

merupakan upaya mencegah kematian perempuan akibat kanker 
serviks yang merupakan penyakit berbahaya urutan kedua setelah 
kanker payudara. Dukungan Pertamina dalam gerakan tersebut 
dalam bentuk sosialisasi dan pengobatan gratis. Program kerja 
sama Pertamina dengan Female Cancer Programe -FKUI/RSCM 
ini mencakup pelatihan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) 
kepada  675 tenaga kesehatan bidan dan dokter, 1.100 tenaga 
penyuluh, skrining kanker serviks gratis bagi 15.000 perempuan 
dan juga sosialisasi oleh kader-kader PKK dan akan diaplikasikan 
di Puskesmas-puskesmas dengan nilai Rp 3,5 miliar.

“Peran BUMN dan perusahaan swasta dalam mendukung pro-
gram semacam ini harus kita dorong. Adanya program Corporate 
Social Responsibility  yang merupakan program tanggung jawab 
sosial perusahaan, kiranya dapat diarahkan pada program yang 
dilakukan Pertamina,” ungkap Ibu Negara. 

“BUMN memang sudah seharusnya mendukung program 
semacam ini, sebab manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat 
utamanya perempuan. Semoga langkah Pertamina dapat diikuti oleh 
badan usaha lainnya dan pihak swasta yang peduli,”tambah Ibu 
Negara. Dukungan Pertamina dalam program pencegahan dini kanker 
serviks dituangkan dalam penandatanganan kerjasama Pertamina 

dengan FcP-FKUI/RSCM, oleh Direktur Ke uangan Pertamina M. Afdal 
Bahaudin dengan Dekan FKUI Dr.dr. Ratna Sitompul, SpM. Pada saat 
bersamaan juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman 
antara Pertamina dengan SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia 
Bersatu), yang dilakukan oleh Direktur SDM Pertamina Rukmi 
Hadihartini dengan Ketua II SIKIB Ratna Djoko Suyanto.

“Kami menyadari, masalah kesehatan bangsa ini sangat kom-
pleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak semata. Karena itu, 
Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar di tanah air, merasa 
ikut memiliki tanggung jawab membantu pemerintah untuk mengatasi 
permasalahan kesehatan di negeri ini,” ungkap Rukmi Hadihartini 
dalam sambutannya. Rukmi menambahkan selama ini Pertamina 
lewat kegiatan CSR dan Bina Lingkungan bidang kesehatan memiliki 
sejumlah program seperti Pertamina Sehati, Operasi Katarak dan 
Bibir Sumbing Gratis, hingga bantuan kacamata, dll. 

Gerakan Perempuan Melawan Kanker Serviks, sebe narnya telah 
diumumkan Ibu Negara pada 21 April 2008, untuk mengurangi angka 
kematian Ibu. “Tujuan dari percepatan ini adalah agar program kerja 
sama ini bisa menjadi pilot project bagi daerah-daerah lain di seluruh 
Indonesia, dengan demikian cakupan skrining kanker serviks akan 
semakin luas,” ungkap Ani Yudhoyono.MPDSU

PT. Pertamina (persero) menjadi BUMN pertama yang mendukung 
gerakan perempuan melawan kanker serviks. Bagi Ibu Negara Hj. 
Ani Susilo Bambang Yudhoyono, yang hadir dalam pencanangan 
kegiatan tersebut, langkah Pertamina patut dicontoh BUMN dan 
instansi lain sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat.
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HR Shared Service, 
Trend HR World Class Best Practices

Untuk mencapai target 
menjadi world class national 
oil company pada tahun 
2023 karyawan Pertamina 
diharapkan sudah mencapai 
kualitas world class human 
capital pada tahun 2016, 
dan untuk itu harus dimulai 
dengan pengelolaan Human 
Resources berkelas dunia 

di tahun 2013. Pendekatan paling sederhana untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah menerapkan praktik-
praktik  yang sudah terbukti berhasil diimplementasikan 
oleh perusahaan-perusahaan terbaik di dunia, salah 
satunya yang akan kita bicarakan adalah penerapan 
konsep Shared Service Organization dalam aktivitas 
operasional Fungsi HR.

Kita semua menyadari bahwa dalam praktiknya dewasa 
ini, aktivitas Fungsi Human Resource umumnya masih 
didominasi oleh kegiatan transaksional/ administratif yang 
less impact to business impact, sehingga peran strategis 
HR seperti business partner dan talent management 
seringkali justru terabaikan atau kurang fokus. Seringkali 
role strategis dan transaksional ini bercampur sehingga 
membuat performance HR menjadi tidak optimal, 
kurang efektif dan tidak efisien. Pekerjaan administratif 
transaksional seperti proses administrasi upah (payroll), 
administrasi kepegawaian, time management, dan lain-lain 
yang sebenarnya sejenis atau relatif sama, dikerjakan oleh 
hampir semua bagian di dalam Fungsi HR baik di Kantor 
Pusat maupun di Unit/ region-region sehingga sering terjadi 
duplikasi, kualitas tidak standard, service delivery yang 
lama sampai kepada penggunaan tenaga kerja berlebihan 
karena masing-masing punya sendiri-sendiri.

HR Shared Service intinya adalah berbagi layanan.
Semboyannya satu untuk semua, dengan cara 
mengintegrasikan dan sentralisasi semua aktivitas 
operasional/ transaksional sejenis melalui pemanfaatan 
tekhnologi informasi yang terintegrasi seperti ERP 
(Enterprise Resources Planning) sebagai platform-nya. 

Secara umum lingkup HR Shared Service mencakup 
eksekusi semua transaksi HR dan penanganan kebutuhan 
karyawan, Fungsi atau lini bisnis dan manajemen baik 
berupa jasa layanan maupun informasi HR. 

Empat hal terpenting yang merupakan keunggulan 
sekaligus ciri utama HR Shared Service adalah
1. Standarisasi, streamline dan otomasi baik itu proses, 

program ataupun kebijakan melalui pemanfaatan 
teknologi informasi / ERP platform ataupun web based 
sejauh memungkinkan. 

2. Mengalihkan semua aktivitas transaksional termasuk 
administrasi data ke dalam konsep low cost channels 
(HR portal, HR service center dll) dan menekankan pola 
self service sebagai saluran utama delivery service-nya 
sehingga mudah, cepat dan murah.

3. Mengintegrasikan dan konsolidasi layanan lintas region 
dan business unit  seperti standarisasi, organization 
alignment.

4. Memastikan kualitas layanan HR bisa terukur dalam 
perspektif ukuran bisnis secara kuantitatif, termonitor 
melalui dashboard serta world wide applied.

Dari keempat hal tersebut peranan Information 
Technology sangatlah penting, HR shared service 
mensyaratkan infrastruktur IT sebagai pilar utama 
disamping tiga pilar penting lainnya Organisasi, People dan 
Proses.

Fungsi HR Operation Pertamina pada awal 
terbentuknya di awal 2009 diberi nama Group Shared 
Service karena memang didesain mengikuti best practices 
seperti digambarkan diatas. Dukungan infrastruktur IT 
dengan platform ERP (Enterprise Resources Planning) 
yang sudah dijalankan di Pertamina memungkinkan 
beberapa proses bisnis HR dijalankan dengan pola shared 
service seperti misalnya : payroll, benefit administration, 
travel management, time management dll.  Proses bisnis 
yang lain seperti health management meskipun belum 
secara penuh menerapkan kaidah shared service melalui 
berbagai improvement integrasi dan sentralisasi proses, 
telah berhasil meningkatkan efisiensi biaya yang sangat 
signifikan dalam proses pengadaan obat secara bundling/ 
strategic sourcing untuk seluruh wilayah perusahaan dan 
standarisasi penggunaannya.

Pada aspek HR Information & Communication 
System di HR Operation Pertamina, pengembangan 
portal HR Online dan HR Contact Center meletakkan 
landasan yang sangat strategis bagi penerapan konsep 
low cost channel dan pola employee self service yang 
merupakan infrastruktur utama dalam service delivery 
model. Karyawan maupun manajemen dapat memperoleh 
informasi secara mudah dan cepat tentang HR dan info 
diri masing-masing seperti CV, payslip, e-benefit, monthly 
report, info hotel/rumah sakit rujukan, struktur organisasi, 
peraturan / ketentuan HR sampai info sederhana  seperti 
jam masuk dan pulang kerja masing-masing anak 
buahnya, saldo Jamsostek, saldo pinjaman dll, info ini 
dapat di akses dari mana saja dan kapan saja secara self 
service 7 x 24 tanpa memerlukan satu orang pun petugas 
Fungsi HR.  

Dalam escalation model yang baru ini, Self Service 
(Tier-0) diharapkan dapat menangani 66 % layanan HR 
sehingga hanya tersisa 1/3 pelayanan dengan kontak 
langsung, selanjutnya Service Desk atau Contact 
Center (Tier-1) mampu menangani 28 % layanan HR. 
Sisa 6%  request/pertanyaan yang tidak bisa ditangani 
akan di-handle oleh HR Spesialist  (Tier-2) atau Center 
of Expertise (Tier-3). Jika ini semua dapat berjalan 
dengan baik maka akan  terjadi efisiensi pada proses 
transaksi HR secara sangat signifikan khususnya untuk 
pengurangan kebutuhan tenaga kerja, sehingga dapat 
lebih memfokuskan pada role HR yang lebih strategis.

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, tantangan utama 
selain infrastruktur system IT, adalah perubahan service 
mindset. Seperti halnya proses transformasi lainnya 
change management menjadi faktor yang penting dalam 
kesuksesan penerapan ini. Perubahan role dan proses 
bisnis yang cukup signifikan dalam model shared service 
(dibandingkan organisasi HR konvensional) acapkali 
menimbulkan pro kontra yang harus dikelola dengan baik.  

Seperti disampaikan di awal tulisan ini, penerapan HR 
shared service model selain membawa advantage yang 
besar dalam pengelolaan aspek transaksional HR, pada 
sisi lainnya yang juga tidak kalah penting, akan membawa 
Fungsi HR jauh lebih fokus pada role utamanya yang lebih 
strategis sebagai business partner dan Center of Expertise 
dalam menyiapkan talent dan issues strategis lainnya 
yang akan dapat men-support lini bisnis  meraih sasaran 
strategis perusahaan. Kedua peran strategis ini pada saat 
ini di Pertamina juga sedang dilakukan redefine secara 
menyeluruh untuk lebih mempertajam/mengoptimalkan 
perannya seperti halnya di HR Operation/shared service, 
semuanya ditujukan untuk meraih cita cita  HR Pertamina 
agar dapat mensejajarkan diri dengan HR world class best 
practices di tahun 2013,  insyaAllah….MPHr
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Green Energy : Bukan Ban Serep

PErTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama

Di saat kebutuhan energi meningkat, dan 
ketersediaan minyak fosil terbatas, green energy 
menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Green energy 
bukanlah ban serep yang digunakan disaat terdesak. 
Ia harus ditempatkan sebagai proyek serius untuk 
kelangsungan energi fosil yang terus menipis.    

Sejak demam gerakan hijau melanda dunia, dan 
juga negeri ini, beragam program terus dilancarkan 
guna mendukung langkah penyelamatan dunia. Media 
komunikasi yang dipilih untuk menyampaikan pesan-
pesan tersebut tersebar mulai dari media mainstream 
(arus utama), maupun penyebaran pamflet, brosur, 
spanduk, internet, aturan-aturan sampai yang lembut 
berupa bujukan. Dari yang sedemikian banyak itu, 
harus diakui, memang hanya sedikit yang bisa terserap 
seluruhnya oleh komunikan.

 
Perubahan sikap membutuhkan waktu dan tidak 

bisa dilakukan secara instan. Perilaku hemat memang 
baik, tetapi apakah bisa serta merta diubah, semantara 
alternatif yang disediakan terbatas. Energi tidak 
dipungkiri menjadi produk paling esensial di bumi. 
Permintaannya saja sampai 2030 bisa tumbuh hingga 
1,7 persen. Bahkan di Asia saja bisa mencapai 2,8 
persen yang didorong oleh ekonomi China dan India. 
Sementara, ketersediaannya begitu terbatas. Di saat 
sama, kebutuhan akan energi melesat berlipat-lipat. 

Untuk Indonesia saja, cadangan minyak konon 
hanya tersisa 9 miliar barel. Dengan asumsi 
permintaan minyak 450 juta barel pertahun, maka 
dalam waktu 18-20 tahun lagi akan habis. Sementara 
untuk gas dan batubara dimana Indonesia sebagai 
penghasil terbesar di dunia untuk produk tersebut, 
hanya tersisa untuk 63 dan 77 tahun lagi. Pengematan 
memang perlu, tetapi apakah cukup untuk 
mengantisipasi tuntutan teknologi yang menguras 
begitu banyak energi. 

 
Maka, tidak berlebihan jika saat ini harus ada 

upaya serius untuk mengembangkan sebuah energi 
pengganti, bukan saja sekadar ban serep ketika 
kepanikan muncul.  Energi hijau adalah energi 
bersih yang tidak menambah polutan atau cemaran 
ke atmosfer bumi. Bisa dari air, hydrothermal, 
hydropower, geothermal angin, matahari, sampah, 
hingga gelombang. Salah satu yang termasuk energi 
hijau adalah biofuel. 

 
Sektor pertanian tidak saja dimanfatkan untuk 

bahan pangan atau bahan baku untuk kebutuhan 
industri. Tetapi, pertaniaan untuk kondisi seperti saat 
ini bisa juga dimanfaatkan sebagai energi pengganti 
bahan bakar fosil. Dimensi pengembangan biofuel 
bukan saja menciptakan energi terbarukan, namun 
lebih jauh dari itu adalah  mampu menciptakan 
lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah angka 
kemiskinan di Tanah Air. Sebab, bisa jadi bila biofuel 
memang memiliki prospek luas dan diterima dengan 
baik, ekonomi pedesaan bisa tumbuh dengan 

sendirinya.  Kesenjangan ekonomi daerah perkotaan 
dan pedesaan pun perlahan bisa dikikis.

 
Di beberapa negara pengembangan energi 

hijau sudah banyak dilakukan dan mampu 
dikomersialisasikan. Jerman, Perancis dan Austria, 
mengembangkan kanola (rapeseed), Spanyol 
mengandalkan minyak zaitun (olive oil). Amerika 
Serikat memacu kedelai dan jagung, Italia pada 
bunga matahari (sunflower oil). Di negara-negara 
berkembang, biofuel juga memanfaatkan pohon jarak 
pagar (jatropha oil) seperi dilakukan Afrika, India dan 
Mali. Sedangkan Filipina mengembangkan kelapa 
(cocodiesel), Brasil pada tebu dan Malaysia minyak 
sawit (palm oil). 

Indonesia, memang harus berperan aktif dalam 
pengembangan biofuel mengingat potensi luar biasa 
besar yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan hasil 
penelitian, di Indonesia ada 60 jenis tanaman yang 
bisa menghasilkan minyak,serta puluhan lainnya yang 
bisa menghasilkan gas energi. Yang jelas nyata adalah 
kelapa sawit dan jarak pagar untuk substitusi biodiesel 
serta tanaman tebu, ubi kayu dan sorgum penghasil 
bioetanol substitusi premium. Persoalan yang sering 
muncul adalah bagaimana produk-produk biofuel 
yang dihasilkan para petani itu sanggup terserap oleh 
pasar. Sebab jika tidak, sasaran bagi pemberdayaan 
masyarakat dan pengentasan kemiskinan hanya 
isapan jempol belaka. Maka, tidak-bisa-tidak harus ada 
inervensi dari pemerintah untuk menyerapkan, melalui 
kepanjangan tangannya: BUMN yang bergerak di 
bidang energi.

Sasaran energi hijau sudah jelas, selain 
meningkatkan ekonomi petani, juga mengurangi 
ketergantungan energi pada kilang-kilang. Walaupun 
energi hijau masih mahal atau setidaknya sama 
dengan bahan bakar fosil, tetapi paradigma yang harus 
dikembangkan bukanlah hal itu. Kita harus menyadari 
setiap tetes penggunaan bahan bakar nabati akan 
memperpanjang cadangan fosil kita. Untuk saat ini 
cadangan fosil terbesar di bumi adalah kilang yang 
ditemukan 20-30 tahun lalu. Dan, saat ini semakin 
sedikit saja cadangan baru yang bisa ditemukan. 
Setiap tetes penggunaan minyak nabati, berarti kita 
juga ikut menghidupi para petani yang mengandalkan 
penghasilannya dari sana.

Green energy harus mendapatkan dukungan 
dari berbagai pihak, bukan saja pemerintah, tapi kita 
semua. Pemerintah memiliki posisi penting untuk 
mengatur sebuah kebijakan energi yang lebih ramah 
lingkungan, mampu meningkatkan kesejahteraan 
rakyat pedesaan dan memperpanjang cadangan 
minyak fosil.MP

“Conversion LPG Indonesian Model !” begitulah kira-
kira tanggapan perwakilan negara-negara anggota World 
LP Gas Forum di Doha, Qatar setiap kali mampir di booth 
Pertamina yang ikut serta dalam ajang tahunan WLPG 
yang diikuti 59 negara.  Program Konversi minyak tanah 
ke LPG yang digulirkan pemerintah sejak Juli 2007 dimana 
Pertamina sebagai pelaksananya di luar negeri dicatat 
sebagai program tersukses yang dilakukan negara sebesar 
Indonesia yang terdiri dari beribu pulau.

Hingga Juli 2011 tercatat sudah 52,86 juta paket LPG 3 
kg yang terdistribusi di masyarakat. Keuntungan dirasakan 
masyarakat dan pemerintah lewat program ini. Berdasarkan 
survei kebiijakan fiskal, dari Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan tahun 2008, disebutkan lebih dari 
76 persen pengguna LPG akan melanjutkan penggunaan 
LPG; 85 persen pengguna mengaku bisa menghemat 
pengeluaran, hampir 90 persen pengguna mendukung 
program ini.

Itu baru dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah, 
program konversi minyak tanah ke LPG telah menghemat 
subsidi hingga  bisa menghemat subsidi hingga 36 triliun, 
mengurangi tingkat polusi karena lebih ramah lingkungan, 
serta merangsang pertumbuhan bisnis LPG di dalam 
negeri.

Rentetan kesusksesan tersebut membuat negara lain 
melihat bahwa bangsa Indonesia serius dalam mengubah 
kebiasaan masyarakat dalam menghemat energi dan peduli 
lingkungan. Dengan sasaran program konversi masyarakat 
menengah bawah, serta kondisi sosial yang beragam, 
distribusi paket konversi yang dilakukan secara bertahap 
ternyata telah mencapai sasaran.

Kompleksnya permasalahan yang timbul sejak 
program ini akan digulirkan, saat pelaksanaan, hingga 
ketika program ini telah berjalan selama lebih dari 3 
tahun, membuat negara lain ingin mencontoh model 
yang diterapkan Indonesia dalam menggulirkan program 
konversi. Indonesia mampu menanganinya, tentu saja 
berkat dukungan semua pihak, baik dari pemerintah 
sebagai pembuat kebijakan, Pertamina sebagai pelaksana, 
kementrian ESDM, Perindustrian, instansi lain, dan juga 
masyarakat.

Catatan sukses ini, sudah terdengar di negara lain 
terutama di kalangan anggota WLPG. Mereka melihat 
begitu banyaknya hambatan yang harus dihadapi tetapi 
dengan keinginan kuat, pemerintah Indonesia mampu 
menangani berbagai dampak yang timbul dari perubahan 
perilaku masyarakat dalam menggunakan energi dari 
minyak tanah ke LPG.

“Kita harus 
bangga jadi bangsa 
Indonesia,” begitu 
kata SVP Petroleum 
Product Marketing 
& Trading Iqbal 
Hasan Saleh, 
begitu usai menjadi 
keynote speaker 
dalam WLPG akhir 
September lalu. 
Kenapa? “Apa yang 
dilakukan bangsa ini 
ternyata mendapat 
apresiasi dari negara 
lain”. Jadi program 
seperti ini sudah 
selayaknya menjadi 
kebanggaan kita, 
bahwa apa yang 
dilakukan bangsa ini 
telah mendapatkan 
pengakuan dari 
negara lain sebagai 
hal yang positif.MP
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Kemandirian Energi Diperlukan untuk Kelangsungan Bangsa  

ERP Integrated Training: 
Menuju Pekerja Pertamina 
Berkelas Dunia
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Suasana  ERP Integrated Training.

JAkArTA - Kita hidup di negara yang kaya dengan sumber daya 
alam, namun faktanya adalah Indonesia masih sangat tergantung 
pada  energi mineral yang tidak terbarukan. Dan juga adalah fakta 
bah wa 15 – 20% anggaran APBN, dihabiskan untuk subsidi BBM 
dan listrik. 

Fakta-fakta  tersebut mengemuka dalam talkshow Today’s High-
light Special yang diselenggarakan 103.8 Brava Radio bersama 
dengan harian Media Indo nesia di Boulevard Bistro, Jakarta. Talkshow 
yang mengangkat tema Kemandirian Energi menghadirkan tiga 
pembicara, yaitu Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi 
Energi Kardaya Warnika, VP Corporate Communication M. Harun dan 

JAkArTA - Dalam rangka meningkatkan kemampuan 
pekerja Pertamina dalam pemanfaatan sistem 
ERP, fungsi Integrated Change Management 
(ICM) – Corporate Shared Service (CSS) kembali 
menyelenggarakan ERP Integrated Training untuk 
modul Plant Maintenance (PM). Kegiatan berlangsung 
selama satu minggu mulai 26 sampai dengan 30 
September 2011, bertempat di Gedung Fuel Retail 
Marketing Region III Kramat, dengan peserta 23 
orang yang mewakili pekerja Refinery Unit (RU) di 
seluruh Indonesia.

Project Coordinator ICM, Lukman Sjaifullah 
me  nyampaikan harapannya agar pekerja dapat 
mengikuti program ERP Integrated Training dengan 
sungguh-sungguh agar dapat mencapai hasil yang 
optimal, sehingga secara bersama-sama dapat 
mendukung akselerasi transformasi Pertamina dan 
kelancaran transaksi bisnis Pertamina. “Perlu diingat, 
sistem ERP tidak akan berhasil tanpa dukungan anda, 
para pekerja sekalian. Kedisiplinan dan kemauan 
untuk bekerja secara profesional adalah kunci dari 
keberhasilan bersama,” tegas Lukman. 

Melalui kegiatan ERP Integrated Training, para 
pekerja Pertamina diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan dalam penggunaan 
System ERP agar dapat melakukan pekerjaan 
dengan lebih baik. Selain juga diharapkan dapat 
meminimalisasi bahkan mengeliminasi terjadinya 
backlog. Dan yang tidak kalah penting, pekerja 
dapat melaksanakan continuous improvement dalam 
pekerjaan terkait sistem ERP.
Program ERP Integrated Training dimaksudkan dapat 
menambah wawasan dan pemahaman terhadap end-
to-end process, selain juga menambah kemampuan 
dalam melakukan step-by-step transaksi di sistem 
ERP dan meningkatkan optimalisasi peman faatan 
System ERP di seluruh fungsi di Pertamina. Program 
ini dimaksudkan dapat menunjang trans formasi yang 
saat ini sedang dilaksanakan oleh Pertamina untuk 
menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia. 
MPCSS

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto.
Kardaya Warnika  men jelaskan bahwa kemandirian energi 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi sendiri. Tetapi ada 
yang lebih penting lagi, yaitu ketahanan energi, yaitu kemampuan  
untuk merespons dinamika  perubahan di bidang energi akibat 
pengaruh  global. Pada  saatnya nanti, ketahanan energi ini akan 
berhubungan timbal balik dengan ke mandirian energi. 

Pri Agung  melihatnya lebih pada  masalah akses-akses sumber 
daya alam ter sebut. Pri  mengatakan bahwa negara  harus punya 
akses terhadap sumber daya yang ada di wilayahnya. Hal  yang 
mungkin dirasakan  sekarang, bahwa negara tidak bisa mengakses 

sumber daya yang ada. Pri memberikan contoh-contoh dimana 
Pertamina kesulitan untuk mendapatkan blok yang akan habis masa 
kontraknya. 

Sementara M. Harun lebih menyoroti pada persoalan regulasi, 
termasuk UU Migas No. 22/2001. Pertamina dituntut untuk  menye-
suaikan diri dengan undang-undang tersebut dan hanya menjadi 
player saja dalam industri migas Indonesia. Bahkan kni Pertamina pun 
mencoba untuk bermain di luar negeri,seperti di Malaysia, Vietnam, 
Iraq, dan Libya. Dan yang terpenting, Pertamina pun sudah melihat 
jauh ke depan mengubah dirinya tidak lagi sekadar perusahaan 
minyak dan gas saja, tetapi menjadi perusahaan energi.  MPUHk

Belajar Konversi LPG dari Indonesia
DOHA, QATAr – Program 
Konversi minyak tanah ke LPG 
yang diterapkan di Indonesia 
sejak tahun 2007, menjadi 
kisah sukses yang dicatat 
sejumlah negara berkembang 
untuk menerapkan program 
yang sama. Selain membantu 
mengurangi emisi udara, 
s e k a l i g u s  m e m b a n t u 
pemerintah dalam mengurangi 
subsidi dan konsumsi minyak 
tanah. 

P e m b a h a s a n  k i s a h 
sukses program konversi 
minyak tanah ke LPG yang 
di terapkan di  Indonesia 
tersebut disampaikan SVP 
Petroleum Product Marketing 
& Trad ing Iqbal  Hasan 
Saleh dalam Forum LPG 
Internasional “24th world LP 
Gas Forum” di Doha, Qatar 
sejak pertemuan tersebut 
dilaksanakan dari 26 – 29 
September 2011.

D a l a m  s e s i  f o c u s 
d i s c u s s i o n ,  p a d a  h a r i 
pertama konferensi digelar, 
Iqbal memaparkan program 
konversi LPG yang diterapkan 
di Indonesia telah menjangkau 
hampir 80 persen dari pen-
duduk Indonesia golongan 
menengah bawah yang 
menjadi sasaran program 
tersebut. “Secara bertahap 
program ini kami lakukan, 
mengingat wilayah Indonesia 
yang terdiri dari ribuan pulau, 
serta perlunya pendekatan 
khusus sesuai dengan  kon disi 
sosial ekonomi masyarakat,” 
jelas Iqbal.

Per ja lanan  p rogram 
konversi yang kini sudah 
berjalan selama 4 tahun, 
tak lepas dari dukungan 
pemerintah yang memiliki 
keinginan kuat memangkas 
subsidi minyak tanah. Hal ini 
ditekankan Iqbal saat menjadi 
pembicara kunci (keynote 
speaker) pada konferensi hari 
ke -3. Dihadapan perwakilan 

59 negara, yang mewakili 
kalangan praktisi, pengambil 
kebijakan, dan pelaku bisnis 
LPG Iqbal menyampaikan 
p r o g r a m  i n i  m a m p u 
memangkas konsumsi minyak 
tanah dari 9,9 juta kilo liter 
pada tahun 2007 menjadi 
2 juta kilo liter pada tahun 
2011.

Sejak tahap awal program 
ini digulirkan, Pertamina telah 
mendistribusikan lebih dari 
50 juta tabung  3 kg, bagi 
masyarakat yang menjadi 
sasaran konversi, dan mampu 
meningkatkan konsumsi LPG 
dari 1,1 juta ton per tahun 
pada akhir 2007 menjadi 4,7 
juta ton per tahun pada tahun 
2011.

Sejumlah tantangan dan 
juga dampak program konversi 
juga dipaparakan, sebagai 
upaya untuk memberikan 
gambaran secara je las 
kepada negara-negara lain 
yang ingin menerapkan 
program tersebut. “Ternyata 
konvers i  minyak  tanah 
ke LPG  yang sudah kita 
lakukan di Indonesia sejakt 

ahun 2007 sampai sekarang 
diakui suatu hal besar yang 
pernah dilakukan oleh suatu 
negara sebesar Indonesia. 
Jadi mereka sangat salut, 
sangat terkesan, dengan hasil 
yang sudah kita capai, dan 
mereka akan belajar banyak 
dari Indonesia,”ujar Iqbal.  

Beberapa negara seperti 
India dan Nigeria sangat 
berminat untuk belajar lebih 
mendalam tentang perjalanan 
konversi LPG di Indonesia. 
“Beberapa diantara mereka 
m e n y e b u t n y a  s e b a g a i 
Indonesian Model. Suatu hal 
yang sangat membanggakan 
bagi rakyat Indonesia bahwa 
apa yang sudah dilakukan 
oleh perusahaan milik bangsa 
in i  mendapat  apres ias i 
positif,”tambahnya.

“Kami sangat tertarik 
mengadopsi program konversi 
yang diterapkan Indonesia, 
dan berharap bisa belajar 
banyak dari Perta mina,” ujar 
President Nigeria LP Gas 
Association Alhaji Auwalu 
Ilu.

Forum LPG Internasional 

SVP Petroleum Product Marketing & Trading Iqbal Hasan Saleh menjelaskan tentang keberhasilan program konversi 
LPG Indonesia dalam Forum LPG Internasional “24th world LP Gas Forum” di Doha, Qatar.
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ke 24 ini dibuka oleh Menteri 
Energi dan Industri Qatar, HE 
Dr. Mohammad bin Saleh al 
Sada. Dalam sambutannya 
al Sada menyatakan forum 
LPG in i  sangat pent ing 
karena banyak hal yang bisa 
disampaikan terkait bisnis 
LPG. “Forum ini menjadi bagian 
terpenting untuk mengetahui 
pertumbuhan permintaan 
LPG, pengembangan pasar, 
serta mengetahui berbagai 
kebijakan yang mendorong 
pertumbuhan permintaan 
LPG tingkat regional dan 
global,”jelasnya.

S e l a m a  k o n f e r e n s i 
berlangsung di Shearaton 
Hotel, Doha,  juga digelar 
pameran dimana Pertamina 
ikut serta dalam kegiatan 
tersebut. Booth Pertamina 
m e n d a p a t  p e r h a t i a n 
banyak kalangan, dengan 
menampi l kan  kesen ian 
tar i  Bal i .  Tema tersebut 
dipilih karena tahun depan, 
Indonesia menjadi tuan rumah 
Forum LPG Internasional ke – 
25.MPDSU
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lifting MINyAk NAIk, kEBUTUHAN kAPAL 
offshore MELAJU
JAkArTA (Kontan) -  Upaya pemerintah untuk 
mendongkrak produksi migas mendorong para kontraktor 
migas untuk terus meningkatkan aktivitas mereka. Tak 
pelak, kebutuhan kapal pendukung operasi migas di 
lepas pantai (offshore) juga terus naik. Indonesia National 
Shipowners Association (INSA) menghitung, kapal 
offshore  yang beroperasi rutin di perairan Indonesia saat 
ini berjumlah 526 unit. Namun INSA memproyeksikan, 
kebutuhan berbagai kapal untuk kegiatan offshore  tahun 
2011 akan mencapai 606 unit. Jumlah ini naik 8,9% dari 
kebutuhan tahun 2010, sebanyak 556 unit. Menurut 
Carmelita Hartoto, Ketua INSA, rencana pemerintah 
menggenjot lifting minyak menjadi pemicu permintaan 
kapal offshore.  “Target lifting minyak membuat kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi migas di laut meingkat,” tutur 
Carmelita. Karena itu, banyak KKKS pemenang tender 
minyak yang membutuhkan berbagai jenis kapal untuk 
kegiatan offshore tersebut.

PErTAMINA kANTONgI IzIN kILANg PENAJAM
JAkArTA (Koran tempo) - PT Pertamina (Persero) 
sedang menyiapkan rencana proyek pembnagunan 
20 kilang raksasa di Penajam Paser Utara, Kalimantan 
Timur. Pertamina sudah mengantongi izin pembangunan 
kilang penampungan minyak mentah atau Central Crude 
Terminal (CCT) di Lawe-lawe seluas 1.160 hektare.  
“Seluruh perizinan daerah sudah siap, Kabupaten 
Penajam memberikan dukungan penuh proyek ini,” 
kata juru bicara Unit Pengolahan V Balikpapan, Fety. 
Ia mengatakan, pengerjaan proyek CCT rencananya 
dimulai pada 2012 dan selesai ada 2014. Terminal 
diproyeksikan sebagai tempat penampungan sementara 
minyak mentah sebelum dikirim ke lokasi pengolahan di 
seluruh Indonesia.

PrODUkSI MINyAk OPEC NAIk
NEw yOrk (Bisnis indonesia) -  Produksi minyak 
mentah dari 12 anggota organisasi negara pengekspor 
minyak (OPEC) selama September diestimasikan naik 
sebanyak 75.000 barel per hari dibandingkan dengan 
produksi pada Agustus. Menurut hsil survei dari sejumlah 
analis industri dan perusahaan minyak yang dilakukan 
Bloomberg, kenaikan produksi itu termsuk produksi Irak. 
Kenaikan produksi  0,3% itu merupakan level tertinggi 
sejak November 2008.MPrO

Pertamina Unjuk Gigi 
di Pameran World LP Gas

Selain banyak dikunjungi peserta WLPG Forum ke-24 yang menanyakan upaya 
Pertamina menangani dampak penerapan program konversi minyak tanah ke 
LPG, stand Pertamina juga banyak menarik perhatian  pengunjungan dengan 
tarian Bali yang ditampilkan di arena booth.
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DOHA, QATAr – Untuk ke-
dua kalinya, Pertamina turut 
serta dalam kegiatan tahunan 
Forum LPG Internasional, 
“24th World  LP Gas Forum”, 
yang digelar di Doha, Qatar 
mulai 26 – 29 September 2011. 
Kali ini Pertamina tidak hanya 
mengikuti berbagai agenda 
forum diskusi, tetapi juga turut 
serta dalam pameran yang 
digelar selama konferensi 
berlangsung.

Dalam kesempatan ini, 
booth Pertamina menampilkan 
pencapaian program konversi 
miyak tanah ke LPG yang 
dilaksanakan sejak tahun 
2007.  Nuansa Bali sangat 
terasa di stan Pertamina, yang 
setiap harinya menjadwalkan 
pertunjukan Tari Bali. Tema 
Bali sengaja dipilih, karena 
pada tahun 2012 Indonesia 
menjadi tuan rumah World 
LP Gas Forum ke-25 yang 
akan digelar di Nusa Dua, 

Bali. “Dengan tema seperti ini, 
selain mengajak peserta untuk 
datang ke Bali, sekaligus 
sebagai ajang promosi budaya 
Indonesia,”jelas Hermansyah 
Y. Nasroen, Coordinator Con-
version LPG Pertamina. 

Kehadiran Pertamina da-
lam pameran ini, mengun dang 
banyak kalangan yang ingin 
tahu lebih dekat penerapan 
program konversi, sekaligus 
membuka peluang menjalin 
kerja sama bisnis dengan 
Pertamina. “Kami berharap 
Pertamina mulai melirik peng-
gunaan composite sebagai 
alternatif tabung untuk pe-
ngem bangan bisnis LPG 
meng ingat market di Indonesia 
sudah terbentuk,”ujar Herman 
Kuhlkamp, Product and Mar-
keting Director perusahaan 
pro dusen composite yang 
berada di Malaysia.

Sementara itu beberapa 
pengunjung pameran yang 

berasal dari negara ber kem-
bang menanyakan upaya Per-
tamina menangani dampak 
penerapan program konversi 
minyak tanah ke LPG.

Pameran yang diikuti 85 
perusahaan dari 59 negara 
ini, sekaligus menjadi ajang 

pamer teknologi terkait bis-
nis LPG yang diterapkan 
di berbagai negara. Salah 
satunya penggunaan com-
posite sebagai alternatif peng-
ganti tabung silinder, aneka 
aksesoris tabung, mesin filling 
LPG, dll.MPDSU

JAkArTA - Pertamina menerima kunjungan dari Standard 
Chartered Bank (SCB), Senin (26/09) di 

Gedung Utama PT Pertamina (Persero) 
lantai 14. Kunjungan ini merupakan 
bagian dari Standard Chartered 
Bank Asia Investor Roadshow, yang 
dilakukan selama 19-28 September 
2011 dan diikuti calon investor 
internasional.

Para peserta merupakan 
investor potensial, dan beberapa 
adalah bondholder Pertamina, 
yang ingin mengetahui kinerja 
Pertamina terkini. Selain itu, 
dalam rangkaian lawatan 
ini Pertamina dikunjungi 
karena dipandang sebagai 
BUMN terbesar dan juga 
merupakan emiten obligasi 
potensial dari Indonesia. 

Kunjungan diterima 
oleh Vice President 
Financing Pertamina, 
Hudd ie  Dewan to , 
d i d a m p i n g i  s t a f 
a h l i  D i r e k t u r 
Utama Natanael 
B r a h m a n a , 
Finance Planning 
and Evaluation 
Manager Tajudin 
Noor, Corporate 

Financing Manager 
Sjahril Rachmad Atas 

dan  Cap i ta l  Marke t 
Manager Kornel Hilmawan 

Soemardi.

Pertamina Terima Kunjungan SCB 
Investor Roadshow to Asia

Dalam pertemuan tersebut, Capital Market Manager, Kornel 
H. Soemardi mempresentasikan gambaran bisnis beserta kinerja 
operasional sampai kuartal kedua 2011 kepada peserta. Kornel 
menjelaskan bahwa hingga kuartal kedua 2011, Pertamina 
meraih total laba bersih konsolidasi sebesar Rp 14.79 triliun 
dari target 2011 Rp 17.7 triliun. Disampaikan juga mengenai 
keberhasilan PT. Pertamina (Persero) mengakuisisi lapangan 
off-shore West Madura dengan hak partisipasi sebesar 80%.  

Menanggapi penjelasan kinerja korporat tersebut, para 
peserta banyak mengajukan pertanyaan terkait kinerja 
Pertamina, pengaruh PSO terhadap bisnis Pertamina, rencana 
akuisisi, dan kemungkinan Pertamina menerbitkan Obligasi 
Global untuk kali keduanya. 

Kunjungan dari SCB ini memberikan kesempatan Pertamina 
untuk menarik minat investor potensial, khususnya institusi 
internasional, terutama untuk memperoleh pendanaan eksternal 
yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal 
Pertamina di masa yang akan datang.MPIr

Investor Banyak Melirik Pertamina karena Dipandang Sebagai BUMN terbesar 
di Indonesia.
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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

Sosialisasi Mekanisme Data Clean Up 
dan Upskilling Remedy Tools

Dalam rangka memastikan bahwa data HR 
agar selalu lengkap dan akurat, dilaksanakan 
BTP Data Clean Up yang merupakan bagian 
dari HR Initiative 2011. Project ini bertujuan agar 
backlog data pekerja dapat diselesaikan, serta 
memastikan bahwa proses selanjutnya tidak 
akan menciptakan backlog yang baru. 

Proyek pembenahan data di tahun 2011 
difokuskan pada sisi kualitas data, dengan 
cara melakukan kroscek dan verifikasi data ke 
berbagai sumber data yang dianggap paling 
valid, seperti pengecekan by system/formula, 
pengecekan ke Personal File pekerja maupun 
konfirmasi ke para pekerja sendiri.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, 
project ini di jalankan dengan berbagai 
mekanisme / pola kerja, seperti task monitoring 
dan task sharing. Mekanisme task monitoring 
dijalankan by system melalui tools/software 
khusus yaitu Remedy. Selain sebagai alat 
monitoring, tools ini juga digunakan sebagai 
alat routing (pembagian penyelesaian backlog) 

dan measuring  (pengukuran SLA dari 
penyelesaian pembenahan data). Sedangkan 
mekanisme task sharing dijalankan dengan 
melibatkan HR Area dari seluruh Unit di 
Pertamina. Untuk meningkatkan pemahaman 
para PIC Data Clean Up dari seluruh HR 
Area, bekerjasama dengan fungsi CSS 
telah dilaksanakan Sosialisasi Mekanisme 
Data Clean Up dan Upskilling Remedy Tools 
pada hari Senin, 26 September 2011 di Lab 
Bahasa, Gedung Utama Lantai 21, Kantor 
Pusat Pertamina. Dalam kegiatan tersebut, 
para PIC dibekali dengan pemahaman 
mengenai kondisi backlog data terkait 
dengan data-data HR serta mekanisme 
pembenahan data yang akan dijalankan, 
dilanjutkan dengan aktivitas hands-on ke 
aplikasi Remedy. Project data clean up untuk 
seluruh pekerja PT. Pertamina (Persero) telah 
diluncurkan pada Selasa, 4 Oktober 2011 dan 
akan berjalan hingga Desember 2011. Dari 
project ini diharapkan data-data HR menjadi 
valid dan dapat mendukung pembinaan 
pekerja di PT. Pertamina (Persero).•
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http://intra.pertamina.com/kOMET

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

Geliat Insan Mutu Menuju Presentasi CIP 
pada APQ Awards 2011

Oleh :  Adriwal - Tim QM, General Affairs Directorate

Dalam minggu - minggu terakhir September sampai awal Oktober 2011  mulai dari ujung barat 
(Marketing & Trading REG 1 Medan) sampai ujung timur (Refinery Unit VII Sorong) berlangsung 
kegiatan presentasi/konvensi  Continuous Improvemet Program (CIP) sebagai ajang untuk 
menunjukkan kebolehan dan partisipasi bagi seluruh insan mutu di sentra-sentra operasi/produksi 
Perusahaan.  Periode ini merupakan jadwal presentasi / konvensi CIP sesuai calendar of event  
(CoE) yang sudah disusun pada tahun yang lalu sebagai tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan 
CIP yaitu periode presentasi bagi semua risalah yang sudah diselesaikan.  

Menjadi catatan penting tahun ini bahwa kegiatan CIP di hampir semua UO/REG/AP meningkat 
secara signifikan sesuai hasil laporan dari masing-masing lokasi kegiatan presentasi/konvensi. Hal 
ini cukup membanggakan karena ternyata gairah melakukan ide improvement dilapisan pekerja lini 
terus meningkat dengan baik. Tercatat pada tahun ini telah dihasilkan ide perbaikan , improvement 
sejumlah lebih dari 1200 risalah dengan melibatkan pekerja melebihi  dari 3300 orang.

Tanpa disadari kondisi seperti ini  sebenarnya adalah proses berkelanjutan yang terjadi dan 
membudaya pada semua  pekerja yang menghasilkan ribuan proses improvement dari  berbagai  
proses pelaksanaan pekerjaan. Motivasi secara  positif yang timbul diantara  para insan mutu 
Pertamina karena merasa dengan kegiatan CIP dapat menunjukkan kontribusi mereka secara 
langsung melalui media presentasi/konvensi yang sudah terstruktur dilakukan secara bertingkat 
mulai dari tingkat UO/REG/AP sampai ketingkat Korporat dalam APQ Awards maupun ketingkat  
Nasional dan Internasional  yang diselenggarakan setiap 
tahun. 

Poin lain yang  bisa menjadi perhatian adalah tingkatan 
level pekerja yang mengikuti kegiatan CIP juga meningkat dari 
hanya pekerja lini sampai pekerja di level middle manajement  
mulai ikut berpartisipasi secara langsung untuk menuangkan 
ide-ide dan perbaikan kinerja melalui konsep CIP. Hal ini bisa 
dilihat dari peserta/anggota yang terlibat seperti di lingkungan 
Dit.Non Teknis dan Kantor Pusat. 

Ini akan menjadi contoh yang baik untuk para pekerja lini 
dan manajemen sendiri, bahwa konsep penyelesaian masalah 
dan penuangan ide-ide perbaikan berkelanjutan memakai 
konsep CIP tidak hanya terbatas untuk pekerja di lini bawah 
atau front line semata. Semua lapisan atau tingkatan pekerja 
bisa juga melakukannya tanpa batasan untuk mencapai kinerja 
yang terbaik.

Hal yang menggembirakan juga adalah mulai muncul dan 
tumbuhnya kegiatan  CIP dilingkungan anak perusahaan yang 
selama ini belum pernah ikut kegiatan CIP namun tahun ini sudah  
bisa melaksanakan kegiatan presentasi/konvensi dilingkungannya 
sendiri sehingga menjadi suatu langkah perkembangan yang 
cukup baik dari sisi proses bisnis perusahaan, karena secara 
tidak langsung akan berpengaruh juga terhadap pencapaian target 
kinerja perusahaan dalam tahun ini. 

Namun demikian yang perlu kita catat adalah semangat 
kegiatan presentasi untuk bisa menuju tingkat Korporat dalam 
APQ Awards saat ini  mulai terasa karena satu hal yang diharapkan 
para pemenang presentasi/konvensi tingkat UO/REG/AP adalah 
menuju kepada Presentasi CIP dalan kegiatan Annual Pertamina  
Quality Awards ( APQ Awards) tahun 2011. 

Mari kita tunggu para insan mutu terbaik menunjukan kebolehannya di ajang APQ Awards 
2011. Sukses ….untuk yang terbaik…...sukses untuk semua yang memberi  kontribusi.•

oleh Shynta Dewi, Tim KOMET - QM, General Affairs Directorate

Forum KOMET - September : 

Strategi Keuangan 
dalam Pencapaian Target Perusahaan

Akhir September lalu KOMET baru saja 
menyelenggarakan Forum KOMET  dengan 
tema “Strategi Keuangan dalam Pencapaian 
Target Perusahaan.” Forum ini tidak hanya 
melibatkan Fungsi Keuangan, namun juga 
Fungsi lainnya dimana proses bisnis keuangan 
menjadi salah satu faktor penting dalam 
menjalankan program kerja masing-masing 
Fungsi. 

Forum KOMET dibuka oleh Quality Management Manager, Faisal Yusra, selaku ketua 
Tim KOMET. “Tema forum kali ini sengaja diangkat mengenai strategi keuangan, selain 
untuk mendukung pencapaian target Perusahaan, juga dikarenakan sampai dengan saat ini 
belum pernah Fungsi Keuangan belum pernah menjadi narasumber dalam Forum KOMET,” 
ujarnya. “Diharapkan dengan Forum ini dapat memacu budaya sharing di lingkup Keuangan 
pada khususnya dan para Insan Pertamina pada umumnya” tambahnya.

Forum kali ini tidak hanya dihadiri para 
KOMETers dari Fungsi Keuangan, namun 
ternya Direktur Keuangan, M. Afdal Bahaudin 
memberikan perhatian yang tinggi dengan 
forum sharing ini, dimana pada kesempatan 
ini beliau menjadi keynote speech sebagai 
pengantar forum KOMET. “Perlu kerjasama 
antar Fungsi untuk memperhatikan cashflow 
Perusahaan,” ujarnya. Ditambahkan pula 

penjelasan bahwa kegiatan keuangan Perusahaan juga memerlukan dukungan lembaga 
perbankan negara dalam menjalankan bisnis Pertamina. 

“Strategi Perpajakan dalam Menaikkan Laba Perusahaan” yang disampaikan oleh Afan 
Aftory adalah judul materi sharing pertama yang didiskusikan dalam Forum KOMET kali 
ini. Dalam presentasinya dijelaskan bahwa strategi pajak yang telah dilakukan Pertamina 
atas optimalisasi fasilitas perpajakan, diantaranya pengajuan fasilitas perpajakan dengan 
pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Impor yang diberlakukan pada fasilitas 
PPh badan untuk kilang/refinery baru dan pengajuan fasilitas perpajakan dengan dikenakan 
tidak pungut atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada fasilitas PPN 
dikenakan tidak dipungut untuk BBM Bunker/Marine Fuel Oil 380. 

Tajudin Noor mempresentasikan materi 
berjudul “Penerbitan Global Bond untuk 
Mendukung Investasi dalam Rangka Pencapaian 
Growth Pertamina.” “Bond merupakan surat 
utang jangka menengah-panjang dengan 
periode dan bunga yang telah ditentukan. 
Penerbitan bond memberikan fleksibilitas cash 
flow bagi perusahaan dan dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan,” jelas  beliau.

Antusiasme KOMETers dalam mengikuti forum ini sangat baik, selain memang karena 
materi yang menarik, Forum KOMET sebelumnya sudah cukup lama diselenggarakan 
hingga akhirnya forum ini dapat berlangsung. Bagi KOMETers yang ingin mendapatkan 
materi diskusi dalam forum ini, KOMETers dapat mengakses http://intra.pertamina.com/
KOMET.• 
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Setelah dua buku diluncurkan 
oleh Wimar Witoelar yakni A Book 
About Nothing dan  More About 
Nothing, ia kembali dengan buku seri 
ketiga yang berjudul Still More About 
Nothing. Buku ini merupakan curahan 
dari seluruh kepribadian Wimar yang 
dituangkan ke dalam tulisan-tulisan.
Bagi Wimar tulisan “about nothing” 
adalah “everything” baginya.

Buku ini terdiri dari 6 bab yang 
masing-masing dari babnya bercerita 
mengenai diri Wimar memandang 
sesuatu, dari sesuatu yang ringan, 
mengajak pembaca untuk tersenyum, 
berpikir, dan kemudian meresapi 
maknanya. Seperti cerita dalam 
buku ini yang berjudul Dokter 
Gigi yang Ekletik. Disini Wimar 
bercerita mengenai dokter gigi 
pribadinya, yang mempunyai cara 
dalam penanganan gigi. Menurut 
Wimar dokter giginya merupakan 
orang yang optimistis. Sang dokter 
gigi sangat segan mencabut gigi 
sebab gigi itu mempunyai sejarah 
kecocokan dengan gigi lainnya. Lebih 
baik memanfaatkan semua gigi dan 
perkuat dengan berbagai cara. Gigi 
dipertahankan sampai ia betul-betul 
tidak cocok dan terpaksa dilepaskan. 

Dari hal ini Wimar Witoelar 
mencoba memetaforakan pendapat 
sang dokter gigi dengan hal lain yang 
ada di sekitarnya.  Ia hubungkan 
dengan management style di 
perusahaannya bekerja dan jenis 
manusia yang bekerja di sana. 
Menurutnya, perusahaan kecil yang 
sudah berjalan 15 tahun menerapkan 
sistem kerja dengan gaya manajemen 
affiliative style (Manajemen dimana 
mengutamakan harmoni, kerjasama, 
dan rasa nyaman. Pimpinan berusaha 
disukai rekan-rekan sebagai dasar 
motivasi. Manusia nomor satu, 
kalau perlu, tugas menjadi nomor 
dua). Manusia tetap menjadi nomor 
satu dengan segala masalah dan 
ketidakmampuan orang-orang 
didalamnya. Keuntungan dan target 
nomor dua karena aset jangka 
panjang bukanlah uang melainkan 
manusia. Kalau orang ingin maju 
sampai tidak punya toleransi lagi 
terhadap rekannya, ia dipersilahkan 
pindah ke perusahaan lain dengan 
rekomendasi kuat. Perusahaan 
tempat Wimar bekerja sangat 
menjaga suasana harmonis sebagai 
tempat belajar dan tempat berteduh. 
Beberapa orang sudah meninggalkan 
perusahaan dengan baik-baik, 
tanpa hard feelings karena kita tahu 
kebutuhan setiap orang berkembang.

Menurut Wimar, setelah 
perjalanan panjang mengerjakan 
banyak hal, ternyata yang paling 
penting dan mendasar adalah 
bagaimana kita sanggup mengambil 
pesan-pesan dari hal-hal yang 
paling sehari-hari. Melalui buku ini, 
ia membiarkan orang lain membaca 
pesan dengan cara pandangnya 
sendiri. Seperti semboyan Wimar di 
Twitter: “Saya tidak mau mengubah 
pendapat orang yang sudah punya 
pendirian, tapi mau berbagi perspektif 
pada siapa saja, dalam suasana 
sejuk.”MPPErPUSTAkAAN
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PLAJU - Sesuai agenda CIP RU III, pada tahun ini ditetapkan  2 Proyek 
Kendali Mutu (PKM), 2 Gugus Kendali Mutu (GKM) dan 1 SS mewakili 
RU III pada PQA CIP Tingkat Korporat di Jakarta. Hal tersebut dibacakan 
Pjs. GM RU III, Eman Salman Arief Selaku Koordinator Dewan Mutu 
pada acara penutupan PQA CIP Grand Final XIX RU III, Rabu (21/9) di 
gedung Patra Ogan Plaju.  Peserta  PKM/GKM dan SS yang mewakili 
RU III adalah PKM Optimis, PKM Ela, GKM Profesi, GKM Pakar dan 
SS (Farid Rusdi dan Poltak Sitompul).

 Eman Salman Arief, mengucapkan selamat kepada para wakil RU 
III yang terpilih untuk mengikuti CIP Tingkat Korporat di Jakarta dan 
berharap agar terus melakukan inovasi dan meningkatkan prestasi tim, 
sehingga mendapatkan prestasi terbaik di tingkat korporat dan nasional 
dengan target peringkat Gold.

Sementara Quality Management Section Head RU III Aries Ham-
dani menjelaskan, pelaksanaan Pertamina Quality Award (PQA) CIP 
RU III sangat membanggakan. Karena prestasi yang dicapai telah 
melebihi target. Untuk itu Aries berharap keberhasilan ini dapat terus 
dipertahankan dan inovasi tiada henti demi pencapaian, keberhasilan 
kinerja dan produktivitas RU III.

Kepada Fungsi dan bagian yang belum berhasil, teruslah ber buat 
yang terbaik dengan melakukan inovasi, improvement  dan tero-
bosan, sehingga RU III menghasilkan continuous improvement yang 
terus berkelanjutan serta mempunyai dampak yang signifikan bagi 
keberhasilan RU III secara menyeluruh, walaupun sekecil apapun peran 
pekerja sangat berarti bagi RU III.

Aries mengatakan, hal yang luar biasa adalah komitmen Tim 
Manajemen selaku Dewan Mutu di sela-sela kesibukan kerja yang 
padat tetap meluangkan waktu berkontribusi memberikan dukungan 
penuh pada pelaksanaan PQA CIP XIX ditandai denfgan peran 
sertanya sebagai moderator di setiap sesi presentasi, pembacaan 

PQA CIP RU III -2011 Lampaui Target

dan penyampaian peringkat CIP, penghargaan piala, piagam reward dan 
hadiah kepada peraih penghargaan kegiatan PQA CIP XIX 2011.

Pencapaian peringkat dalam PQA CIP XIX  tahun 2011, meng hasilkan, 
2 peringkat platinum, 7 peringkat gold, 6 peringkat silver dan 3 peringkat 
bronze. Pada kegiatan tersebut diberikan penghargaan untuk katagori 
bagian terproduktif kepada bagian CD&L dan gugus terkonsistensi 3 
tahun berturut-turut dicapai GKM Polytam dari bagian PP/Production. 
Untuk keterlibatan pekerja terbanyak dalam agenda CIP diperoleh fungsi 
Production, atas nama Iyang Suyanto, Solikin dan Parminto terpilih sebagai 
insan Mutu terproduktif dalam CIP RU III Tahun 2011. Sedangkan piala 
bergilir “Pertamina Quality Award” CIP RU III tahun 2011 diperoleh fungsi 
Production.

“Semoga target pencapaian CIP  2011, 6 Gold, 1 Platinum untuk  
Tingkat RU III, 2 Gold Tingkat Korporat dan 1 Gold Tingkat Nasional dapat 
dicapai RU III,” demikian ungkap Aries.MPrU III

Fungsi Production RU III meraih piala bergilir PQA CIP RU III tahun 2011.
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‘Wellness Friday and Friday Bike’ di Kilang Balikpapan
BALIkPAPAN – Senam pagi di Refinery Unit (RU) V pada Jumat 
(16/9) ber beda dari Jumat sebelumnya. Kali ini diisi dengan Friday Bike 
mengelilingi kilang oleh sekitar 50 pekerja dan manajemen RU V serta 
Pertamina Gowesser Community (PGC) RU V. Kegiatan itu mengambil 
star dan finis di area parkir heliped Kantor Besar RU V.

Menurut GM RU V Iriawan Yulianto, Friday Bike ini bertujuan 
untuk mendorong karyawan Pertamina mencintai olahraga bersepeda 
yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. “Dengan badan yang sehat, 
diharapkan pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik 
lagi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Iriawan Yulianto dan Manajemen RU V 
lainnya, bersepeda mengelilingi kilang sepanjang 6 Km dengan cuaca 
sedikit gerimis. Mereka mengenakan alat pelindung diri, di antaranya 
sepatu safety, baju overall dan topi keselamatan.  

Public Relation Section Head RU V, Fety menambahkan, aktivitas 
bersepeda pada dasarnya bukan sesuatu yang asing bagi pekerja 
di Pertamina. “Selain menggunakan bus jemputan, mayoritas pe-
ke rja kilang RU V menuju area kerjanya dengan menggunakan 
sepeda. Demikian juga tugas lainnya, seperti pengecekan lapangan, 

pengambilan sampel. Saat ini, terdapat sekitar 400 buah sepeda yang 
menjadi alat transportasi utama bagi pekerja untuk melaksanakan 
tugasnya. RU V juga mengakomodir para pengguna sepeda ini dengan 
menyediakan tempat parkir sepeda di semua area kerja di kilang RU V,” 
ungkapnya.MPrU V
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Workshop Aplikasi MM Hydro Movement & Charge Back
DUMAI - Pada (22/9), diadakan acara Workshop Aplikasi MM Hydro 
Movement & Charge Back Marine RU II Dumai. Acara ini dihadiri oleh 
Strategic  Development & Implementation Manager Nindiyo Caroko, 
Pjs. General Manager M. Yamin Yosfiah, Pjs. Manager Marine Region 
I Bentiardi, HR Area Manager  RU II Sugiyarto, dan sekitar 20 peserta 
yang terdiri 13 dari Pengolahan dan 7 dari Marine Region I.

Tujuan diadakannya acara ini menurut panitia adalah untuk lebih 
menyosialisasikan program aplikasi MM Hydro Movement & Charge 
Back ini kepada rekan-rekan  yang ada di pengolahan  agar rekan-rekan 
ini dapat ikut serta dalam mengurangi potensi terjadinya deviasi charge 
back dan ini merupakan program baru Pertamina. Tahun 2012 akan 
dilihat penyebab deviasi itu dikarenakan oleh apa dan penanggung 
jawabnya akan dikenakan biaya operasional perkapalan.

“Workshop ini dilaksanakan atas permintaan rekan PIC Marine 

yang ada di RU untuk bisa sharing knowledge kepada rekan-rekan RU. 
Pada dasarnya kita coba menjelaskan aplikasi dan charge back itu seperti 
apa. Ada tiga hal yang menjadi bagian dari acara ini, yaitu IPT, memantau 
kinerja kapal dan charge back,“ demikian dikemukakan Nindiyo Caroko 
dalam sambutannya.

Beliau menyampaikan pula bahwa charge back itu sendiri adalah untuk 
transparansi dan memonitor kinerja kapal. “Jika ada kapal yang tidak ada 
standar dan terjadi keterlambatan dari perkapalan akan dikenakan charge 
back,” lanjutnya.

“Atas dasar inisiatif dari rekan-rekan, maka acara ini dapat berlangsung 
dengan harapan dapat memperoleh pencerahan dan sharing untuk men-
dukung operasional perkapalan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi 
rekan-rekan pekerja RU II khususnya,” ungkap M. Yamin Yosfiah dalam 
sam butannya.MPrU II

kITABErITA
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kUNJUNgAN MAHASISwA JUrUSAN TEkNIk INDUSTrI 
UNIVErSITAS ANDALAS    
 
DUMAI - Public Relations kembali menerima kunjungan 31 ma-
hasiswa Jurusan Teknik Industri Universitas Andalas (Unand). 
Mewakili Public Relation Section Head, Relation Officer Dasma 
Sinaga, Relation Officer Eliza, dan Data & Media Publication Officer 
Brasto Galih Nugroho menyambut hangat kedatangan mahasiswa 
dari Universitas Andalas ini.  Dosen pembimbing Santi berharap 
agar mahasiswa dapat menimba ilmu dari Pertamina. Acara 
dilanjut kan dengan presentasi seputar RU II yang disampaikan oleh 
Brasto dan presentasi mengenai proses kilang RU II oleh Dasma. 
Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari Mahasiswa yang 
begitu antusias dalam presentasi ini. Rombongan mahasiswa 
kemudian diajak keliling kilang RU II.MPrUII

forum Knowledge management BAHAS STrATEgI 
kEUANgAN DALAM PENCAPAIAN LABA

JAkArTA – Bertempat di lantai M, pada Kamis (29/9) Fungsi Quality 
Management menyelenggarakan Forum Knowledge Management dalam 
bidang keuangan. Forum diberi kata pembuka oleh Finance Director 
M. Afdal Bahaudin dan sambutan oleh QM Manager FAisal Yusra. 
Forum Komet dengan tema Strategi Keuangan dalam Pencapaian Laba 
menghadirkan dua presenter. Pertama, Affan Aftory (Ast. Man. Tax Audit 
dan Litigation) dengan judul Strategi Perpajakan dalam Peningkatan 
Laba Perusahaan. Dan yang kedua, Tadjudin Noor (Financing Planning 
& Evaluation Manager) dengan judul Global Bond Pertamina.MPUHk Fo
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Warung Kopi
Jaga Kesehatan

MAHASISwA STATISTIkA UNPAD kUNJUNgI  
PErTAMINA PUSAT

JAkArTA – Kamis (29/09) sebanyak 90  mahasiswa 
jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Unpad angkatan 2009 kunjungi 
kantor PT Pertamina (persero) pusat , Jakarta. “Bukan 
untuk berunjuk rasa ,tapi kunjungan kami merupakan 
bagian dari program  study tour yang rutin diadakan pihak 
kampus setiap tahunnya,” kata Reza Arief Budiman, selaku 
kepala rombongan. Rombongan mahasiswa tersebut di 
dampingi oleh 3 orang dosen mereka, yaitu Anna Khadijah, 
Neneng Sunengsih, dan Budi Handoko.  Kedatangan pa-
ra mahasiswa disambut hangat oleh Pertamina, melalu 
persentasi , tanya jawab dan sharing bersama Ganapati 
SJ. Satyani, Manager Data dan Informasi Pertamina, 
dan Gustini Raswati, HR info Sistem dan Communication 
Manager.MPSAHrUL
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DIrEkTUr SDM PErTAMINA JADI PEMBICArA 
SINgAPOrE HUMAN CAPITAL SUMMIT

SINgAPUrA - Direktur SDM, Rukmi Hadihartini, 
men jadi salah satu pembicara pada Singapore 
Human Capital Summit pada 28 – 29 September 
yang lalu. Event tahunan yang diselenggarakan oleh 
Singapore Ministry of Manpower (MOM), Singapore 
Workforce Development Agency, dan the Human 
Capital Leadership Institute (HCLI) ini mengusung 
tema ‘People Strategies for Asia - Capitalising on 
Asia’s Growth Engines’, menghadirkan sekitar 20 
pembicara serta dihadiri oleh sekitar 600 orang dari 
berbagai kalangan dan institusi di kawasan Asia 
Pasifik. Pada kesempatan itu, Rukmi Hadihartini 
membagi pengalaman Pertamina melalui presentasi 
berjudul “Pertamina’s Transformation – To grow 
talent to become World Class NOC”  yang meng-
address mengenai pentingnya leaders/people 
dalam menggerakkan transformasi di Pertamina 
ka rena bisnis Pertamina yang sudah berubah secara 
fundamental”. MP

Pagi-pagi, hujan rintik-rintik di  warung Mang Warta.

Ujang : Hatcchihh....
Mang warta : Wah, mulai bersin-bersin kamu Jang...
Ujang :  (dengan suara sengau) Iya Mang. 

Kemaren sore keujanan di jalan. 
Haaaattcihh...

Mang warta :  Buru-buru atuh minum obat Jang... 
Iyum  : Ih iya nih Kang... Nih, Iyum kasih masker 

baru. Dipake ya Kang...
Ujang : Ah, apaan sih Yum. Emangnya saya 

sakit apaan pake masker segala... 
Hattciihhhhh

Bu ratna : Ehhh... Jang, aduh bersin kok gak ditutup 
sih. Kamu tau gak, kalau kita bersin itu 
banyak mengandung virus yang cepat 
nularin orang di sekitar kita.

Ujang : Aduh maaf Bu Ratna.... (buru-buru ambil 
masker dari tangan Iyum dan dipakai) 

Bu ratna : Nah gitu donkkk.... Ini kan tempat umum. 
Penyakit  cepat menyebar di tempat 
seperti ini karena banyak orang berlalu 
lalang. Belum lagi ini tempat makan juga.

Iyum : Tuh kan Kang... Maksud Iyum juga 
begitu. Jangan sampe gara-gara makan 
di tempat kita, bapak-bapak dan ibu-ibu 
jadi ketularan Kang Ujang...

Ujang : Huuu sok tau nih Iyum...
Pak Hamzah : Hehehe... bener Jang apa kata Iyum. 

Kalau kamu memang sakitnya tambah 
parah, ya jangan dipaksain untuk kerja 
dulu. Istirahat sehari atau dua hari. Iya 
kan Mang?

Mang warta : Iya Pak. Saya mah gak pernah maksain 
anak-anak untuk bantuin saya kalo lagi 
sakit.

Bu ratna : Tuh Jang, dengerin kata Mang Warta. Ini 
bukan karena salah kamu. Tapi ini lebih 
untuk menjaga kesehatan semuanya. 
Menjaga agar virus itu gak menyebar  
ke orang-orang di sekeliling kita. Sakit 
itu kan juga isyarat dari Allah, Jang. Itu 
berarti tubuh sedang tidak fit dan butuh 
istirahat. Itu cara Allah mengingatkan kita, 
kalau tubuh ini tidak boleh diperlakukan 
semena-mena. Ok Jang??? 

Jeffry : Iya, Bu... Maaf ya tadi saya sampe 
bersin di deket Ibu.... Hattciihhhh (sambil 
membetulkan maskernya).MP
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TATAP MUkA gM PEP rEgION SUMATErA 
DENgAN MANAJEMEN PT PUPUk SrIwIJAyA

PrABUMULIH - Manajemen PT Pupuk Sriwijaya 
(Pusri) melakukan kunjungan ke Pertamina EP  
(PEP) Region Sumatera, (29/9). Rombongan diterima 
oleh GM Pertamina EP Region SUmatera Achmad 
Mursjidi didampingi tim manajemen lainnya. “Tujuan 
kunjungan ini adalah untuk meningkatkan jalinan 
kerja sama antara PEP dan Pusri terutama dala suplai 
gas dari lapangan-lapangan Pertamina EP,” ujar GM 
Operasi PT Pusri Bob Widiarto. Bob juga menjelaskan 
rencana kerja PT Pusri di masa mendatang ter utama 
akan membangun pabrik baru yang akan mem-
butuhkan tambahan suplai gas. Sejalan de ngan 
itu, GM PEP Region Sumatera Achmad Mursjidi 
mengatakan bahwa PEP senantiasa berusaha 
meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. Dalam kesempatan itu turut hadir dari 
PT PUsri GM Pemeliharaan Agus, Manajer Teknik 
Produksi Rahmanto serta staf Direktur Keuangan 
Agus Setiawan. MPPEP rEg. SUMATErA
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BPA PDSI Batch II 2011  : 
Upaya Cetak Tenaga Profesional Andalan

APkIPrAH anak perusahaan

PEP Fiel Sangatta 
Adakan Penyuluhan 
dan Pengobatan Gigi

UBEP Ramba Harapkan Kinerja 
Optimal dari Lulusan BKOPM

JAkArTA – Sebanyak 37 
peserta jurusan Drilling dari 
PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PT PDSI), selaku 
anak perusahaan Pertamina 
EP secara resmi mengikuti 
Program Bimbingan Praktisi 
Ahli Teknik (BPAT) BACTH 
II 2011. Program ini secara 
resmi dibuka oleh Direktur 
Utama PDSI, Amran Anwar  
di Pertamina Learning Center, 
Gedung Wanita Parta Jakara 
Selatan, Senin (26/9).

Selain Amran Anwar, hadir 
pula dalam acara tersebut 
Vice President PLC, Firman 
Johanzah,  VP GA dan HR PT 
PDSI , Suhendi, serta Ahmad 
Tuzkani.

Da lam sambutanya , 
Amran menghimbau supaya  
peserta dapat melalui pro-
gram ini dengan baik, dan 
memenuhi standard yang 
diharapakan perusahaan. 
Ia berharap bahwa melalui 

JAkArTA - Pertamina EP memberikan penghargaan 
Anugerah Foto Jurnalistik Favorit 2011 kepada enam 
orang jurnalis foto yang karyanya terpilih sebagai karya 
favorit pada pameran foto jurnalistik bertema Balance 
yang diselenggarakan di Jakarta, Senin-Jum’at (12-
16/9). Kegiatan pameran ini diikuti oleh 27 jurnalis foto 
dari 15 media massa nasional. Penganugerahan ini 
merupakan wujud apresiasi perusahaan kepada para 
jurnalis foto yang telah melakukan peliputan dan press 
tour dalam periode 2010-2011. 

Foto yang terpilih sebagai favorit untuk kategori 
Kegiatan Operasi Perusahaan adalah Sumur BN 18 EP 
karya Wahyu Setiawan (Koran Tempo) sebagai Favorit 
1, Pompa Angguk karya Rony Mawardi (BUMN Track) 
sebagai Favorit 2, dan Sumur Minyak karya Rekotomo 
(LKBN Antara Biro Jawa Tengah) sebagai favorit 3. 

Selanjutnya, foto yang terpilih sebagai favorit untuk 
kategori Tanggung Jawab Perusahaan adalah OPKD 
Terdepan karya Anthon Joy (Radar Tarakan) sebagai 
Favorit 1, Sumber Kehidupan karya Priyambodo 
(Kompas) sebagai Favorit 2, dan Tamasya di Taman Kota 
karya Ardi Widi Yansyah (GATRA) sebagai Favorit 3.

Penghargaan diserahkan oleh Presiden Direktur 
Pertamina EP Syamsu Alam kepada para jurnalis foto 
tersebut. Pada kesempatan tersebut, Syamsu Alam 
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 
para jurnalis foto yang telah berperan aktif dalam 
mengedukasi public melalui karya jurnalistik khususnya 
foto berita.MPPEP

SANgATTA - Dalam rangka memperingati hari jadi 
ke-6 Pertamina EP, Field Sangatta melakukan kegiatan 
sosial di bidang kesehatan yaitu berupa penyuluhan dan 
pengobatan gigi bertempat di Balai Pertemuan Umum 
(BPU) Desa Sangkima, Sangatta, Selasa (13/09) yang 
lalu.

Peserta kegiatan ini berjumlah kurang lebih 150 
orang yang merupakan warga masyarakat dari ring I 
daerah operasi perusahaan yaitu Desa Sangkima dan 
Desa Sangkima Lama yang dikoordinir melalui Kepala 
Desa masing-masing. Untuk akomodasi, perusahaan 
memfasilitasi dengan melakukan antar jemput dengan 
bis bagi warga yang kesulitan transportasi. 

Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan bantuan 
16 orang staf medis dan 5 orang dokter yang berasal dari 
poliklinik Pertamina EP dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kutai Timur. Penyuluhan dan pengobatan gigi yang 
dilakukan meliputi tambal dan pencabutan gigi seperti 
yang dikeluhkan kebanyakan warga masyarakat.

Kepala Layanan Operasi Field Sangatta, Alfred 
R.Selanno mengatakan bahwa Pertamina EP sebagai 
bagian dari masyarakat Sangatta juga mempunyai peran 
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di sekitar 
operasi perusahaan. Kegiatan di bidang kesehatan 
ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan untuk 
tahun 2011, sebelumnya telah dilaksanakan penyuluhan 
kanker serviks dan pengobatan massal. Diharapkan 
dengan adanya kegiatan semacam ini, kesehatan 
masyarakat di sekitar area operasi perusahaan dapat 
ditingkatkan.MPPEP

PEP Berikan 
Anugerah Foto 
Jurnalistik Favorit 2011

bimbingan ini, akan hadir 
tenaga-tenaga profesional 
yang cerdas, inovatif, ini-
siatif, tanggung jawab, ser-
ta disiplin dalam bekerja. 
Ha rapan tersebut senyawa 
dengan semangat PDSI un-
tuk melebarkan sayapnya, 
menjadi “pemain”  berkaliber 
internasional.

“Sesuai dengan visi-
nya, PDSI ingin menjadi 
per usahaan yang memiliki 
repu tas i  i n te rnas iona l ,  
ingin mengerjakan proyek 
pengeboran dimana-mana, 
laut, darat, dalam maupun luar 
negeri. Kita tidak main-main, 
ke depannya kita akan buat 
dan berusaha menjalanya de-
ngan baik,” ucap Amran.

Selama ini PDSI belum 
mempraktikan pengeboran 
lepas pantai atau off sore, 
terkait dengan itu melalui 
BPATC, Amran berharap nan-
tinya di antara para peserta 

ada yang menguasai teknik 
tersebut.” Kita akan mulai 
mempraktikkan offshore, ha-
rapan saya, nantinya ada 
dari peserta yang menguasai  
masalah offshore.  “Dari 37 
orang ini harapan saya 50 per-
sen akan bekerja pa da bidang 
tersebut, dan se lebihnya akan 
dipekerjakan di onshore luar 
pe ngeboran lainnya,” kata 
Amran.

Peserta pembinaan yang 
merupakan para sarjana ah-
li madya ini akan ditempa 
selama 6 bulan. Pelaksanaan 
bimbingan ini dilakukan oleh 
Pertamina Learning Center 
(PLC). “Tujuan program ini 
mem persiapkan calon pekerja 
melalui BPAT dengan pola 
pem belajaran yang terstruktur 
untuk membentuk pola piker 
kerja, pemahaman proses 
bisnis serta pembentukan 
tenaga ahli di bidangnya se-
suai dengan kebutuhan per -

usahaan,” kata Firman Jo-
hansah, VP PLC.

 Pembinaan ini nantinya 
akan diisi dengan classroom  
yang meliputi  kuliah, studi dan 
studi kasus, serta Unit Operasi 
untuk On the Job Training 
(OJT). Selama mengikuti 
OJT peserta akan dibimbing 
oleh mentor yang ditunjuk 
oleh Unit Kerja Setempat dan 
peserta diwajibkan membuat 
laporan per 8 mingguan, 
un  tuk disampaikan kepada 
PLC melalui fungsi SDM se-
tempat.

“Kami 1-3 peserta dengan 
peringkat terbaik sesuai de-
ngan prestasi selama mengikuti 
pendidikan, dan penghargaan 
khusus akan diberikan bagi 
peserta dengan Kertas Kerja 
Wajib (KKW) terbaik. Yaitu 
melalui criteria applicable  dan 
memberikan impact khusus 
bari perusahaan,” tambah 
Fir man.MPSAHrUL

rAMBA - Pertamina EP 
UBEP Ramba melantik 20 
orang pekerja lulusan pro gram 
Bimbingan Kerja Operator 
Produksi Migas (BKOPM) 
Tahun 2010. Acara Yudisium 
yang digelar di Recreation Hall 
UBEP Ramba ini sekaligus 
metutup program BKOPM 
UBEP Ramba 2010 yang 
pro ses rekrutmennya di mulai 
sejak 29 Desember 2010. 

Dalam rekrutmen peserta, 
UBEP Ramba bekerjasama 
d e n g a n  D i n a s  Te n a g a 
Ker  ja Sekayu menyeleksi 
105 kandidat dan terpilih 

20 orang peserta. Peserta 
BKOPM kemudian melalui 
tahapan pendidikan yang 
terdiri dari pendidikan mental, 
materi classroom, serta On 
The Job Training (OJT), 
berdasarkan penilaian yang 
dilakukan selama pendidikan 
keduapuluh orang peserta 
dinyatakan lulus dan diangkat 
menjadi pekerja, pada  (9/9).

Dalam Sambutannya 
GM UBEP Ramba Kunto 
Wibisono menjelaskan ha-
rapannya agar para pekerja 
dapat bekerja secara mak-
simal dan bertanggung ja wab, 

“jangan di tanya apa yang 
akan didapat dahulu tapi apa 
yang akan dapat diperbuat 
untuk perusahaan bekerjalah 
dengan doa , keras, cerdas, 
tuntas serta ikhlas dan ber-
tanggung jawab penuh terha-
dap perusahaan dan mampu 
mencapai produksi 5000 barel 
per hari”, ujar Kunto.

Pada kesempatan yang 
sama, Manager Operasional 
SDM Achmad Romly yang 
mewakili VP HRD menekankan 
agar para pekerja baru selalu 
menyukuri apa yang sudah 
didapat dengan menunjukan 

performa terbaiknya untuk 
perusahaan. “Peserta BKOPM 
telah menjadi karyawan 
bukan suatu perjuangan yang 
mudah untuk menjadi pegawai 
PEP dan harus bersyukur 
dan berkerja keras”, Kunto 
menjelaskan.

Pada program ini juga 
terpilih siswa terbaik dari 
20 peserta BKOPM atas 
nama Yoki Noviandi. Kepada 
peserta terbaik diberikan 
serifikat dan cinderamata 
yang diserahkan langsung 
oleh GM UBEP Ramba Kunto 
Wibisono.MPPEP

Operasi dan Tanggung Jawab Sosial Harus Seimbang
JAkArTA - Sebagai bentuk refleksi perjalanan dan dinamika 
perusahaan selama enam tahun, Pertamina EP harus semakin 
meningkatkan keseimbangan antara kegiatan operasi dan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai wujud komitmen 
tersebut, pada hari jadi keenam Presiden Direktur Pertamina 
EP serahkan bantuan berupa bantuan satu unit kendaraan do-
nor darah kepada PMI Pusat serta santunan kepada Yayasan 
Yatim Piatu Ar Rahmah.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dan rangkaian kegiatan 
Refleksi Enam Tahun Pertamina EP yang diselenggarakan pada 
Selasa (13/9). Selain itu, keluarga besar Pertamina EP juga 
melakukan donor darah dengan tema “Blood for Humanity”. 
Ha sil dari kegiatan tersebut terkumpul 80 buah kantong darah 
yang selanjutnya diserahkan kepada PMI.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Direktur Pertamina 
EP, Syamsu Alam menyampaikan apresiasinya atas pencapaian 
Pertamina EP yang berhasil melakukan peningkatan produksi 

dari tahun ke tahun. Namun demikian, Syamsu menegaskan 
bahwa angka produksi yang telah dicapai pada tahun 2011 ini 
masih dibawah target yang dicanangkan. 

“Ini adalah realita, kenyataan ini harus ditanggapi dengan 
terobosan bukan lagi secara business as usual. Suka atau tidak 
suka, kita harus ber pikir keras dan bekerja cerdas dan ikhlas, 
untuk bisa me nemukan solusinya,” ujar Alam.

Selain itu Syamsu Alam juga menyampaikan apresiasinya 
atas keberhasilan Tim PAFE Pagar Dewa – Beringin yang 
berhasil menemukan cadangan migas baru dari hasil uji 
produksi pada sumur eksplorasi Tasim-4. Untuk kedepannya 
ia mengharapkan agar Pertamina EP dapat terus melakukan 
continuous improvement dengan tetap mengedepankan prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta aspek Health 
Safety Environment (HSE) dan juga keseimbangan antara aspek 
operasi dan tanggung jawab sosial perusahaan.MPPEP
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GM FRM Region II 
Audiensi ke Pangdam II 
Sriwijaya

Sinergi Pertamina dan TNI
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Workshop Peningkatan Kinerja Direktorat Hulu

JAkArTA – Sebagai BUMN 
yang melayani kebutuhan 
BBM untuk instansi pemerintah 
termasuk TNI, Pertamina Fuel 
Industry & Marine Marketing  
menyelenggarakan Friendly 
Golf Tournament Pertamina – 
TNI. Turnamen ini tidak hanya 
dimaksudkan untuk mencari 
prestasi sebagaimana da-
lam sebuah pertandingan, 
na mun lebih diutamakan un-
tuk memupuk rasa keber-
samaan, kekeluargaan dan 
per saudaraan sekaligus untuk 
membangun silaturahmi di 
antara Pertamina dengan 
TNI. Sehingga akan tercipta 
hubungan yang solid dan 
sebagai sarana memupuk 
customer satisfaction, meng-
ingat TNI merupakan salah 
satu customer key account 
BBM Industri Pertamina. 

Melalui Friendly Golf di-
ha rapkan terjalin interaksi, 
ko munikasi dan koordinasi 
timbal balik secara non formal 
antar pejabat satu dengan 

kITABErITA

yang lainnya sehingga akan 
terjalin kerja sama yang lebih 
baik dalam rangka mendukung 
pelaksanaan tugas di masa 
mendatang.

Turnamen ini juga masih 
berkaitan dengan suasana 
menjelang peringatan HUT 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI). Pertandingan dimulai 
pada (2/10) di Klub Golf 
Bogor Raya. Tee Off (pukulan 
pertama) dilakukan oleh Pang-
lima TNI Laksamana TNI Agus 
Suhartono, dilanjutkan oleh 
Direktur Pemasaran & Niaga 
Pertamina Djaelani Sutomo 
dan Direktur Keuangan Per-
tamina M. Afdal Bahaudin 
ser ta diikuti oleh seluruh pe-
jabat dari Pertamina dan pa ra 
perwira tinggi TNI. 

SVP Marketing & Dis-
tribution Djoko Prasetyo selaku 
ketua panitia turnamen golf 
mengatakan bahwa kegiatan 
turnamen golf ini dilaksanakan 
dalam rangka menjalin sinergi 
antara Pertamina dan TNI baik 

sebagai Instansi Pemerintah 
sekaligus sebagai pelanggan 
Pertamina. Dalam acara 
tersebut diberikan trophy ke-
pada pemenang  Best Net dan 
Best Gross Overall. 

Panglima TNI Laksamana 
TNI Agus Suhartono, da-
lam sambutannya mengung-
kapkan penghargaannya 
ter hadap Pertamina atas 
penyelenggaraan Friendly 

Golf dan utamanya dukungan 
Pertamina selama ini dalam 
pelayanan kebutuhan BBM 
yang merupakan kebutuhan 
yang cukup strategis untuk 
menunjang Alutsista TNI. 

Diharapkan ajang sila-
turahmi seperti ini dapat di-
laksanakan secara kontinu 
dan dapat di perluas dengan 
instansi-instansi lainnya.MP 

DONI 

PALEMBANg - PT Pertamina (Persero) Fuel Retail 
Marketing Region II memiliki wilayah kerja meliputi 
lima propinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, 
Bengkulu, dan Bangka Belitung. Wilayah kerjanya 
sama dengan wilayah yang dimiliki oleh Kodam II 
Sriwijaya dari sisi komando pengamanan militer di 
wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Kordinasi dan komunikasi dalam rangka penga-
manan obyek vital dalam hal ini sarana dan fasilitas 
Terminal BBM Pertamina serta pendistribusian BBM 
menjadi pembahasan bersama saat GM Pertamina 
FRM Region II Abdul Cholid beraudiensi dengan Pang-
dam II Sriwijaya Mayjen TNI Widjanarko di ruang dinas 
Pangdam II Sriwijaya.

Kodam II Sriwijaya juga memiliki unit khusus yang 
melakukan pengamatan (Intelijen) dan pengamanan 
obyek vital negara selain dari Kepolisian yang sa-
lah satunya adalah sarfas Pertamina yang juga 
masuk dalam kategori obyek vital. Pengamanan 
dan kewaspadaan juga menjadi bahasan melihat 
fenomena munculnya kembali aksi-aksi terorisme 
seperti ancaman bom dan gangguan keamanan yang 
mungkin saja ditujukan ke Pertamina.

Dalam perbincangan yang santai dan akrab, Pang-
dam II Sriwijaya juga menyampaikan agar koordinasi 
dan komunikasi tidak hanya dilakukan dalam kerangka 
dinas yang resmi namun juga dalam nuansa informal 
dan kekeluargaan. Ke depan diharapkan jalinan kerja 
sama antara Pertamina dengan Kodam II Sri wijaya 
tidak hanya di bidang pengamanan namun juga di 
bidang sosial kemasyarakatan dalam rangka me-
wujudkan kondisi Sumatera Bagian Selatan yang 
kondusif dan aman dari berbagai potensi gangguan 
keamanan ataupun terorisme.

Acara audiensi ini diakhiri dengan saling bertukar 
cindera mata dan perbincangan santai seputar hobi, 
olah raga, dan saling bertukar pengalaman masing-
masing antara GM Pertamina FRM Region II dengan 
Pangdam II Sriwijaya.MPFrM rEg. II

JAkArTA - Sebagaimana tertuang dalam rencana jangka panjang 
perusahaan (RJPP), Direktorat Hulu telah menyusun rencana 
investasi yang terus meningkat dari tahun 2011 – 2014. Selama 
periode tersebut total rencana investasi Direktorat Hulu mencapai 
Rp 408,6 triliun, terutama ditujukan untuk mencapai target produksi 
migas sebesar 703 MBOEPD dan mempertahankan cadangan migas 
(P1) sebesar 2,01 BBOE pada tahun 2015. Demikian dipaparkan 
Direktur Utama  Pertamina, Karen Agustiawan pada saat pembukaan 

workshop Hulu di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (26/10). 
Workshop kali ini mengusung tema Dalam Rangka Meningkatkan 
Kinerja Operasi dan Keuangan Direktorat Hulu, untuk Pencapaian 
Produksi 1 Juta BOEPD.

Hadir dalam pembukaan workshop hulu, Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto, Ketua Komite Hulu Evita Legowo, jajaran 
direksi Pertamina dan seluruh pimpinan dari anak-anak perusahaan 
Direktorat Hulu Pertamina. Workshop dilakukan selama dua hari, 
pada 26-27 September 2011. 

Karen menjelaskan bahwa hingga saat ini, realisasi investasi hulu 
masih 34 persen, realisasi produksi migas 96 persen, realisasi uap 
67 persen. “Padahal produksi kita tahun ini merupakan bagian dari 
RJPP ke depan. Jadi kita sudah bisa membayangkan kalau 2012, 
pastinya akan ada challence yang lebih besar lagi untuk menutupi 
kekurangan di tahun 2011,” ujarnya.

Selanjutnya, menurut Karen, guna mengurangi kendala yang 
berasal dari luar Pertamina, perlu disiapkan langkah-langkah 
koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait secara kon-
sisten, sehingga realistis di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. 
Setiap rencana kerja yang akan dituangkan di dalam RKAP, harus 
sudah benar-benar dipastikan bahwa seluruh aspek perizinan dan 
urusan eksternalnya sudah terselesaikan atau memiliki peluang besar 
untuk dapat diselesaikan.

Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina, Muhamad Husen 
mengatakan tujuan workshop adalah dalam rangka meningkatkan 
kinerja operasi terutama kinerja produksi dan investasi. Mengingat 
sampai saat ini kinerja produksi migas dan investasi masih belum 
memuaskan.

Sebelum workshop dimulai, dilakukan penandatanganan 
komitmen.  Adapun yang turut menandatangani Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan, Direktur Hulu Muhamad Husen, SVP Upstream Strategic 
Planning Salis A. Aprilian, SVP Upstream Bussines Developmen 
Slamet Riadhy, Presdir Pertamina EP Syamsu Alam, Direktur Utama 
PHE Dwi Martono, Direktur Utama PGE Abadi Poernomo, dan 
Direktur Utama PDSI Amran Anwar. Komitmen tersebut diantaranya 
berisi kesungguhan untuk melaksanakan hasil workshop Hulu, 
meningkatkan kinerja keuangan dan investasi, operasi cadangan 
migas, dan geothermal.MPNDJ/SAHrUL
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Pertamina Bantu Pembangunan 
Gedung Futsal ITS Surabaya
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Pembinaan untuk 
Petani Padi Unggul 
Cilamaya

SUrABAyA - Sebagai bentuk 
dukungan di dunia pendidikan, 
PT. Pertamina (Persero) 
mem berikan bantuan untuk 
pembangunan gedung futsal 
seluas 3.880 meter. Dari total 
biaya pembangunan Rp. 
10 milliar, Pertamina turut 
menyumbang sebesar Rp. 
5 milliar yang diambil dari 
dana SME & SR Partnership 
Program Reg II . Peresmian 
yang dilangsungkan pada 
Rabu (21/9) tersebut turut 
dihadiri oleh Human Resource 
Director dan Rektor ITS. 

 “Pembangunan gedung 
ini diharapkan dapat me-
nunjang kegiatan kampus 
dan masyarakat, dapat men-
ciptakan masyarakat yang 
sehat, serta mencetak atlet 
yang handal”, ujar Human 
Resource Director, Rukmi 
Ha dihartini di sela-sela sam-
butannya. Selain itu Human 
Resource Director  juga 

menambahkan, mahasiswa 
ITS bukan hanya cerdas, 
tapi juga harus sehat. Melalui 
olahraga mahasiswa dapat 
membangun sportifitas yang 
artinya dapat membentuk 
karakter dan kapabil i tas 
ma hasiswa. Karena harus 
diakui bahwa olahraga adalah 
cara terbaik untuk mengisi 
waktu luang di luar kegiatan 
akademis. 

 Ditemui di tempat ter-
pisah, Rektor ITS Triyogi 
Yuwono mengungkapkan 
kegembiraannya atas pem-
bangunan gedung ini. Pe-
resmian gedung futsal tersebut 
sebagai salah satu kegiatan 
Dies Natalies ke- 51 ITS. 
Triyogi juga menambahkan 
dengan adanya gedung ini 
akan mampu melengkapi 
kebutuhan mahasiswa di luar 
bidang akademis. 

 Tak hanya mahasiswa 
ITS saja yang menyambut 

ba ik  pembangunan ge-
dung  t e r sebu t ,  namun 
ma syarakat sekitar juga 
menyambut antusias, karena 
pembangunan gedung ter-
sebut nantinya akan di-
kem bangkan untuk tempat 
pertemuan baik nasional 
maupun internasional. Se-
hingga pembangunan ge-

dung ini bermanfaat bagi 
masyarakat luas. Acara pe-
resmian tersebut ditandai 
dengan pemotongan tumpeng 
secara simbolis oleh Rektor 
ITS, juga dimeriahkan dengan 
pertandingan persahabatan, 
antara tim futsal Pertamina 
dan tim futsal ITS.MPFrM 
rEg. V

Human Resource Director   Pertamina Rukmi Hadihartini menyaksikan penan-
datanganan prasasti gedung Futsal ITS oleh Rektor ITS Triyogi Yuwono.

DEPOk - Sebagai sebauah 
BUMN, Pertamina menyadari 
betul bahwa masih banyak 
permasalahan di  negeri 
ini  yang perlu kita atasai 
berssama-sama,  termasuk 
salah satunya pendidikan 
nasional. Dan melalui pro-
gram CSR-nya Pertamaina 
menjadikan OSN sebagai 
program yang berkelanjutan 
un tuk  i ku t  mema jukan 
pendidikan nasional.   

Hal itu dikatakan Direktur 
SDM Pertamina Rukmi Hadi-
hartini ketika memberikan 
sambutan  dalam Olimpiade 
Sains Nasional Pertamina 
2011 yang d ibuka o leh 

Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2011 Dibuka
Dir jen Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan Na-
sional Prof. Dr. Djoko San-
toso pada Selasa (27/9) di 
Balairung UI. Hadir dalam 
pembukaan tersebut Direktur 
SDM Per tamina  Rukmi 
Hadihartini yang mewakili 
D i ru t  Per tamina  Karen 
Agustiawan, Rektor UI Prof.  
Dr.  Der Soz Gumilar R. So-
mantri, Corporate Secretary 
Pertamina Hari Karyuliarto, 
dan para undangan lainnya. 

“Melalui program  OSN 
ini, Pertamina berharap ikut 
berkontribusi  dalam  me-
ngembangkan   kualitas SDM 
bangsa Indonesia, sehingga 

ke depan, bangsa ini akan 
se makin  banyak melahirkan 
ahli-ahli berkelas dunia di 
bidang matematika, fisika, 
biologi dan kimia, yang tidak 
menutup kemungkinan  akan 
turut serta membangun dan 
membesarkan Pertamina 
di masa mendatang,” kata 
Ruk mi. 

Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) Perguruan Tinggi In-
donesia  pertama kali di ada-
kan tahun 2008 dengan tiga 
bidang, yaitu Matematika, 
Fisika dan Kimia. Kini dengan 
nama OSN Pertamina 2011 
melombakan bidang-bidang 
Matematika, Fisika, Kimia 
dan Biologi, yang diikuti  
mahasiswa dari perguruan 
tinggi negeri maupun swasta.  
Pembukaan ini merupakan 
awal  dimulainya seleksi 

ting kat  provinsi di seluruh 
Indonesia. Pelaksanaan  
OSN Pertamina 2011 ting kat 
provinsi  merupakan kerja 
sama  antara Pantia Pusat 
de ngan Panitia Lokal , yaitu 
perguruan tinggi mitra di 33 
provinsi.   

Sampai 20 September 
2011, jumlah peserta yang 
mendaftar melalui www.
osnpertamina.com  tercatat 
16.748 peserta. Jumlah ini 
melebihi target panitia, yaitu 
13.000 peserta. 

Pembukaan dan  seleksi 
OSN Perta mina 2011 diakhiri 
dengan pre sentasi dari VP 
Cor porate Communication 
Per tamina M. Harun, yang 
dilanjutkan dengan tanya 
jawab bersama GM FRM 
R e gion III Hasto Wibowo.
MPUHk 

Para peserta OSN Pertamina 2011 serius menjalani tes pertama.

CILACAP - Peduli akan perkembangan dunia pendidikan 
dan remaja di Cilacap,  RU IV Cilacap yang dimotori oleh 
Pub lic Relations - Legal & General Affairs bekerjasama 
dengan SwaraMuda - Harian Suara Merdeka Jawa Tengah 
menyelenggarakan kegiatan pengembangan bakat remaja   khu-
susnya siswa-siswi pendidikan umum dan pesantren setingkat 
SLTA di Cilacap.

Acara bertajuk “Jurnalisme dan Menulis Asyik untuk Remaja” 
ini dikemas dalam bentuk workshop, berlangsung 21 Agustus 
2011 di gedung PWP Komperta Gunung Simping Cilacap.

Workshop dibuka oleh Pjs. GM  RU IV Teuku Khaidir, dihadiri 
oleh Pemred Suara Merdeka yang diwakili oleh Gunawan 
Permadi beserta narasumber muda  lainnya dari SwaraMuda-
Suara Merdeka, Legal & General Affairs drg R Sutarno, PR 
Section Head Ruseno dan diikuti sekitar 200 siswa SLTA di 

Workshop Jurnalistik untuk Remaja Cilacap
Cilacap.

Selain menyosialisasikan tentang kegiatan kilang Per-
tamina di Cilacap, pada kesempatan tersebut para peserta juga 
memperoleh berbagai materi tentang jurnalistik dari narasumber 
Suara Merdeka dan ditutup dengan tausiyah agama Islam oleh 
ustad Habib Gozali dari Cilacap. Dari hasil workshop tersebut 
beberapa peserta juga me ngirimkan hasil karyanya yang dipub-
likasikan di Suara Mer deka.

 Dalam sambutannya Teuku Khaidir antara lain berharap 
kegiatan ini dapat menambah wawasan dan penyaluran bakat 
menulis di kalangan remaja sehingga tidak terjerumus pada 
hal yang kurang baik.

“Selain itu, kami berharap tumbuh rasa memiliki terhadap 
Pertamina sebagai perusahaan  Negara sekaligus sebagai ob-
yek vital nasional yang harus dilindungi,” ujar Teuku.MPrU IV

kArAwANg - Cilamaya yang merupakan sebuah 
daerah pedesaaan di Kabupaten Karawang sebagian 
besar penduduknya mengandalkan bidang pertanian 
sebagai mata pencariannya. Untuk membantu 
masyarakat sekitar wilayah kerjanya, Pertamina Gas 
Distrik Cilamaya yang mempunyai lahan tidur berupa 
sawah seluas 42 hektar, sejak tahun 1982 telah 
dipercayakan masyarakat setempat untuk mengolah 
lahan tersebut. Setiap satu hektar sawah digarap oleh 
satu petani.

Petani yang mengolah sawah tersebut mendapat 
keuntungan dengan sistem bagi hasil. Dalam 
rangka upaya untuk meningkatkan produksi para 
petani Pertamina selaku pemilik lahan bekerjasama 
dengan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan (BP3K) untuk membina para petani 
tersebut melalui sebuah wadah yang disebut Ke-
lompok Tani (poktan). 

Kegiatan pembinaan tersebut dilakukan secara 
rutin setiap minggunya, di Sekretariat Poktan Perta-
mina Bahagia, Komplek Perumahan Pertamina Gas 
Distrik Cilamaya, Jl. Kenanga B-9 Dusun Komplek 
Pertamina, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya 
Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kepala Pertamina Gas Area JBB Distrik 
Cilamaya, Mangiring Manatap Limbong, tujuan 
dilakukannya program ini adalah untuk mendidik 
dan mengembangkan petani konvensional setempat 
menjadi petani unggul. “Pelatihan dilakukan di kom-
plek perumahan Pertamina Gas, memang kami mem-
fasilitasi satu rumah untuk dijadikan balai pelatihan,” 
ujarnya.

Limbong menambahkan, program ini merupakan 
salah satu wujud dari misi perusahaan dalam aspek 
pelayanan masyarakat di sekitra area operasi Per-
tamina, atau yang sering disebut dengan corporate 
social responsibility. Selain itu, lanjutnya, untuk me-
ngembangkan potensi lahan tidur milik Pertamina 
un tuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
se tempat. “Adapun modal yang dikeluarkan CSR 
Pertamina Gas tidak lebih dari 20 juta rupiah,” ung-
kapnya.

“Pemanfaatan lahan memang sudah lama 
dilakukan oleh warga setempat dan Pertamina 
Gas hanya sebagai fasilitator saja. Kami tidak tahu 
kalau program ini merupakan salah satu kegiatan 
CSR perusahaan, maka dari itu mulai tahun 2011, 
penanganan dan bimbingan dilakukan dari pihak 
Pertamina kepada masyarakat yang mengelola 
persawahan tersebut,” papar Limbong.MPNDJ
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