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PERTAMINA & TNI AD 
REHABILITASI LOKASI BENCANA
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Pertamina dan TNI AD bersepakat 
membantu pemulihan infrastruktur 
di lokasi bencana tsunami 
Mentawai, dan erupsi Gunung 
Merapi. Sejumlah infrastruktur 
yang rusak akan dipulihkan lewat 
program Pertamina Peduli dan 
Karya Bakti TNI AD. 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala 
Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) George Toisutta (te
ngah) berbincang santai setelah menandatangani nota 
kesepaham an rehabilitasi infrastruktur di lokasi bencana.

JAKArTA – Kerjasama Pertamina dan TNI AD 
dalam upaya merehabilitasi infrastruktur pasca 
bencana, dituangkan dalam nota kesepahaman 

lakukan pendataan terlebih dahulu di lokasi 
bencana tersebut,” kata Karen. 

Nota kesepahaman ini berlaku untuk 
jangka waktu dua tahun yang difokuskan 
pada perbaikan, pembangunan dan pemulihan 
sarana umum seperti fasilitas kesehatan, 
pendidikan dan tempat ibadah di lokasi 
yang terkena bencana tsunami Mentawai, 
Sumatera Barat, dan letusan Gunung Merapi 
di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kerjasama dengan TNI AD sudah sejak 
lama terjalin khususnya dalam hal kegiatan 
sosial dan pendidikan, dimana sebelumnya 
pada tahun 2010 Pertamina dengan TNI AD 
menandatangani kerjasama renovasi sarana 
pendidikan, fasilitas umum dan kesehatan. 

Kasad TNI AD George Toisutta menilai 
kerjasama ini menunjukkan adanya kesamaan 
visi antara Pertamina dengan TNI AD dalam 
menyikapi musibah bencana alam yang terjadi 
di Indonesia. 

“Saya berharap kerjasama ini dapat terus 
dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi yang 
tidak hanya terbatas dalam kegiatan sosial 
penanggulangan bencana alam saja tapi pada 
kegiatankegiatan lain yang bermanfaat bagi 
masyarakat,” ungkap George. 

Lebih lanjut George mengungkapkan ker
jasama yang telah disepakati dalam kegiatan 
rehabilitasi infrastruktur pasca bencana ini 
hendaknya dikelola secara efektif, efisien, dan  
tepat sasaran.MPIK

Program Pertamina Peduli dan Karya Bakti TNI 
AD. Penandatanganan MoU dilakukan oleh 
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal 
TNI George Toisutta di Kantor Mabes AD, 
Selasa (4/1).

Karen Agustiawan mengatakan Pertamina 
dan TNI AD akan melakukan kajian untuk 
men jalin kerjasama yang lebih establish dalam 
rangka menghadapi potensi bencana ke depan 
se hingga program Pertamina Peduli dapat 
lebih bersinergi, lebih tepat, lebih cepat, lebih 
baik lagi dengan Karya Bakti TNI AD.

“Kita sudah siapkan dananya dari Cor
porate Sosial Responsibility tapi belum bisa 
disebutkan sekarang karena kita akan me

BONUS
SISIPAN 

PEP
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Pertamina BBM Marine
Goes to Overseas Business
KATA PENGANTAr:

Pertamina Fungsi Industry 
& Marine Fuel Marketing – Key 
Account Marine telah berhasil 
melakukan penjualan BBM 
kepada kapal pesiar asing. 
Kegiatan perdana telah dilakukan 
pada 19 Desember 2010 lalu, 
dengan melakukan pengisian 
BBM ke kapal Cruise MV 

“Princess Daphne” di Singapura. Berikut pemaparan Vice 
President Industry & Marine Fuel Marketing Pertamina, 
Dani Adriananta, kepada Media Pertamina.

Tercetusnya ide untuk melakukan penjualan ke luar dari 
biasanya, setelah melakukan evaluasi di Fungsi Industry & 
Marine Fuel Marketing, yang dari hari ke hari sales volume di 
segmen industri cenderung terus menurun. Terutama setelah 
adanya perubahan energy mix yang dilakukan PLN. Nah, dari 
situlah muncul ide untuk mencari kompensasi untuk mem
booster penjualan di sektor marine ini.

Saya dan tim melihat, faktor untuk tumbuh di Indonesia 
dan regional yang masih belum digarap adalah di sektor 
mining (pertambangan) dan sektor marine. Dari situlah 
terlihat, bahwa masih ada ruang untuk tumbuh dan 
berkembang.

 Di dalam rencana program lima tahun Fungsi Industry & 
Marine Fuel Marketing, ditargetkan untuk BBM marine dengan 
harga keekonomian dapat tumbuh paling tidak sampai dengan 
1 juta KL (kilo liter) untuk lima tahun ke depan.

Untuk mendorong tumbuhnya program tersebut terus 
dilakukan berbagai alternatifalternatif lain. Sebelumnya 
Industri & Marine Pertamina sudah eksis di pasar  tetapi 
volumenya kecil. Hanya kisaran penjualan non PSO di sektor 
Marine dalam satu tahun sebesar 500600 ribu KL saja.  Maka 
dari itu saya minta itu didouble sampai dengan tiga atau lima 
tahun kedepan.

Dengan cara melakukan identifikasi terhadap persoalan-
persoalan, yaitu salah satunya mengenai model proses 
bisnisnya ternyata tidak cocok, karena model bisnis di industri 
tidak bisa diimplementasikan di marine. Hal itu dapat dilihat 
dari tata cara term of payment dan segmen pasarnya sudah 
tidak sama.

Adapun transaksi yang dilakukan menggunakan skema 
ConCo Delco (Contracting Company Delivery Company), 
dimana skema tersebut memungkinkan Pertamina selaku 
(contracting company) mendapatkan kontrak penjualan 
BBM dari pelanggan dan melakukan pengisian BBM ke 
kapal pelanggan di luar Indonesia dengan menunjukkan 
perusahaan distributor BBM di luar negeri (delivering 
company).

Cara ini merupakan hasil adopsian dari Pertamina Aviasi. 
Yang sebelumnya telah melakukan skema ConCo Delco dan 
berhasil sukses. Dengan menggunakan skema tersebut, 
Aviasi Pertamina berhasil menjual lebih dari 150.000 KL 
setahun.

Untuk jenis transaksi ConCo Delco sendiri merupakan 
kegiatan yang pertama dilakukan oleh Pertamina Industri & 
Marine. Keberhasilan yang telah dilakukan yaitu pengisian 
BBM di Singapura akan menjadi pondasi awal dan juga akan 
membangun kepercayaan pelangganpelanggan asing (kapal 
asing) terhadap Pertamina dan membuka peluang perluasan 
pasar BBM Bunker.

Penjualan BBM Marine dengan sistem Conco Delco 
di Singapura dengan partnership dengan Toyota Tsusho 
Petroleum PTE Ltd dan konsumen yang dilayani adalah 
perusahaan kapal pesiar Cruise Classic International 
Australia.

Mengapa perubahan dilakukan? Karena mengikuti 
tuntutan pasar. Sebelumnya proses bisnis dari marine tidak 

cocok, sehingga menyebabkan sales volumenya cenderung 
turun.

Karena setelah ditelaah, bisnis proses bisnis di marine 
harusnya tidak bisa dilakukan seperti biasa (as usual, red). 
Maka dari itu digunakannya sistem ConCo Delco ini, dimana 
memang mengubah salah satu proses bisnis marine menjadi 
lebih adaptif dan akomodatif, khususnya untuk market 
internasional.

TErOBOSAN 
Dengan adanya perubahan ini, dapat dikatakan merupakan 

terobosan baru dalam hal transaksi. Mengapa demikian? 
Dengan menggunakan skema tersebut, kita dapat menjangkau 
market yang sebelumnya tidak dapat diambil.

Sementara itu, strategi yang dilakukan tidak lain adalah 
dipaksa untuk berubah. Karena mau bagaimana lagi, kalau 
ingin maju kita harus berubah. Apalagi Pertamina tidak 
mempunyai sarana dan fasilitas (sarfas) tetapi harus bisa 
melayani customer di luar tanpa harus membangun. Kita hanya 
berpartnership tetapi transaksi dilakukan tetap atas nama 
Pertamina. Ini merupakan satu terobosan tersendiri.

Bagaimana dengan kerjasamanya? Memang untuk 
masalah kerjasama dilakukan pertamatama harus setara. 
Kita berterima kasih untuk temanteman Renstra Bangus dan 
Aviasi yang telah mengenalkan mitramitra reliable dan proven 
ditambah lagi dengan perusahaan yang mempunyai sarfas 
standar internasional. Ini merupakan bukti bahwa implementasi 
dari 6 C itu, yakni competent, confident, competitive, minimum 
dari enam, tiga masuk. Secara general produk Pertamina 
sudah memenuhi internasional standar.

Jadi ini merupakan spek ISO, dan disini kita tidak 
menggunakan spek Ditjen Migas. Spek yang dipakai ISO DMA 
dan RMA.

Untuk ke depannya kita harus menjadi national oil 
company (NOC) yang world class. Definisi saya tentang 
world class, minimum Pertamina harus eksis di regional. 
Jadi Pertamina khususnya BBM Marine sudah mempunyai 
rencana kerja jangka panjang mulai 20112020 untuk industri 
marine. Kita sudah melihat di regional market share kita harus 
dipertahankan yakni 80% di Indonesia. 

Nah, sisanya 20% memang harus datang dari luar 
Indonesia.  Itu kalau kita mau mempertahankan penjualan 
dengan kisaran 2022 juta KL setahun, tidak bisa lagi. 
Menagapa? Kalau kita mengharapkan di Indonesia saja 
akan berat, apalagi sudah adanya energy mix, dan sebagian 
commercial industry sudah pindah ke energi listrik, gas, 
maupun batubara. 

Kalau mau tetap eksis dan tumbuh di Marine, harus 
melakukan perubahan ke luar seperti halnya harus tetap eksis 
di Busan, Yokohama, Singapura, dan Fujaira.

Jadi mindset kita harus sudah out of the box yakni 
keluar. Kemarin itu, target kita di tahun 2012 – 2013 kita 
harus melakukan kegiatan unorganic growth, apakah dengan 
mengakuisisi perusahaan di luar.

TArGET
Setiap aktivitas selalu mempunyai target kerja. Untuk itu, 

lima tahun ke depan ditargetkan penjualan dapat dilakukan 
sebesar 1 juta KL. Sedangkan kontrak yang baru dilakukan 
untuk 6 bulan ke depan baru sebesar 500 ton, dan nantinya 
kontrak tersebut akan ditinjau kembali, apakah cukup hanya 
dengan 6 bulan atau nantinya bisa lebih menjadi satu tahun.

Sedangkan target penjualan itu sendiri sudah mulai 
banyak pengajuan requirement dari perusahaanperusahaan 
kapal pesiar, seperti halnya kapal pesiar Classic International 
Cruise, Carnival Cruise, Royal Caribian, Silver Sea, dan Lion 
Expedition. Sementara itu, untuk langkah berikutnya adalah 
kapal pengangkut batubara. Untuk pelanggan lokal yang selalu 
melakukan perjalanan ke luar negeri seperti halnya Samudra 
Indonesia dan Berlian Laju Tanker.MPNDJ
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

Editorial

HSE di Dadaku

APrILIA
HSE

Kesiapan BBM PSO
Kita patut memberikan apresiasi kepada 

Pemerintah yang memutuskan fairness dalam 
keterlibatan peran perusahaan minyak swasta dalam 
pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM 
PSO. Persentase yang diberikan kepada AKR sebesar 
0,27 persen dan Petronas 0,05 persen dan mereka 
diberi wilayah distribusi di luar Jawa Bali serta di 
daerah yang relatif sulit terjangkau. Pertamina masih 
“memegang” 99,68 persen.

Secara berkeadilan, BPH Migas memang harus 
lebih berpihak kepada perusahaan negerinya sendiri. 
Lihat saja persentase swasta nasional AKR yang 
kebagian kuota lebih besar dibandingkan NOC negeri 
tetangga Malaysia. Keputusan ini yang patut kita 
apresiasi.

Semangat perdagangan bebas dan antimonopoli 
memang harus dilaksanakan berdasarkan hukum 
pasar, tidak sekadar memenuhi syarat bahwa 
kita telah melaksanakan prinsip yang diadop dari 
sistem Amerika dan Eropa itu. Semua pelaku bisnis 
distribusi BBM PSO ini harus siap di manapun tempat. 
Dan Pemerintah harus lebih mengistimewakan 
BUMN sendiri, swasta nasional sendiri, ketimbang 
perusahaan asing. Karena prinsip ini pun dilakukan 
oleh AS dan negerinegeri Eropa, di mana mereka 
tetap memberikan keistimewaan pada pelaku industri 
dan bisnis dalam negerinya.

Bagi Pertamina pelaksanaan BBM PSO adalah 
pengabdian karena kalau mengharapkan margin, 
maka sangat tipis dan malah tahuntahun kemarin 
dalam posisi merugi karena terlalu tipis besaran 
Alphanya. Kita tetap berharap Alpha yang identik 
dengan margin itu harus proporsional sehingga 
Pertamina tetap tidak menjadi penanggung beban 
yang berlebihan.

Saat ini, kesiapan Pertamina tentu sangat 
dinanti oleh banyak pihak. Dan untuk urusan ini 
komitmen Pertamina tidak berubah, dan bahkan 
terus menyempurnakan sistem distribusi yang dalam 
beberapa tahun terakhir berubah tuntutannya, yaitu 
dibuat lebih efisien dan tetap menjaga keefektifannya.

Masih di awal tahun 2011 ini, Pertamina pun 
sudah harus memasang kesiapan dalam hal program 
pengendalian BBM PSO bagi kendaraan beroda empat 
di wilayah Jabodetabek sebagai pilot projectnya. Ada 
sejumlah persiapan yang mesti dipenuhi, yaitu jumlah 
BBM non PSO yang akan meningkat permintaannya. 
Selain kesiapan Pertamina dari sisi pasokan, juga 
koordinasi Pertamina dengan para pemilik SPBU 
di wilayah ibukota dan sekitarnya ini, sehingga 
pelaksanaan program pembatasan BBM PSO untuk 
kendaraan roda empat berjalan normal.

Hanya memang yang patut diperhitungkan adalah 
kemungkinan praktekpraktek ilegal dan akalakalan 
sejumlah pihak yang “kreatif” mengambil keuntungan 
di balik keputusan baru, seperti kemungkinan 
pembelian BBM PSO dengan cara tertentu (jeriken di 
luar wilayah Jakarta dan sekitarnya) untuk seterusnya 

dipakai atau 
dijual untuk 
konsumen BBM 
pemilik kendaraan 
beroda empat. 
Kita tidak sedang 
berburuk sangka, 
tetapi belajar dari 
modusmodus 
seperti ini yang 
selalu menyertai 
setiap kebijakan 
baru menyangkut 
BBM.MP

Sengaja mengutip kalimat “Garuda di Dadaku” 
yang saat ini sedang menjadi euphoria seiring dengan 
suksesnya revolusi (baca : transformasi) Timnas kita 
di kancah pertandingan sepakbola, “HSE di Dadaku” 
juga akan menjadi gaung bagi semua insan Pertamina 
yang saat ini sedang menggulirkan upaya transformasi 
mencapai citacita menjadi perusahaan nasional berkelas 
dunia. 

Mengapa “HSE di Dadaku, dikaitkan dengan upaya 
transformasi?” Sudah menjadi rahasia umum, bahwa 
salah satu syarat sebagai perusahaan kelas dunia adalah 
ukuran kinerja perusahaan dinilai dari kinerja finansial 
dan juga kinerja bidang health, safety and environment 
atau HSE. Artinya adalah kedua hal tersebut harus 
berjalan seiring, HSE juga sama pentingnya dengan 
produksi tetapi pada saat produksi dan safety terjadi 
konflik maka safety harus diutamakan. 

Transformasi yang sedang digalakkan di semua 
bidang, juga berlaku untuk aspek HSE. Mumpung masih 
segar kita menapaki tahun baru 2011, kita kobarkan 
semangat meningkatkan HSE di perusahaan tercinta. 
HSE di Dadaku. 

Mari kita ber-refleksi sejenak, sedikit menguak 
cerita HSE di tahun sebelumnya, tahun 2010 terjadi 6 
fatality yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia 
dan 2 kasus kebakaran. Kecelakaan ini menyebabkan 
perusahaan menanggung kerugian yang tidak sedikit 
dan tentu saja citra perusahaan di mata stakeholder 
menurun. Itu adalah angka kecelakaan yang besar, 
masih banyak lagi insideninsiden kecil yang terjadi 
namun tidak terekspos. 

Kita tidak ingin kecelakaan yang sama terulang 
kembali di tahun ini bukan ? 

HSE golden rules, yang seyogianya tertanam kuat 
di sanubari kita, menjadi acuan untuk pembenahan 

dan pelaksanaan HSE. Menjadi individu yang patuh 
pada peraturan, intervensi terhadap perilaku dan 
tindakan tidak aman dan peduli akan membuat kita 
menjadi pekerja yang berperan aktif dalam transformasi 
perusahaan. HSE bukan hanya menjadi pekerjaan 
pegawai yang di fungsi HSE saja, namun HSE menjadi 
sikap dan perilaku kita semua pegawai perusahaan, 
inilah HSE di Dadaku. 

Semua aktif dalam penerapan HSE sesuai 
dengan kapasitas masingmasing individu untuk dapat 
meningkatkan kinerja. Karena bagaimanapun juga, 
keselamatan, kesehatan dan keamanan tetaplah menjadi 
tanggung jawab per individu.

Kita bisa memulai dari diri kita sendiri dari hal yang 
kecil dan rutin. Misalnya membenahkan arsip kita agar 
tidak berserakan, merokok pada tempat yang sudah 
disediakan, dan membuang sampah pada tempat 
sampah yang telah disediakan. Dengan disiplin dan 
konsisten dari halhal kecil, kita akan terbiasa untuk 
memulai kedisiplinan untuk hal yang lebih besar. 

HSE di dadaku akan menjadi slogan semata, bila 
setiap individu tidak berperan aktif dalam pembudayaan 
aspek HSE. Kesuksesan pembudayaan HSE tidak akan 
lepas dari dukungan semua pihak, semua pekerja baik 
karyawan Pertamina maupun karyawan kontraktor yang 
aktif terlibat dalam implementasi HSE secara utuh. 

Akhirnya, selamat tahun baru 2011, mari kita buka 
dan isi lembaran hari desmi hari di tahun 2011 dengan 
semangat HSE di Dadaku untuk mendukung nill 
insiden di perusahaan tercinta dalam rangka mencapai 
transformasi yang lebih baik.•
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Pertamina Tambah SPBU COCO

Vice President BBM Retail Pertamina B. Trikora Putra (kanan) melakukan pengisian perdana BBM ke motor harley 
dengan menggunakan retail card sebagai akses dalam memudahkan transaksi pengisian BBM di SPBU COCO Kemang 
yang baru diresmikan, (28/12).
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JAKArTA -  Dalam  mengha
dapi persaingan di sektor hilir 
bisnis migas yang semakin 
keras, Pertamina agre sif 
mempertahankan pasarnya. 
Salah satunya dengan me
nambah kembal i  jumlah 
SPBU COCO yang berlokasi 
di Kemang Jakarta Selatan.

Peresmian di lakukan 
de ngan pengisian BBM ke 
salah satu Motor Harley 
Club Gold Wing Riders oleh 
Vice President BBM Retail 
Pertamina B. Trikora Putra 
dengan menggunakan Retail 
Card sebagai akses dalam 
memudahkan t ransaks i 
pengisian BBM, (28/12). 

Konsumen juga turut di
manjakan dengan berbagai 
fasilitas yang diberikan oleh 
SPBU COCO ini. Antara lain 
mushola, toilet, compressor 
tekanan angin, pengisian air 

radiator, Bright CStore (Mini 
Market) dan Bright Cafe.

VP BBM Re tail B. Trikora 
Putra  menyampaikan,  selain 
menambah jumlah SPBU 
COCO, Pertamina terus men
jalankan Program Pertamina 
Pasti Pas yang merupakan 
program sertifikasi standar 
kualitas pelayanan SPBU. 

SPBU COCO ke63 ini 
dilengkapi dengan sistem 
komputerisasi sehingga pe la
yanan, kualitas serta ta kar an 
yang diberikan akan terpantau 
lang sung oleh Perta mina. 
Dengan memiliki sistem pem
bangunan modular, maka wak
tu pengerjaan lebih cepat.

SATU-SATUNyA SPBU 
Lighting go green

Satu hal yang menarik 
dan berbeda dari SPBU 
COCO Kemang adalah satu

satunya SPBU di Indonesia 
yang menerapkan konsep 
de sain pencahayaan go 
green hasil kerjasama dengan 
Philips. Dimana pencahayaan 
lebih hemat energi hingga 60 
persen dan memiliki automatic 
sensor.

Sistem Automatic Sen sor 
tersebut hanya akan mem
berikan pencahayaan lebih 
terang pada saat kendaraan 
lewat untuk melakukan peng
isian BBM.  Lampu akan kem
bali redup secara otomatis 
jika tidak dilewati kendaraan 
atau pada saat tidak terjadi 
pengisian.

”Kehadiran SPBU CO CO 
ini diharapkan men jadi salah 
satu fasilitas la yanan publik 
yang bisa me mudahkan ma
syarakat dalam memenuhi 
kebutuhan BBM di lokasi stra
tegis,” ungkap Trikora.MPIK

Pertamina Kembali Terima Penugasan 
Pendistribusian BBM PSO 2011
JAKArTA – Pertamina kem
bali mendapat tugas me
laksanakan pengadaan dan 
pendistribusian Bahan Bakar 
Minyak Jenis Tertentu untuk 
tahun 2011. Penugasan yang 
merupakan Public Service 
Obligation (PSO) dari Pe
merintah ini juga meng ikut
sertakan dua perusahaan 
lain sebagai pendamping 
Pertamina, yaitu PT AKR Cor
porindo Tbk. dan PT Petronas 
Niaga Indonesia. 

Penyerahan surat tu
gas pe nyediaan dan pen
distribusian BBM PSO 2011 
dilakukan oleh Kepala BPH 
Migas Tubagus Haryono ke
pada Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina Djae 
lani Sutomo, PT AKR Cor 
porindo Tbk., dan PT Pet
ro nas Niaga In donesia, di
saksikan oleh Menteri ESDM 
RI Darwin Zahedy Saleh di 
Kementerian ESDM Jakarta, 
(31/12/2010).

Sidang komite BPH Mi
gas ini memutuskan un tuk 
menetapkan kembali PT 
Pertamina (Persero) se
ba gai badan usaha yang 
men dapatkan penugasan 
untuk menyediakan dan 
mendistribusikan 23.157.655 
KL Premium atau sebesar 
99,86 persen dari kuota 
nasional, 2.315.599 KL Minyak 

butuhkannya.
Sebagai instansi yang 

memberi penugasan kepada 
badan usaha niaga umum 
untuk me nyediakan dan 
mendistribusikan jenis BBM 
tertentu, maka BPH Migas 
akan menindak oknum yang 
tidak bertanggung jawab 
yang menyelewengkan dan 
atau menyelundupkan BBM 
bersubsidi ke luar negeri.

Sebelumnya, BPH Migas 
mengundang 15 Badan 
Usaha yang memiliki izin 
usaha niaga umum bahan 
bakar minyak dari pemerin tah, 

untuk mengikuti penjelasan 
umum me nge nai seleksi 
penunjukan badan usaha 
pelaksana penyediaan dan 
pendistribusian jenis bahan 
bakar minyak tertentu. Dari 
15 badan usaha tersebut, 
enam badan usaha me
nyampaikan penawaran 
dan mempresentasikan ke
mampuan mereka untuk di
tunjuk sebagai badan usaha 
pelaksana penugasan da
lam menyediakan dan men
distribusikan jenis bahan ba
kar minyak tertentu di dalam 
negeri.

Tanah atau keseluruhan 
da ri kuota nasional, dan 
12.994.142 KL Solar atau 
99,31 persen dari kuota na
sional.

Sedangkan PT AKR Cor
porindo Tbk., men distribusikan 
12.410 KL Premium atau se
besar 0,05 persen dari kuota 
nasional, dan 90.510 KL Solar 
atau sebesar 0,69 persen dari 
kuota nasional. Sementara 
PT Petronas Niaga Indonesia  
mendistribusikan Premium 
sebanyak 20.440 KL atau se
besar 0,09 persen dari kuota 
nasional.

Jika dibandingkan de
ngan kuota volume BBM PSO 
secara keseluruhan (Pre
mium, Minyak Tanah, dan 
So lar) sebesar 38.591.056 
KL, maka untuk tahun 2011 
Pertamina me nyalurkan se
besar 38.467.396 KL (99,68 
per sen), AKR 103.220 KL 
(0,27 persen) dan Petronas 
mendistribusikan sebesar 
20.440 KL (0,05 persen).

Lokasi penugasan dua 
pendamping Per tamina ter
sebut berada di luar Pulau 
Jawa dan Bali. Hal ini di
maksudkan untuk mengisi 
dae rahdaerah atau titik yang 
selama ini belum terdapat 
pelayanan pendistribusian 
BBM ber subsidi, sementara 
masyarakat sangat mem

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo (kiri) menandatangani berita acara penugasan pendistribusian BBM PSO 2011 disaksikan Menteri 
ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.
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Adapun enam badan usa
ha tersebut, di antaranya, 
PT Pertamina (Persero), PT 
Elnusa Petrofin, PT AKR Cor-
porindo Tbk, PT Total Oil 
Indonesia, PT Shell In do ne
sia, dan PT Pet ronas Niaga 
Indonesia.

Dari enam badan usaha 
itu, kemudian mengerucut 
menjadi tiga badan usaha 
setelah dilakukan evaluasi 
ad ministrasi, evaluasi ko
mersial dan evaluasi teknis, 
yaitu PT Pertamina (Persero), 
PT AKR Corporindo Tbk., dan 
Petronas Niaga Indonesia.

Evaluasi tersebut meliputi 
evaluasi ad ministrasi, evaluasi 
komers ia l  dan evaluasi 
tek  nis. Evaluasi komersial 
me liputi penilaian atas be
sarnya be saran alpha, tata
cara ve rifi kasi, tatacara pem-
bayaran, jaminan un juk ker ja, 
cadangan operasional dan 
masa penu gasan yang di
inginkan. Ada pun evaluasi 
teknis meliputi penilaian atas 
fa silitas penyimpanan, fasilitas 
pengangkutan, dan fasilitas 
penjualan berupa lembaga 
penyaluran yang dimiliki oleh 
badan usaha.MPNDJ
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Pembatasan BBM Bersubsidi :
Pemasaran Region III Jamin 
Ketersediaan BBM di Masyarakat

KArTU KENDALI ELPIJI MULAI 
DIBAGIKAN
JAKArTA  (investor Daily) - Pemerintah berencana 
membagikan kartu kendali kepada masyarakat miskin 
untuk membeli Elpiji kemasan tabung 3 kilogran mulai 
Januari 2011. Tahap awal, pembagian kartu kendali 
tersebut akan dilakukan di enam wilayah. Keenam 
wilayah tersebut adalah Pekanbaru, Surakarta, 
Sumedang, Purbalingga, Kota Malang, Kabupaten 
Malang, dan Kabupaten Batu. “Pembagian kartu 
kendali dilakukan supaya hanya orang yang tepat yang 
bisa membelinya, bukan orang yang kaya,” kata Irsan 
Thaslimie, Manajer Program Edukasi dan Sosialisasi 
(EDSOS) Konversi Mitan ke Elpiji 3 kg. Irsan 
mengatakan, keenam wilayah  tersebut sebelumnya 
telah menjadi bagian dari wilayah yang memperoleh 
jatah paket Elpiji 3 kg. “Namun, sejak bulan ini, 
masyarakat di wilayah itu yang ingin membeli Elpiji 3 
kg harus menunjukkan kartu terebut,” ujarnya.

PErTAMINA SIAP GANTIKAN KODECO
JAKArTA  (Jurnal nasional) -  Pertamina 
menyatakan siap menjadi operator di blok migas 
barat Madura (West Madura Offshore). “Kami sudah 
persiapkan lama,” kata VP Komunikasi Korporat 
Pertamina M. Harun. Harun mengatakan, Pertamina 
sudah mempersiapkan rencana pengambilalihan 
operator di blok tersebut. Pertamina berkeinginan 
untuk menguasai blok kilang migas yang selama ini 
dikeruk oleh asing. Namun begitu,  keputusan siapa 
yang akan menjadi operator di tangan Kementerian  
ESDM. “Dari pemerintah akan ada pernyataan resmi, 
tapi kami punya keinginan menjadi operator dan sudah 
disiapkan,” ujarnya.

UJI COBA rFID DI ENAM SPBU
JAKArTA  (investor Daily) -  Pemerintah berencana 
menguji coba penggunaan alat deteksi volume BBM 
atau radio frequency identification  (RFID) untuk 
angkutan pelat kuning di enam SPBU Jakarta. Wilayah 
uji coba ini akan terus diperluas bila dimungkinkan. 
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati 
Legowo mengatakan, uji coba RFID ini akan dimulai 
April 2011. “Untuk SPBU mana saja yang akan 
dijadikan uji coba, kita masih membahasnya dengan 
Organda,” ujarnya. Evita menjelaskan, nantinya akan 
ada dua reader  RFID di setiap SPBU, sedangkan 
pada setiap angkutan umum akan dipasangi integrated 
circuit  (IC). Reader ini nantinya akan bisa mendeteksi 
sisa BBM subsidi yang dimiliki tiap angkutan umum 
pada jarak 510 meter saat memasuki dan keluar 
SPBU. Jika jatah pembelian BBM subsidi satu 
angkutan umum sudah habis, maka tidak boleh lagi 
membeli Premium atau Solar. “Kalau melebihi jatah, 
terpaksa mereka harus beli Pertamax. Tapi nanti 
tentunya pada masa awal penerapan pembatasan 
akan ada toleransi,” jelasnya. Evita menuturkan, 
setiap angkutan umum nantinya akan ditetapkan jatah 
pembelian BBM subsidinya. Penentuan jatah ini akan 
berdasarkan studi yang dilakukan Badan Pengatur Hilir 
Migas dan data yang dimiliki Organisasi Pengusaha 
Angkutan Darat (Organda). 

FAKTOr EKSTErNAL TEKAN LABA 
PErTAMINA
JAKArTA  (Bisnis indonesia) -  Pertamina 
memperoleh laba bersih Rp 15,3 triliun pada akhir 
2010, atau kurang dari revisi target laba perseroan 
sebesar Rp 16,3 triliun. Deputi Bidang Usaha Industri 
Strategis dan Manufaktur BUMN Irnanda Laksanawan 
mengakui laba akhir BUMN migas itu memang 
tidak memenuhi revisi target laba perseroan. Tidak 
tercapainya laba tersebut karena faktor eksternal. 
“Memang tidak tercapai laba akhir 2010, namun itu 
karena faktor eksternal. Waktu penentuan revisi target 
laba, perhitungan kami harga minyak 85 dolar AS per 
barel. Ternyata sekarang 91 dolar AS/barel. Ada juga 
selisih kurs. Itu lebih ke faktor eksternal,” ujarnya.MPrO

JAKArTA - Pertamina selaku 
operator dalam pengelolaan 
sumber daya energi nasional 
di bidang migas mempunyai 
peran yang sangat besar 
dalam menyumbang devisa 
bagi APBN. Dalam hal BBM 
bersubsidi, Pertamina ber
tanggung jawab agar kuota 
yang ditetapkan pemerintah 
da pat tersalurkan kepada 
ma syarakat umum melalui 
SPBU.

Namun dalam pelak sa
na an tanggung jawab ter
sebut, Pertamina tentunya 
mengalami tantangan yang 
harus dihadapi. Kerap kali 
tantangan ini berhubungan 
langsung dengan masyarakat 
sebagai konsumen akhir dari 
produkproduk BBM yang 
disalurkan oleh Pertamina, 
termasuk BBM bersubsidi.

Sehubungan dengan 
ren cana pemerintah untuk 
mengurangi kuota BBM Sub

sidi yang disalurkan kepada 
masyarakat, khusus nya untuk 
produk Premium yang akan 
dimulai di DKI Jakarta, maka 
Pertamina Unit Pemasaran 
BBM Retail Region III me
lakukan langkahlangkah 
stra tegis agar tanggung ja
wab penyediaan BBM di 
ma syarakat tetap dapat di
laksanakan. Jawaban bagi 
tantangan ini adalah dengan 
mem persiapkan kesediaan 
BBM NonSubsidi (Pertamax) 
sebagai substitusi Premium di 
masyarakat. 

Untuk itu, Pertamina Unit 
Pms. BBM Retail Region III 
pada 23 Desember 2010 
melakukan sosialisasi kepada 
181 SPBU dari 1.371 SPBU 
yang berada di Region Ja
wa Bagian Barat. Ke181 
SPBU tersebut merupakan 
SPBU yang belum menjual 
Pertamax.  Sosialisasi ter
sebut dimaksudkan untuk 

membantu persiapan mereka 
agar seluruh SPBU di Region 
Jawa Bagian Barat tetap 
dapat menyalurkan BBM 
kepada masyarakat walaupun 
pembatasan BBM Bersubsidi 
sudah mulai diterapkan oleh 
pemerintah.

Bertempat di Sasana Patra 
Loka – Kantor Pertamina Pe
masaran Region Jawa Bagian 
Barat, Hasto Wibowo selaku 
General Manager Pemasaran 
BBM Retail Region III mem
buka acara sosialisasi ter
sebut. Dalam sambutannya 
Hasto kembali menegaskan 
latar belakang dan langkah
langkah antisipasi yang telah 
disiapkan Pertamina dalam 
rangka penyaluran BBM di 
masyarakat. Kemudian, T. 
Badarsyah selaku Sales 
Area Manager wilayah Bo
gor, Depok, dan Bekasi, men
jelaskan mengenai langkah
langkah strategis yang dapat 

dilaksanakan oleh 181 SPBU 
tersebut.

Para pengusaha SPBU  
tersebut tampak antusias 
dan bersemangat. Hal ini ter
lihat pada sesi tanya jawab. 
Banyak dari mereka yang 
tidak hanya bertanya, namun 
juga menyumbangkan saran 
yang tentunya dimaksudkan 
untuk kemajuan Pertamina 
dan juga SPBU.

Acara tersebut juga di
manfaatkan oleh para pe
ngusaha SPBU untuk ber
koordinasi lebih lanjut, ter
u tama dengan Sales Re p
resentative wilayah mereka 
masingmasing.

Kegiatan ini mem per
lihatkan bahwa Pertamina 
dengan menggandeng SPBU 
sebagai mitra strategis siap 
untuk bersaing dan menjawab 
tantangan yang ada demi 
kepuasan pelanggan.MPPMS 
III

GM RU IV Syofrinaldy memberikan piagam dan tropi kepada salah satu penerima An nual Employee Award RU IV.
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CILACAP - Sebagai wujud 
per hatian dan komitmen ma
najemen terhadap peker
ja yang menunjukkan kri
te  r ia  unggulan,  GM RU 
IV Syofrinaldy  mem be ri
kan penghargaan “An nual 
Employee Award” di ling
kungan RU IV Cilacap tahun 
2010. Penghargaan berupa 
piagam, tropi dan hadiah 
lain nya ini diserahkan oleh 
GM RU IV Syofrinaldy pada 
puncak peringatan HUT ke53 
Pertamina di Cilacap.

Syofrinaldy berharap, 
penghargaan ini dapat men
jadi pemacu semangat dalam 
mengembangkan budaya 
kerja yang produktif, inovatif 
dan berorientasi pada pres
tasi pencapaian target ki
nerja, sekaligus mem perta
hankan kualitas kerja dan me
ningkatkan motivasi pekerja.

Adalah Sudayat (Utilities) 
terpilih sebagai The Best RU 
IV. Sementara tujuh pekerja 
lainnya masuk no mi nasi se
bagai The Best ka tegori. 

Untuk kategori  clean 
award diterima oleh Tjuk Su
hartono (Electrical & Ins
tru ment Engineer), kategori 
quality award diterima oleh 

Annual Employee Award dan 
Penghargaan Khusus RU IV 2010

Mohammad Fathoni  (LOC I 
& SRU), kategori health award 
oleh Sakum (Oil Mo vement), 
kategor i  HSE excel lent 
award oleh Ibnu Zaenal Arifin 
(LOC II), kategori frontline 
motivation award oleh Irawan 
(FOC I), kategori maintenance 
excellent award oleh Novie 
Handoyo Anto (Rotating 
Equipment Engineer), serta 

kategori innovation award 
diterima oleh Sudarsono (pen
siunan).

Sementara lima kategori 
penghargaan khusus lainnya, 
yakni kontributor PROPER 
hijau diterima oleh bagian 
Environment, Oil Movement 
dan Public Relations. Ka
tegori kontributor coastal 
award diterima oleh bagian 

Public Relations, kategori 
kontributor sistem manajemen 
pengamanan gold diterima 
oleh bagian Security, kategori 
knowledge management 
system diterima oleh bagian 
FOC II, serta kategori ope
ration excellent diterima 
oleh bagian Paraxylene & 
Maintenance Area 4.MPrU IV
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Senin tanggal 20 sampai dengan 21 Desember 2010 
bertempat  di Jakarta, telah dilaksanakan Rapat kerja HR 
Service yang dihadiri oleh seluruh Head of dan Assistant HR 
Services dari unit atau region di wilayah kerja Pertamina. 
Acara rapat koordinasi tersebut dibuka  langsung oleh Yudo 
Irianto selaku VP HR Operation yang didampingi oleh Nuniel 
Tribudiastuti selaku Manager HR Services sekaligus team 
leader kegiatan rapat koordinasi yang telah dimulai dari 
pukul 8 pagi selama dua hari mulai Senin sampai dengan 
hari Selasa.

Rapat kerja HR Service bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi para pekerja di lingkungan HR Services, 
melengkapi dan menyempurnakan ketentuan dan prosedur 
yang berlaku di Perusahaan dalam hal pembayaran payroll 
dan benefit bagi pekerja agar proses menjadi tepat waktu, 
tepat sasarn dan tepat jumlah serta sebagai media untuk 
mengidentifikasi dan mendiskusikan problem solving atas 
isuisu yang mendesak untuk diselesaikan terkait organisasi 

Rapat kooRdinasi, Evaluasi & 
pEmantapan pRosEs kERja Fungsi HR sERvicEs

dan kebijakan baru di lingkungan HR Services.
 Adapun agenda dari rapat koordinasi tersebut dilanjutkan 

dengan pembuatan  perencanaan dan pemantapan kegiatan 
yang sejalan dengan Organisasi baru di HR yang juga 
berdampak di Unit/Lokasi/Area,maka dalam Raker tersebut 
juga sudah merancang  rencana kerja dan kegiatan untuk HR 
Services di tahun 2011.  Rapat kerja tersebut merupakan jadwal 
tahunan yang dimaksudkan sebagai sarana evaluasi kinerja 
ditahun yang sudah berjalan dan juga sebagai pemantapan 
rencana kerja di tahun yang akan datang.

 Sebagai tindak lanjut dari rapat kerja HR Service tersebut 
diharapkan para Section Head HR Services (d/h Head of HR 
Service) pusat, unit atau region  dan Person in Charge yang 
ditunjuk akan  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
program yang telah disepakati dalam time frame yang sudah 
disusun dan menjadi komitmen bersama serta memiliki tanggung 
jawab  dan wewenang yang  telah disepakati dan segera akan di 
share ke seluruh Unit/Lokasi.•
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Ditulis kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR    Sumber : Rudjito, Praktisi Malcolm Baldrige

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: QMRenstra@pertamina.com

Peran Kepemimpinan Transformasional untuk 
Mencapai Kinerja Ekselen Perusahaan (Bagian I)

3 Langkah Mudah Akses KOMET
Akses Portal KOMET

Klo KOMETers masih nggak bisa untuk akses portal, bisa jadi dikarenakan PC 
atau Komputer yang digunakan belum setting koneksi. Agar dapat mengakses http://
intra.pertamina.com/KOMET, pastikan dulu pengaturan/setting koneksi sudah sesuai 
dengan yang disyaratkan. Di bawah ini akan dijelaskan cara pengaturan koneksi di 
web browser :

Setting Koneksi :
a. Buka aplikasi Internet Eksplorer (IE)
b. Pilih Tools → Internet Options

c. Klik Tab Connection → LAN Setting

d. Pada bagian Proxy Server pastikan Address : 10.1.32.24 Port : 8080, 
serta pilihan “Bypass proxy server for local addresses” : dicentang/
checked. Kemudian klik Advance.

e. Isikan di bagian “exception” dengan → intra*; portal*;

Browse http://intra.pertamina.com/KOMET 
Ketikan alamat tersebut untuk dapat mulai berbagi pengetahuan dengan 
KOMETers melalui portal KOMET.  

Login User ID dan Password
Untuk mengakses halaman ini, akan ditanyakan User ID dan Password valid 
yang dimiliki User (User ID dan Password sama dengan eMail). Setelah 
selesai klik → OK. Akan muncul halaman utama dari http://intra.pertamina.
com/KOMET 

And taraaa… Welcome to Knowledge Management Pertamina... Klo masih 
mengalami kesulitan dapat menghubungi : Servicedesk (021) 381 6666 / IT 
setempat.•

Sedikit mengingatkan diskusi kita pada QCorner edisi 27 September dan 04 Oktober 2010 yang 
berjudul “Leadership Menjadi Nahkoda Perusahaan, Ditinjau dari Malcolm Baldrige”, bahwa seorang 
pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mewujudkan visi 
dengan cara bertindak sebagai juru bicara dan change agent bagi visi tersebut.

Kali ini kita akan kembali mendiskusikan mengenai peran pemimpin dalam mencapai visi 
perusahaan yaitu mencapai kinerja ekselen yang juga ditinjau dari kacamata Malcolm Baldrige Criteria 
seperti yang pernah disampaikan oleh Rudjito – seorang ahli dan praktisi kriteria Malcolm Baldrige 
yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama BRI – pada suatu sharing session dalam kegiatan 
closing Kegiatan PQA tanggal 20 Desember 2010 yang lalu.

Dalam diskusi tersebut, beliau menyampaikan perbandingan tingkat kompetitif suatu negara jika 
dilihat dari keberhasilannya dalam berkompetisi dengan perusahaanperusahaan/bisnis lain di lingkup 
Asia yang digambarkan melalui Global Competitive Index sebagai berikut :

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
kompetitif bisnis di Indonesia menempati 
urutan ke4 di Asia Tenggara dan mengalami 
penurunan setiap tahunnya. Apa yang 
menyebabkan hal itu terjadi? 

Menurut pendekatan holistik, tingkat 
kompetitif suatu perusahaan dipengaruhi 
oleh empat faktor utama. Yaitu, Management 
Transformation (The Way Management 
Thinks), Strategy Transformation (And 
Translating Strategy Into Actions), Structural 
Transformation (Process, Systems, Structure, 
And Technology), dan Cultural Transformation 

(Cultivating Values,  Attitudes & Behaviors). Di antara keempat faktor tersebut, faktor budaya 
merupakan usaha yang paling lama untuk mampu membentuk / memperbaiki kinerja perusahaan. Dan 
diindikasikan bahwa Indonesia belum mengalami cultural transformation yang mampu mengangkat 
kompetisi bisnisnya.

Terdapat dua macam pendekatan yang dapat dilakukan untuk membentuk cultural transformation 
tersebut. Yang pertama yaitu melalui business transformation  dengan pendekatan manajemen, 
strategi dan strukturalnya. Pendekatan berikutnya adalah Improvement In Performance & Productivity 
atau perbaikan kinerja dan produktifitas. Kedua jenis pendekatan tersebut jika dilaksanakan bersinergi 
akan mampu membentu transformasi budaya secara berkelanjutan yang meliputi perubahan 
pemikiran, perilaku dan kebiasaan.

Dalam konsep triangle Baldrige berikut, dapat dilihat bahwa masingmasing kategori kriteria 
memiliki saling keterkaitan dengan kepemimpinan menjadi driver pencapaian kinerja unggul. 
Menurut Baldrige ada tiga hal yang termasuk  dalam Business Transformation, yaitu Leadership, 
Strategic Planning dan Customer & Market Focus. Sedangkan yang mempengaruhi Improvement In 
Performance & Productivity adalah Workforce Focus, Process Management dan Result. Measurement, 
analyst dan knowledge management mensinergikan semua upaya tersebut agar mampu mendorong 
perusahaan mencapai kinerja unggulnya.

Hal tersebut dapat menjelaskan, bahwa betapa penting dan krusialnya peran seorang pemimpin 
dalam mendrive Perusahaan untuk mencapai kinerja terbaiknya melalui penetapan dan penyampaian 
Visi & Misi, menjadi role model serta melakukan persuasif kepada seluruh entitas bisns yang dapat 
menggerakkan lajunya roda kinerja perusahaan.

Lalu bagaimanakah keterkaitan leadership dari sisi Kriteria Malcolm Baldrige dengan 
Kepemimpinan Transformasional? Tunggu jawabannya pada Q-Corner minggu depan ☺

Measurement, Analysis, and Knowledge Management 

Organizational Profile :
Environment, Relationships, and Strategic Situation
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Baldrige Criteria for Performance Excellence Framework a System Perspective
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Pada hal. 11 Media Pertamina edisi 
3 Januari  terdapat kesalahan penulisan 
kepanjangan dari PTC.  Di situ tertulis ... 
Pertamina Training Center. Seha rusnya... 
PT Pertamina Training & Consulting.

Demikian koreksi dari kami.

rALAT
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Judul Buku :
Easy Guide to Health and Safety
Penulis :
Phil Hughes dan Liz Hughes
Penerbit :
Elsevier
Kolasi :
276 halaman

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.

Sebenarnya, kita dapat mencegah 
kecelakaan serta sakit dengan mudah 
di manapun kita berada. Buku ini menje
laskan 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.

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 ma
najemen tidak menerapkan standar 
keamanan dan kesehatan yang baik. 
Kecelakaan yang terjadi di perusahaan 
tentu akan memberikan dampak terhadap 
perusahaan itu sendiri, tentu nya dari segi 
finansial 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 
di mata stakeholdersnya.Termasuk 
kemungkinan terburuk 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 karena tidak 
mematuhi standarstandar keamanan 
yang seharusnya ada, tentu saja akan 
merugikan perusahaan itu sendiri. 
Bukankah lebih baik mencegah daripada 
mengobati.MP PErPUSTAKAAN

Perayaan Natal 2010 : Perbarui Semangat Kerja
JAKArTA – Seperti diketahui sekarang ini 
Pertamina telah memasuki usia ke53 tahun. 
Di usianya yang lebih dari setengah abad 
ini, berbagai catatan sejarah telah berhasil 
ditorehkan Pertamina. Selama dua tahun 
terakhir, melalui percepatan transformasi yang 
dilakukan bersama, berbagai perubahan positif 
telah berhasil dicapai. Demikian disampaikan 
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan 
pada saat Perayaan Natal 2010 di Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Sabtu (18/12).

Lebih lanjut Karen mengatakan sebagai 
bagian dari Pertamina, kontribusi seluruh 
pe kerja telah menghasilkan perubahanper
ubahan yang membawa Pertamina men jadi 
semakin dekat menuju perusahaan mi
nyak nasional kelas dunia. Ekspansi bisnis 
Pertamina ke seluruh penjuru dunia adalah 
salah satu kesempatan yang tidak boleh 
disiasiakan. “Dan seluruh pekerja, khususnya 
pekerja umat Kristiani hendaknya menyadari 
bahwa kehadirannya di Pertamina tentu atas 
kuasa Tuhan dan untuk menjadi ‘jawaban’ baik 
bagi perusahaan ini, bagi bangsa Indonesia, 
dan bangsabangsa lain,” ungkapnya.

Menurut Karen, ekspansi ke mancanegera 
dan capaian positif transformasi yang lain 
memang telah dicapai. Namun demikian 
harus diingat, bahwa perjalanan untuk itu 
masih panjang. “Kita harus pandaipandai 
menjaga semangat kita untuk tidak pernah 
lengah mempertahankan keberlangsungan 
transformasi, karena transformasi never 
ending process yang tidak akan dan tidak 
boleh berhenti selama Pertamina masih 
berdiri,” tegasnya.

“Pada kesempatan ini, saya titipkan pesan 
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan sambutan pada perayaan Natal 2010 di Kantor Pusat.

kepada Saudara umat Kristiani di Pertamina 
untuk memperbarui semangat kita di dalam 
menjalankan langkahlangkah transformasi di 
tahuntahun mendatang,” harap Karen.

Karena lanjut Karen, perubahan memang 
tidak akan bisa terjadi dengan satu suara 
dari satu orang saja, tapi menjadi kewajiban 
bersama untuk menciptakannya. “Keberhasilan 
transformasi ini menjadi sangat penting, karena 
keberhasilan tersebut bukan hanya untuk ke
pentingan Pertamina semata. Lebih jauh lagi, 
keberhasilan ini akan memberikan dampak positif 
bagi rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

“Semoga semangat perayaan Natal tahun 
2010 ini dapat menjadi inspirasi bagi pekerja umat 
Kristiani di Pertamina untuk terus melakukan 
perubahan, dan memberikan karyakarya terbaik 
untuk mewujudkan perusahaan ini sebagai per
usahaan minyak nasional kelas dunia sekaligus 
menjadi kebanggaan bangsa,”imbuh Dirut Karen 

Agustiawan.
Sementara itu, Ketua Bakor Umkris Per

tamina, Simson Panjaiatan menjelaskan Natal 
kali ini mengangkat tema We Are the Answer, 
yang mengharapkan perubahan yang lebih baik 
sementara penduduk bumi bertambah banyak, 
kesulitan hidup semakin meningkat, lahan pro
duktif semakin berkurang, bencana alam semakin 
rajin menunjukkan dirinya.

Dalam kondisi seperti itu, lanjut Simson, 
meng ingatkan agar kita dapat menjadi jawaban 
dan bukan menjadi bagian dari masalah. “Kita 
dipanggil untuk bercahaya di tengah dunia 
yang semakin kehilangan harapan. Mungkin 
kebanyakan dari kita bukan konglomerat tapi itu 
tidak penting. Di pundak kita, sadar atau tidak, 
berfungsi atau tidak, Tuhan memberikan terang 
dan agar dengan terang itu kita dapat ber cahaya 
di depan banyak orang dan dengan demikian 
memuliakan Bapa di Sorga,” paparnya.MPNDJ

JAKArTA - Pemasaran BBM Marine kini 
te ngah mengembangkan strategi bisnis 
pemasaran ke luar negeri. Menurut VP Industry 
& Marine Fuel Marketing Dani Ad riananta, hal ini 
harus dilakukan karena Pertamina ingin menjadi 
national oil company  berkelas dunia. “Khusus 
BBM Marine, minimal Pertamina harus eksis di 
pasar regional,” ujar nya. 

Dua hal yang ingin dikembangkan yakni 
penjualan dengan membuka  segmen pa
sar baru, serta  penjualan ke luar negeri. 
Segmen pasar baru yang potensial untuk 
dikembangkan yakni pasar kapalkapal tujuan 
luar negeri atau Overseas Going. Di antaranya 
kapal pesiar rute internasional, kapal batubara 
dan kapal LNG. Selama ini, Indonesia belum 
menjadi  Bunker Point di Komunitas Operator 
Kapal Pesiar. Bahkan nama Indonesia pun 
belum termasuk dalam daftar tempat yang 
bisa menyediakan bunker di buku panduan 
perjalanan  kapal pesiar internasional. Hal 
tersebut menjadi salah satu contoh ceruk 
pasar baru bagi Pemasaran BBM Marine, 
yang sangat menjanjikan.  

Untuk memulai penjualan di luar ne
geri, Pertamina Pemasaran BBM Marine 
menggunakan konsep Conco Delco (Con
tracting  Company  Delivery Company).  
Kon sep ini merupakan Joint Sales diantara 
dua perusahaan distributor BBM. Penerapan 
konsep Conco Delco ini telah dimulai di 

Pertamina Pemasaran BBM Marine  
Goes to Overseas Business

Singapore dengan Toyota Tsusho Petroleum 
PTE LTD sebagai patner dan Perusahaan 
Ka pal Pesiar Cruise Classic International 
Australia sebagai konsumen. Pelayanan perdana 
berlangsung pada 19 Desember 2010 kepada MV 
Princess Daphene di perairan West Point Cruise 
Terminal Singapore.

Pemasaran BBM Marine juga telah meran
cang pengembangan bisnis ke luar negeri 
hingga 2020.  Dimana pada 2012, direncanakan 
mengembangkan konsep Conco Delco di Jepang, 

Korea, China, Taiwan, dan Timur Tengah. Pada 
tahuntahun berikutnya, strategi tersebut akan 
diikuti dengan pembukaan kantor pemasaran BBM 
bunker di China, perbanyakan kantor suplai BBM 
bunker dengan perusahaan pelayaran global, 
pemasaran di Timur Tengah dan India, hingga 
pengembangan pemasaran BBM bunker dengan 
konsep Conco Delco di Eropa dan Afrika.  Dan 
pada 2020, pengembangan pemasaran konsep 
Conco Delco diharapkan sudah menembus pasar 
Amerika.MPBBM MArINE  

Hiromichi Toyonaga (TTC TOKYO), Amir Siagian (Pertamina), Nobuyuki Iida ( TTC SPORE) saat pengisian BBM Bunker ke 
Kapal Cruise MV Princess Daphne di West Point Cruise Terminal Singapore pada 19 Desember 2010.
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Warung Kopi
Tertibkan Gudang...

P O S I S I

KATArINA DENNI WISNUWArDANI
VP Niaga,
Pemasaran,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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CSS SEDIAKAN LAyANAN MoBiLe SateLLite UNTUK PT PDSI

JAKArTA - Pada  27 Desember 2010 dilakukan serah terima BGAN 
dari fungsi Corporate Shared Service (CSS) Pertamina  kepada 
Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) di lantai 16 kantor PDSI. 
Acara yang dibuka oleh Direktur Utama PDSI Amran Anwar ini  dihadiri 
Manager Data Center Ops & Communication Pertamina Pujo Lastono, 
Manager Network Support Pertamina  Chaeruddin,  Manager IT PDSI 
Aryo Bintoro, dan Direktur Operasi PDSI Faried Rudiono. Pujo Lastono 
menyampaikan sekilas tentang sepak terjang CSS dalam memberikan 
layanan terhadap anak perusahaan termasuk menyediakan layanan 
BGAN yaitu komunikasi satelit yang dapat dipindahpindahkan untuk 
kebutuhan komunikasi PDSI.  Sedangkan Amran Anwar berharap alat ini 
harus disinergikan dengan semua pihak terkait supaya penggunaannya 
dapat maksimal.  BGAN atau Broadband Global Area Network adalah 
sebuah mobile satellite yang tahan banting, kecil dan memiliki cove rage 
yang luas. Mirip seperti laptop, perangkat ini memiliki berat sekitar 2 kg 
dilengkapi dengan aplikasi dan interface beragam yang mudah diguna
kan seperti data, voice, streaming, text, ethernet dan USB yang cocok 
digunakan di rigrig PDSI. Layanan komunikasi BGAN adalah kerjasama 
antara CSS Pertamina dengan PT Patrakom. MPCSS

rUHUM LUBIS
Manajer Perencanaan & Pengembangan 
HRD PT Pertamina EP
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JELANG TAHUN BArU:
PErTAMINA DAN DPD rI SIDAK KE SPBU MEDAN
 
Medan – Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan di 
setiap SPBU yang ada di Region I, Pemasaran BBM Retail Region I ber
sama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,  Parlindungan Purba 
melakukan inpeksi mendadak (Sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU) dalam penanganan pelayanan kepada para konsumen 
serta melakukan uji tera kuantitas BBM di SPBU 14.202.112 Jalan S.M 
Raja . Dengan menggunakan bejana ukur atau tera, sidak yang disaksikan 
oleh pihak manajemen SPBU memperhatikan bejana ukur untuk melihat 
takaran minyak yang akan di pasarkan kepada pelanggan pengendara. 
Sidak ini pun tidak ada menunjukkan penyimpangan dalam takaran serta 
pelayanan kepada pelanggan. GM Pertamina Pemasaran BBM Retail Region 
I, Gandhi Sriwidodo yang langsung terjun ke lokasi menyatakan kesiapan 
Pertamina baik dari sisi stock BBM di 5 depot di Sumatera Utara seperti 
Instalasi Medan Group, Depot Kisaran, Depot Siantar, Depot Gunung Sitoli, 
dan Depot Sibolga dalam jumlah cukup.MPPMS rEG. I
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rU IV CILACAP MILIKI Dinning rooM  

CILACAP - GM RU IV Syofrinaldy  meresmikan dinning room  
yang ditandai dengan pemotongan pita, (10/12). Menurut 
Syofrinaldy, penyediaan dinning room di area kilang ini meru
pakan standar untuk kilang di seluruh dunia. Dinning room 
yang berlokasi di 44 BD 1 kilang RU IV ini, berukuran 12 m x 
50 m, kapasitas 60 orang,  terdiri dari loker penyimpan pakaian, 
kamar mandi, wastafel, tempat penyimpan makanan sebelum 
disajikan, lantai keramik, jendela dan pintu dari kaca serta ber 
AC. Dengan adanya dinning room ini, maka tidak ada lagi sampah 
boks bekas makan, karena makan dilakukan secara prasmanan. 
Kebersihan terjamin dan mengurangi resiko timbulnya penyakit 
dari binatang pengerat seperti tikus akibat banyaknya limbah 
sampah.MPrU IV

CSS BErBAGI ILMU DENGAN CALON PEKErJA PErTAMINA EP

JAKArTA - Pada  (23/12) Corporate Shared Service (CSS) menerima 
kunjungan 15 calon pekerja MDGTI PT. Pertamina EP yang tergabung 
dalam PreEmployment Program. Rombongan didampingi oleh  Saptawati 
Iriani, mewakili Manager Senior MDGTI dan diterima oleh SVP CSS, 
Ahmad Bambang. Saptawati  mengatakan, CSS merupakan role model 
penerapan IT di lingkungan Pertamina dan anak perusahaan, sehingga  
CSS dipilih agar bisa berbagi ilmu pengelolaan IT yang baik. Saptawati 
berharap nantinya para BPS ini bisa lebih memahami proses kerja CSS 
Pertamina. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Bambang menjelas
kan bahwa syarat menjadi perusahan yang bagus harus ada layanan 
terpusat, karena manfaat shared service adalah untuk utilisasi bersama 
dan strategic sourcing. Berikutnya para calon pekerja Pertamina EP ini 
mendapatkan penjelasan mengenai proses kerja masingmasing fungsi 
di CSS dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas operasional dan aplikasi. 
Kunjungan calon pekerja Pertamina EP ke CSS ini semakin menegaskan 
fungsi CSS sebagai service provider dalam layanan ICT di lingkungan 
Pertamina dan anak perusahaan.MPCSS

PErINGATI HUT, rU II ADAKAN DONOr DArAH

DUMAI - Pertamina Hospital Dumai mengadakan kegiatan 
donor darah dalam rangka memperingati HUT ke53 Per
tamina, (14/12). Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat 
yang berbeda dalam waktu bersamaan, yakni di Poliklinik 
Kilang dan Pertamina Hospital Dumai. Kegiatan yang ber
langsung dari pukul 08.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 
14.00 WIB ini berhasil mengumpulkan 150 kantong darah @ 
350 cc. Selanjutnya pengelolaan hasil donor darah tersebut 
diserahkan kepada PMI Kota Dumai. Para pendonor berasal 
dari keluarga besar RU II baik pekerja, isteri/suami, anak dan 
mitra kerja maupun pensiunan.MPrU II 

Bang Firgiawan setiap akhir tahun pasti kulitnya 
boncelboncel. Apa pasal? Itu lho kutu gudang yang ada 
di basement Gedung Utama. Di situ seabrekabrek barang 
bekas bertumpuktumpuk.

Bang Firgiawan : Untung aku bukan Firgiawan Iwan Fals, jadi 
nggak malu kalau tanganku boncelboncel 
tergigit kutu gudang.

Pak Barjo : Iwan Fals juga manusia. Kalau kena kutu, 
kena nyamuk, digigit kucing, ya wajar. 

Bang Firgiawan : Sekalian saja nama dia Wajar Firgianto 
hahahahha

Iyum : Nyamuk ke kulit Iyum mah nggak mempan. 
Pasti kalau mencoba hinggap doinya 
akan tergelincir. Kulitku kan kulit artis 
xixixixixixixi......

Ujang : Wuaaalaah... uartis apaan? Timbang bi   sa 
jaipong  aja sudah buanggaaaaa... Nyamuk 
ya pergi, karena kamunya belum mandi 
kaleee....

Iyum : Biar pun belum mandi, kulit Iyum seperti 
ku lit bintang film.

Bang Firgiawan : Memang gudang Pertamina itu mesti di
pi kirkan secepatnya barangbarang itu 
jangan lamalama di situ. Dilelang kenapa? 
Itu kan barang apkiran.

Pak Barjo : Memang, barang perusahaan kan ada yang 
statusnya barang bekas, dan itu sudah 
bisa dibuang atau mungkin dilelang murah 
saja untuk orangorang Pertamina yang 
membutuhkan. Meja, kursi, lemari, jual saja, 
dan uangnya masuk ke perusahaan.

Bang Faat : Betul saya setuju. Biar tertib saja, tidak 
menjadi gudang kutu. Sekarang baru Bang 
Firgiawan yang digigit karena dia tugasnya 
memang di situ. Nantinya Bang Ebiet, Bang 
Rinto, bisa kena semua tuh...

Iyum : Afgan juga bisa kena kutu gudang.
Pak Jacky : Iya, ini masalah kesehatan, masalah ke

tertiban, dan  kalau barangbarang itu gak 
mau ada yang nyuri, ya jual saja secara 
resmi oleh Pertamin, bersihkan saja dari 
gu dang. 

Pak Barjo : Tapi aku yakin itu semua sudah diatur.
Bang Firgiawan : Terserah, tapi faktanya belum tertib. Apalagi 

di tempat bekas kantin, malah sekarang jadi 
tempat barangbarang bekas. Malah jadi 
semrawut.

Bang Faat : Karena kita lagi renov terus. Mungkin dua
tiga bulan ke depan, renov selesai tempat 
itu pun bisa bersih lagi.

Iyum : Terserah lah Iyum nggak mau pusing. Yang 
jelas tertib, tertib, tertib...

Mang Warta : Tertibkan dulu ruanganmu, baru boleh me
ngritik ruangan orang.

Iyum : Terserahlah....tertibkan saja semua...MPNS
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Awal 2011, PEP Tajak 3 Sumur

PEP Field Rantau Berikan Orientasi Lapangan Budidaya Ikan Air Tawar
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Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian meresmikan penajakan sumur eksplorasi KLJ1A di Kalijati, Desa 
Sengon Wetan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, (1/1).

rANTAU - Pertamina EP 
Field Rantau melalui pro
gram Corporate Social Res
ponsibility (CSR) kembali 
membina masyarakat di 
se kitar daerah operasinya. 
Ma syarakat Kampung Tan
jung Seumantoh yang ter
gabung dalam kelompok 
pem budidaya ikan gurame 
Patra Tanjung Jaya, pada 18 
Desember 2010 diberi wa
wasan tentang budidaya ikan 
air tawar di lokasilokasi usaha 
budidaya ikan air tawar yang 
sudah berhasil di Kabupaten 
Langkat dan Kota Binjai.

Pws. Humas H. Adenin 
me ngatakan kegiatan Orien
tasi Lapangan dilakukan se

UBEP Ramba Lakukan 
Penyisipan Pipa
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SUMSEL - Pertamina EP UBEP Ramba melakukan 
penyisipan pipa 6” dari Desa Sri Gunung Km139 sampai 
ke dusun B6, Kecamatan Sungai Lilin Sumatera Selatan 
sepanjang total 2 x 1500 meter, bulan Oktober lalu.

Jalur pipa dari Km139 sampai ke dusun B6 adalah 
merupakan jalur pipa lama yang sudah tidak aktif, 
se hingga untuk mengaktifkan kembali jalur pipa ini 
diperlukan perbaikanperbaikan dan penyisipan di 
sepanjang jalur tersebut.

Penyisipan pipa tersebut dikerjakan dalam waktu 
10 hari dengan melibatkan tim internal UBEP Ramba 
seperti Fungsi Operasi, Fasilitas Produksi, TopSip, HSE 
dan Humas serta fungsi terkait lainnya. 

Dengan didukung oleh kerja sama dan koordinasi 
yang baik antar Fungsi, pekerjaan ini selesai lebih cepat 
dari target waktu yang diperkirakan.

Pekerjaan ini juga memberdayakan penduduk setem
pat untuk koordinasi pengamanan peralatan dan material 
yang ada di lapangan baik selama pro ses pekerjaan 
maupun setelah pipa tersebut telah terpa sang.

Dengan terpasangnya jalur pipa minyak ini, diharap
kan agar transportasi minyak dari Lapangan Minyak 
Tempino, Jambi bisa dialirkan melalui Lapangan Minyak 
Bentayan (Kabupaten Banyuasin, Sumsel) terlebih da
hulu sebelum dikirim sampai ke Lokasi Penampungan di 
KM3 Plaju, Palembang.  Tujuan dari pengaliran minyak 
dari Tempino melalui Bentayan ini adalah sebagai minyak 
pencampur (blend ing) terhadap jenis minyak berat yang 
diproduksi oleh Lapangan Minyak Bentayan.

Pekerjaan penyisipan pipa ini dilakukan de ngan 
memperhatikan kaidahkaidah HSE dari awal hingga 
selesainya pekerjaan, tanpa terjadi pencemaran  ling
kungan di lokasi pekerjaan dan tanpa adanya ke ce
lakaan kerja.MPPEP

APKIPrAH anak perusahaan

GrOBOGAN - Mengawali 
tahun 2011, Pertamina EP 
telah melaksanakan tajak 
pemboran tiga sumur yang 
terdiri dari satu sumur eks
plorasi dan dua sumur eks
ploitasi, Sabtu (1/1). Pem
boran sumur eksplorasi KLJ
1A yang diresmikan oleh 
Presiden Direktur Salis S 
Aprilian terletak di Kalijati, 
Desa Sengon Wetan, Keca
matan Kradenan Kabupaten 
Grobogan, Jawa Tengah.  
Sedangkan dua sumur eks
ploitasi yang juga  diresmikan 
pemborannya oleh Direksi 
dan Manajemen Pertamina 
EP pada 1 Januari 2011 
adalah sumur ST801 di 
Sangatta, Kabupaten Kutai 
Timur, Kalimantan Timur dan 
sumur RNTDZ4 di desa 
Kebun Tanjung Semeuntoh, 
Kecamatan Karang Baru, 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

Presiden Direktur Per
tamina EP saat meresmikan 
pemboran KLJ1A mene
gas kan bahwa kegiatan ta
jak satu sumur eksplorasi 
di Kalijati dan dua sumur 
eksploitasi di Rantau dan 
Sangatta pada awal tahun 
2011 merupakan wujud 
nyata komitmen yang telah 
disepakati untuk melakukan 
pemboran tepat pada 1 Ja
nuari 2011. “Ini merupakan 
upaya percepatan yang dila
kukan oleh Pertamina EP 
da lam menemukan cadangan 
baru dan mewujudkan per
tumbuhan produksi yang ber
kelanjutan,” tegasnya. 

Percepatan ini tidak lepas 
dari dukungan BPMIGAS 
ke pada Pertamina EP yang 
diwujudkan dalam percepatan 
persetujuan Work Program 
and Budget tahun 2011 yang 
telah selesai persetujuannya 
pada November 2010.  

Presiden Direktur Per
tamina EP Salis S Aprilian 
menegaskan bahwa guna 
mewujudkan pertumbuhan 
yang berkelanjutan, Pertamina 
EP harus menemukan ca
dangan migas baru untuk 
mengimbangi peningkatan 
produksi migas. Hal ini di
mak sudkan agar dari setiap 
barrel minyak dan kaki kubik 
gas yang yang diproduksikan 
dapat digantikan dengan 
pe nemuan cadangan baru 

da lam jumlah yang minimal 
sama atau lebih besar. 

Pada kesempatan ter
sebut, Salis S. Aprilian juga 
menegaskan kepada seluruh 
pekerja dan mitra yang ber
ada di lokasi kegiatan ope rasi 
Pertamina EP untuk meng
implementasikan aspek HSE 
(Health, Safety dan Envi
ronment).  

Pertamina EP ber komit
men untuk melaksanakan 
upaya eksplorasi secara pro
gresif dalam rangka men
dukung perolehan cadangan 
migas baru. Sampai dengan 
Desember  2010, Pertamina 
EP telah berhasil mendapatkan 
temuan cadangan minyak 
sebesar 57 juta barel minyak 
(MMBO) dan gas 1.353 

miliar standar kaki kubik gas 
(BCFG). Di sisi produksi, pada 
tahun 2010 Pertamina EP 
telah berhasil mewujudkan 
pertumbuhan dan berhasil 
menembus angka produksi 
minyak ratarata 130,2 ribu 
barel per  hari (MBOPD) 
dan gas sebesar  1.054 juta 
stan dar kaki kubik per hari 
(MMSCFD). Angka  produksi 
tersebut lebih tinggi daripada 
angka produksi minyak tahun 
2009 yang mencapai 127,1 
MBOPD dan gas sebesar  
1.043 MMSCFD. Selanjutnya 
pada tahun 2011, Pertamina 
EP ditargetkan untuk bisa 
memproduksikan minyak se
besar 132 MBOPD dan gas 
sebesar 1.095 MMSCFD.
MPPEP
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bagai awal program Budidaya 
Ikan Air Tawar yang diberikan 
Pertamina EP Field Rantau 
sebagai program CSR tahun 
2010 untuk Masyarakat Kam
pung Tanjung Seumantoh. 
Pro gram ini akan dilanjutkan 
dengan pelatihan, pemberian 
bantuan sarana dan prasarana 
budidaya ikan air tawar, seperti 
repitalisasi kolam, pembuatan 
jambo/rumah jaga, bibit ikan 
gurameh, pakan ikan, mesin 
pompa air, pembuatan parit 
pembuangan air, kelambu/
ke rambah penampungan bibit 
sebelum dilepas ke kolam.

Kepala Dinas Kelautan 
dan perikanan Kabupaten 
Aceh Tamiang, Asmai me

ngatakan, pihaknya sangat 
optimis terhadap pembudidaya 
ikan air tawar ini, mengingat 
tingkat konsumsi gurame 
yang tinggi di masyarakat 
dan akan berdampak kepada 
peningkatan perekonomian 
masyarakat serta mengurangi 
tingkat pengangguran di Kam
pung Tanjung Seu mantoh.

Asmai mengharapkan 
kepada ma syarakat yang 
tergabung da lam kelompok 
budidaya ikan air tawar ini 
nantinya dapat mengelola 
budidaya ikan air tawar de ngan 
baik dan benar. “Ini adalah 
salah satu tujuan yang ingin 
dicapai dari program CSR Per
tamina EP Field Rantau dalam 

memberdayakan ekonomi 
ma syarakat di sekitar daerah 
operasinya,” ujar Asmai.

Hadir dalam kesempatan 
tersebut perwakilan dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan Ka
bu paten Aceh Tamiang, Plt. 
Kasie Sarana dan Prasarana 
Budidaya Zamri, Plt. Kasie. 
Perizinan Usaha dan Perlin
dung an Hukum Syukri dan 
Staf Bidang Budidaya Mukhti. 
Sementara dari Pertamina 
Field Rantau diwakili oleh 
Pws. Humas H. Adenin dan 
Staff CSR Dedi Zikrian S.

Pada kesempatan itu, 
Da tok Penghulu Kampung 
Tanjung Seumantoh Saiful 
Alam selain mengungkapkan 

terima kasih atas ban tu
an Pertamina, juga meng
ungkapkan dukungan nya 
terhadap keseriusan dan 

antusiasme masyarakat 
da lam mengikuti kegiatan 
tersebut.MPPEP rANTAU
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Pertamina Serahkan Laporan 
Perhitungan GRK 2010 ke LH

Fo
to

 : 
S

O
P

H
A

N
/D

ok
. P

er
ta

m
in

a

PT Arun Peduli 
Pendidikan

Direktur Umum Pertamina Waluyo menyerahkan laporan perhitungan beban emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK) 2010 kepada Deputi II Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Karliansyah. 

Pertamina Pasarkan Pelumas dan Aviasi di Ajang IPE 2010

JAKArTA –  Sebaga i  wu jud 
keser iusan Pertamina dalam 
mengantisipasi dam  pak perubahan 
iklim global di laksanakan penyerahan 
laporan per hitungan beban emisi Gas 
Rumah Ka ca (GRK) 2010 dan sumber 
pen cemar lainnya dari Direktur 
Umum Pertamina Waluyo kepada 
Deputi II Kementerian Lingkungan 
Hidup (KLH), Karliansyah. 

Penyerahan laporan dilak sa
nakan dalam kesempatan Work shop 
Ke bijakan dan Upaya Penurunan 
Emisi Gas Rumah Kaca Pertamina 
yang berlangsung di Hotel Park 
Lane Ja karta pada 28 Desember 
2010 lalu. 

Perhitungan beban emisi tersebut 
dilakukan oleh tim Health Safety 
Environment Pertamina dan Anak 
Perusahaan berdasarkan metodologi 
dan formulasi yang disusun oleh KLH 
sebagai bagian dari perencanaan 
dan strategi penurunan emisi GRK 
dari sumber operasi Pertamina baik 
untuk jangka pendek maupun jangka 
panjang.

“Pertamina akan tetap ber
ko  mi tmen untuk member ikan 
kontribusi nyata dalam penurunan 
emisi gas rumah kaca yang di
wujudkan melalui program teknologi 
bersih, pengembangan ener gi ter
barukan, penghijauan, produk ra
mah lingkungan, serta program 
fuel switching,” kata Direktur Umum 
Pertamina Waluyo di hadapan pe
serta workshop.

Kontribusi nyata yang dijalankan 
oleh Pertamina sejalan dengan ko

mit men Indonesia untuk menurunkan 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) In
donesia sebesar 26 persen pada 
ta  hun 2020. Di mana Pertamina 
se bagai pelaku industri migas dalam 
kegiatan operasinya menghasilkan 
GRK baik secara langsung maupun 
tidak langsung sebesar 231,58 juta 
ton Co2e.

Lebih lanjut Waluyo mengatakan 
dengan perkiraan pertumbuhan 
emi si GRK sebesar 4,67 persen 
per ta hun tersebut, besarnya emisi 
GRK dari kegiatan Pertamina pada 
2015 adalah sebesar 296,68 juta 
ton Co2e.

Untuk itulah Waluyo berharap 

agar Pertamina terus berusaha me
ngembangkan berbagai peluang yang 
berpotensi dan bisa dimanfaatkan 
da lam program penurunan emisi 
GRK.

Dalam acara tersebut, juga 
di la kukan pe nyerahan dokumen 
Emissions Re duction Purchese 
Agreement (ER PA) untuk proyek 
CDM Paket 1 (Ulubelu unit 3&4 
Lampung) dan Paket 3 (Lu mut Balai 
unit 1 & 2 Sumatera Se latan) dari 
Direktur Utama  PGE Abadi Poer
nomo kepada South Pole Carbon 
Asset Management Country Director 
Indonesia Limited, Paul Butar Butar. 
MPIK

LHOKSEUMAWE - Sebagai bentuk kepedulian PT Arun 
terhadap kema juan pendidikan masyarakat di sekitar kilang 
LNG, pada 29 Desember 2010 PT Arun menyerahkan bantuan 
9.091 tas sekolah dan baju batik kepada siswa di 28 Sekolah 
Dasar dan Madrasah Ibtidyah (SD/MI) di lingkungan PT Arun 
NGL. Penyerahan dilakukan secara serempak di Multi Purpose 
Building (MPB) PT Arun oleh VPD PT Arun Fuad Buchari yang 
juga dihadiri oleh Walikota Lhokseumawe, Muspika, Kepala 
Desa dan perwakilan murid dari 28 sekolah SD/MI.

Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, PT Arun 
menyerahkan sebanyak 10 laboratorium komputer lengkap 
dengan 80 buah PC dan mejanya kepada 10 SMP/MTs di sekitar 
kilang Arun. Bantuan diserahkan oleh President Director Fauzi 
Husin pada 23 Nopember 2010 di Batuphat Lhokseumawe. 

Pemberian tersebut merupakan bagian dari Corporate 
So  cial Responsibility (CSR) PT Arun bidang pendidikan dan 
merupakan hasil pengembangan dari  program beasiswa anak 
asuh dan wajib belajar 9 tahun (wajar) yang sudah dilaksanakan 
sejak dicanangkan Pemerintah.

Tidak hanya sampai disitu saja,  PT Arun juga banyak mem
berikan beasiswa prestasi kepada mahasiswa di 5 Perguruan 
Tinggi di Aceh. Di antaranya Universitas Syiah Kuala, IAIN Ar
Raniry, Universitas Malikussaleh,  Politeknik, dan STAIM. 

PT Arun  berkomitmen akan terus menyalurkan bantuan 
program peningkatan pendidikan di Aceh dengan harapan 
kualitas pendidikan anakanak Aceh bisa setara dan bahkan 
lebih baik dari daerahdaerah lainnya di Indonesia.MPArUN

yordania - Pertamina aktif mema
sarkan produk Pelumas dan Aviasi 
melalui pameran the Indonesian 
Products Exhibition 2010 (IPE 2010) 
di Amman, Yordania. Pameran 
dibuka oleh HE Amer Hadidi, Mi
nister of Trade and Industry Ke ra
jaan Yordania dan didampingi DR. 
Mohammad I’Bedad, Minister of 
Public Works & Housing Kerajaan 
Yordania. 

Dalam sambutannya, Mi nister 
of Trade and Industry Ke ra jaan 
Yordania Amer Hadidi menyambut 
baik penyelenggaraan IPE 2010 ini. 
Saat ini, menurut Hadidi,  Kerajaan 
Yordania terus berupaya keras 
mem perbaiki infrastruktur dan iklim 

investasi di negara tersebut.
Pada kesempatan yang sama, 

Duta Besar Indonesia untuk Kera
jaan Yordania, Palestina dan Irak 
Zainulbahar Noor sebagai tuan ru
mah menyatakan bahwa Indonesia 
berkeinginan untuk meningkatkan 
volume dagang ke Yordania. “Ca
ranya dengan menjadikan Yordania 
sebagai penghubung untuk pe ma
saran produk Indonesia ke wilayah 
Yordania, Irak, Palestina, Lebanon, 
Mesir dan Turki,” jelas Zainulbahar 
Noor.

IPE 2010 yang diselenggarakan 
26  28 Desember 2010 ini diikuti 
oleh 20 perusahaan Indonesia, 
termasuk lima BUMN, yakni Perta

mina, PGN, Bank Mandiri, Bank 
BNI dan Wijaya Karya. Hadir pada 
acara tersebut,  Direktur Utama PGN 
Hendi P San toso, Managing Director 
Institutional Banking Bank Mandiri 
Abdul Rachman, dan Direktur Utama 
Wijaya Karya Bintang Perbowo. 

Di samping exhibition, kegiatan 
juga diisi dengan one on one bu
siness meeting serta presentasi 
dari masingmasing peserta ten
tang produk yang ditawarkan. Pa da 
kesempatan ini Jordan Indo nesia 
Business Center (JIBC) meng
hadirkan para pengusaha Yordania 
untuk melihat lebih dekat potensi 
peningkatan perdagangan kedua 
negara.MPM.HArUN

Fo
to

 : 
P

T 
A

R
U

N

VPD PT Arun Fuad Buchari menyerahkan 9.091 paket bantuan pendidikan 
kepada murid SD/MI di lingkungan PT Arun NGL pada 29 Desember 2010.  

Vice President Komunikasi Korporat Pertamina M. Harun memberikan penjelasan mengenai 
Pertamina  kepada Mi nister of Trade and Industry Ke ra jaan Yordania HE Amer Hadidi, Minis
ter of Public Works & Housing Kerajaan Yordania DR. Mohammad I’Bedad, dan Duta Besar 
Indonesia untuk Kera jaan Yordania, Palestina dan Irak Zainulbahar Noor.
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Pertamina Sumbang 100 Inkubator 
untuk Puskesmas di 22 Kota
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GM Pemasaran BBM Retail Region III Hasto Wibowo didampingi Manager CSR Pertamina Ganapati Sj Satyani secara 
simbolis menyerahkan bantuan 10 inkubator kepada Puskesmas Kecamatan Koja, salah satu puskesmas dari 22 
puskesmas yang mendapat bantuan.

JAKArTA – Menurut World 
Bank,   sa lah satu per
masalahan bidang kesehatan 
yang dihadapi masyarakat 
ASEAN adalah masih tinggi
nya angka kematian ibu dan 
bayi. Atas dasar itu, Pertamina 
turut berkontribusi dengan 
memberikan bantuan 100 
inkubator kepada Puskesmas 
yang berada di 22 kota di 
se luruh Indonesia yang ber
ada di sekitar area operasi 
Pertamina. Di antaranya 
Ka mo jang, Tarakan, Ogan
Sumatera Selatan, wilayah 
operasi Pertamina EP, wi
layah pemasaran BBM Re
tail Region III Jakarta, dan 
wilayah Pemasaran BBM 
Retail Region V Surabaya.

Penyerahan inkubator 
secara seremonial dilakukan 
pada Kamis (15/12) di Pus
kesmas Kecamatan Koja, 
Jakarta Utara oleh GM Pema
saran BBM Retail Region III 
Pertamina, Hasto Wibowo 
kepada Kepala Puskesmas, 
Ita Sri Juli dan turut disaksikan 
oleh Direktur Bina Kesehatan 
Anak Kementerian Kesehatan, 
Kirana Pritasari, Manager 
CSR Pertamina Ganapati Sj 
Satyani, dan Camat Koja, M. 
Efiskal.

“Ini hanyalah sebagian 
kecil yang bisa diberikan oleh 
Pertamina. Karena masih 
banyak bantuan lainnya yang 
telah diberikan khususnya 
bagi masyarakat yang tinggal 
di area operasional Pertamina 
sebagai wujud pemberdayaan 
masyarakat,” kata Hasto Wi

bowo.
Bantuan ini merupakan 

salah satu program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina dalam upaya pe
nurunan angka kematian 
bayi yang baru lahir prematur, 
membantu meningkatkan 
fa silitas Puskesmas serta 
membantu meningkatkan 
pelayanan Puskesmas terha
dap kesehatan masyarakat.

Dengan adanya inkubator 
ini, bayibayi yang baru lahir 
dalam kondisi kurang sehat 
dapat dirawat dan diperhatikan 
perkembangan kesehatan, 
pendidikan, lingkungan serta 
infrastruktur yang bertujuan 
untuk meningkatkan taraf 
hidup masyarakat melalui 

pe ran aktif keterlibatan ma
syarakat.

Sebelumnya pada tahun 
2009, Pertamina juga telah 
menyerahkan sejumlah 100 
inkubator bayi ke Puskesmas 
seIndonesia. Jadi secara total 
Pertamina telah menyerahkan 
200 unit inkubator. Sehingga 
Pertamina mendapatkan 
piagam penghargaan dari 
Museum Rekor Dunia In
donesia (MURI) atas rekor 
pembagian inkubator ter
banyak.

Manager CSR Pertamina, 
Ganapati Sj Satyani berharap 
program ini memberikan 
dampak positif yang signifi-
kan dalam mengatasi per a
salahan sosial yang diha dapi 

masyarakat saat ini. “Ke
pedulian Pertamina tidak 
hanya sampai disini saja tapi 
Pertamina terus berupaya 
untuk saling berbagi kepada 
sesama,” katanya. 

Selain menyumbangkan 
inkubator, Pertamina juga 
memfasilitasi pelatihan peng
gunaan inkubator tersebut 
kepada tenaga kesehatan 
di Puskesmas penerima in
kubator, pemberian 1000 
ta naman buah produktif un
tuk kelurahan Tugu Utara 
Jakarta Utara, Taman Baca an 
masyarakat untuk Kecamatan 
Koja, pembangunan pos 
gizi kelurahan Rawa Badak 
Selatan Jakarta Utara.MPIK

MEDAN – Investasi terbesar yang menjadi komit
men Per tamina untuk anak negeri adalah edukasi. 
Karena itu, sebagai tanggung jawab sosial Pertamina 
kepada ma syarakat khususnya du nia pendidikan, 
Pemasaran BBM Retail Region I menyelenggarakan 
“Pertamina Goes to School” di SMP Negeri 37 
Medan, (23/12), yang dihadiri 300 sis wa dan guru.

Dalam kegiatan ini Ast. Customer Relation 
Pemasaran BBM Re tail Region I, Rustam Aji men
jelaskan berbagai jenis dan produk Pertamina, baik 
berupa BBM, BBG, Pelumas, serta Petrokimia.

Mengingat BBM meru pakan bahan bakar fosil 
yang tidak terbarukan, maka sudah sepatutnya 
peng hematan BBM dapat di laksanakan. Selain 
itu, ener gi yang terbarukan dan diversifikasi energi 
juga harus dikembangkan. Pemanfaatan LPG, bio
fuel dan energi panasbumi, adalah salah satu cara 
diversifikasi energi yang dilakukan Pertamina.

Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Medan, Robert 
Siahaan mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat 
untuk memberikan pengetahuan tambahan ilmu 
kepada anakanak, khususnya pelajaran tentang 
Pertamina dan pro dukproduk yang dimiliki peru
sahaan milik negara ini.  Ia berharap agar kegiatan 
serupa dapat terus dilakukan.

Kegiatan Pertamina Goes To School juga diisi 
dengan pemberian hadiah kepada Abdul Kholil, 
siswa kelas 9 yang ulang tahunnya betepatan 
dengan  HUT Pertamina pada 10 Desember. Selain 
itu, berbagai merchandise dibagikan kepada peserta 
dalam forum tanya jawab.

 Di akhir acara, diserahkan bantuan dua unit 
komputer lengkap dengan printernya yang di terima 
langsung oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 37 
Medan, Robert Siahaan.

Seorang siswa kelas 8, Puguh Wicaksono 
mengung kapkan rasa syu kurnya ka rena Pertamina 
telah mem berikan perlengkapan sekolah untuk 
menunjang pelajaran siswa dan siswi di sekolah 
ini. Dengan bantuan ini, diha rapkan da pat memacu 
semangat be lajar siswa.MPPMSrEG. I

Edukasi 
Hemat Energi 
sejak Dini

JAKArTA -  Banyak cara dilakukan untuk menyampaikan 
pe san pelestarian lingkungan.  Salah satunya lewat media 
poster. Pesan yang disampaikan menjadi menarik dan memiliki 
makna, jika dikemas dengan cara diluar kebiasaan. Itulah 
yang dilakukan Nararya Megasih Wardani, juara per tama 
lomba poster Pertamina Green Act bertemakan lingkungan. 
Siswi kelas X SMA 62 Jakarta ini sengaja meng ambil sosok 
Punakawan tengah membawa pucuk daun untuk ditanam.

Punakawan adalah karakter dalam pewayangan Indo nesia, 
yang melambangkan orang kebanyakan terdiri dari 4 tokoh, 
yakni Semar, Gareng, Petruk, dan Bangong. “Dalam cerita 
pewayangan mereka  adalah penyeimbang keselarasan alam,” 
jelas Nararya yang mengambil tema “1 Pohon untuk 1000 
Kehidupan” dalam posternya.

Gadis manis yang bercitacita menjadi arsitek ini sengaja 
menggabungkan 2 tema wayang dan cinta lingkungan dalam 
poster  yang dilombakan agar memiliki banyak makna.  “Saya 
mencoba menggabungkan budaya dengan alam. Gimana 
caranya agar budaya warisan nenek moyang tidak dilupakan 

Belajar dari Punakawan
begitu saja, tetapi misi untuk melestarikan alam dan cinta 
lingkungan tetap kita sampaikan,”papar putri sulung pasangan 
Anang Adi dan Fiatiana ini.

Bagi Pertamina, Lomba Poster Green Act , selain mendorong 
kreativitas pelajar, sekaligus menjadi sarana yang tepat untuk 
menyebarkan ide dan pemikiran tentang pelestarian alam. “Mes ki 
tema sama, namun karya yang dibuat Nararya dikemas dengan 
pemikiran out of the box. Sebuah pemikiran yang mungkin jarang 
diwujudkan anak muda di masa sekarang,”jelas Manager CSR 
Pertamina Ganapati Satyani.

Maka layaklah atas prestasinya Nararya mendapatkan hadiah 
laptop yang diimpikannya. “Hadiahnya berharga banget, akan 
saya gunakan sendiri karena sangat membantu saya dalam 
menyelesaikan tugas sekolah, “katanya

Apa yang diraih  Nararya tak saja membanggakan sekolah 
dan keluarga, namun  juga Pertamina yang mampu menggugah 
kesadaran kaum muda dalam melestarikan alam. Apalagi lewat 
karyakarya lomba poster, terlahir pesan moral generasi muda 
yang peduli lingkungan.MPDSU
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