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PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas 
Negara, Tbk sepakat mendirikan sebuah joint venture 
company (JVC) bernama PT Nusantara Regas. 
Perusahaan ini bergerak dalam bidang Floating 
Storage and Regasification Terminal (FSRT) gas alam 
cair (LNG). Kepemilikan saham Pertamina sebesar 60 
persen dan PGN sebesar 40 persen, dengan struktur 
permodalan, yaitu modal dasar sebesar Rp 2 triliun 
dan modal setor sebesar Rp 500 miliar.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina  Ferederick ST Siahaan (kanan) pose bersama Direktur Utama PGN Hendi P. Santoso, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan Direktur Pengembangan 
PGN Bambang Banyudoyo, setelah menandatangani akta pendirian Joint Venture Company Floating Storage and Regasification Terminal (FSRT) gas alam cair (LNG)  bernama PT Nusantara Regas, Kantor Kementerian 
BUMN, Jakarta, (14/4).
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Investasi Terlambat Menjadi Mahal
Pengantar Redaksi:

Direktur Perencanaan 
Investasi dan Manajemen Risiko 
(PIMR) Ferederick ST Siahaan 
berterus-terang, Pertamina 
terlambat melakukan investasi. 
Menurutnya semakin terlambat 
melakukan investasi, maka biaya 
investasi akan semakin mahal. 
Salah satu faktor adalah harga 
minyak mentah dunia yang kian 
mahal. Kalau membandingkan 
dengan perusahaan migas kelas 
dunia, seharusnya besaran 
investasi Pertamina itu 2 x 

EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depretiation, and 
Amortization). Jika EBITDA Pertamina 2008 atau 2009 sebesar 
Rp 40 triliun – Rp 50 triliun, maka investasi Pertamina idealnya 
sebesar Rp 90 triliun. Tapi sekarang, investasi Pertamina 
sebesar Rp 44,6 trilun. Berikut petikan penjelasan Ferederick 
ST Siahaan mengenai kebijakan investasi kepada Media 
Pertamina, di Jakarta, Jumat (9/4).

Latar belakang dibentuknya Direktorat PIMR? Waktu 
saya di-fit and proper test ditanyakan pendapat saya tentang 
investasi Pertamina. Menurut saya adanya Direktorat PIMR 
ini sangat terlambat. Besarnya ukuran bisnis di Pertamina, di 
mana usaha Pertamina integrated dari hulu sampai ke hilir, 
belum termasuk anak-anak perusahaan di luar bisnis migas.
Pertamina ini seperti konglomerasi terbesar untuk BUMN.

Kehadiran direktorat ini seharusnya dari dulu. Tapi 
pemegang saham mungkin memiliki pertimbangan-
pertimbangan lain sehingga baru sekarang direktorat ini ada. 
Kenapa saya bilang telat? Karena perusahaan ini, contoh 
tahun 2008 atau 2009 EBITDA Pertamina sebesar Rp 40 triliun 
– Rp 50 triliun. Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan 
migas dunia investasi itu size-nya dua kali EBITDA. Artinya 
investasi Pertamina itu harusnya Rp 90 triliun.

Sejak saya masuk ke Pertamina 2006, investasi pertama 
tahun itu hanya Rp 4 triliun. Kenapa Pertamina hanya bisa 
seperti sekarang ini karena investasinya yang dulu tidak 
dilakukan, atau belum dilakukan, ataupun kalau ada sangat 
kecil. Akibatnya, Pertamina sekarang harus melakukan 
akselerasi. Tapi begitu melakukan akselerasi, suasana dan 
kondisi sudah berubah, industrinya sudah berubah.

Bayangkan kalau dulu kita berinvestasi di harga minyak 
20 dolar per barel, betapa murahnya. Sedangkan sekarang ini 
kita berinvestasi di harga minyak 80 dolar per barel dan tahun 
2008 di level 140 dolar AS per barel. Artinya apa? Walaupun 
kita sedikit terlambat karena investasi itu menjadi lebih mahal. 
Sementara persaingan-persaingan untuk mendapatkan lahan 
investasi, khususnya di migas semakin kompetitif, return-nya 
semakin kecil, kemudian risikonya semakin besar. Terjadi 
perubahan parameter investasi di migas, sehingga ketika 
sekarang ini Pertamina disuruh berinvestasi, kita dihadapkan 
dengan kondisi yang berbeda dengan 10 tahun atau bahkan 5 
tahun yang lalu. 

Jadi pentingnya fungsinya atau direktorat ini adalah salah 
satu kunci untuk pertumbuhan Pertamina ke depan. Kita 
berbasis kepada natural resources yang sewaktu-waktu akan 
habis, atau dengan teknologi baru harus ada penemuan-
penemuan baru. Artinya apa? Kita bukan industri jasa dimana 
jasa bisa di-create dari unlimited inovation. Di sini limited 
resources, but you have to have unlimited inovation.

Jadi parameter-parameter itu mestinya membuat investasi 
itu menjadi penting. Dan saya kira dengan adanya direktorat 
ini menunjukkan betapa seriusnya Pertamina harus melakukan 
bisnis. Dulu sebetulnya fungsi ini sudah ada, tetapi belum 
terintegrasi, belum terfokus dan juga size-nya belum besar. 
Dulu di tahun 2006 investasi cuma Rp 4 triliun, naik tahun 2007 
menjadi Rp 11 triliun, lalu naik ke Rp 19 triliun (2008), Rp 22 
triliun (2009), dan sekarang Rp 44,6 triliun. Dan fantastis terus 
jumlahnya.

Seperti apa paradigmanya? Kan kalau tahun 2005 
sebelumnya investasi banyak karena faktor-faktor kemampuan 
pendanaan, dan sistem cost and fee yang tidak memberi 
insentif buat Pertamina untuk melakukan investasi. Seluruh 
kegiatan investasi yang dulu mungkin atau yang rutin, itu 
sifatnya short term. Jadi misalnya tidak ada investasi untuk 
meningkatkan cadangan. 

Kenapa? Kalau kita berinvestasi untuk meningkatkan 
cadangan itu belum tentu menjadi tangible dalam waktu 1, atau 
2-3 tahun. Jadi kenapa kita investasi sekarang kalau anggaran 
tahunannya saja sudah terancam? Ngapain berpikir untuk 2-3 
tahun ke depan? Saya kira itu yang menjadi kekhawatiran-

kekhawatiran yang membuat investasi dulu mungkin tidak 
seagresif mau kita lakukan sekarang dan ke depan.

Iklimnya waktu itu kan semangat security of supply 
BBM dan gas bumi, sehingga menyebabkan 70 persen 
dari resources Pertamina untuk mengamankan itu, dengan 
sifatnya nirlaba. Apakah itu cukup mempengaruhi iklim 
investasi Pertamina? Iya betul. Sampai sekarang kebijakan kita 
ke depan untuk energi, masih security of supply. Tapi kita lupa 
bahwa perlu investasi untuk menjamin security of supply. Seperti 
China, punya PetroChina, CNPC, CNOOC yang berinvestasi ke 
luar China, itu kan untuk mengamankan security of supply. 

Pertamina dalam rangka security of supply sudah melakukan 
investasi apa? Sekarang ini kita hanya memompa sumur yang 
sudah ada saja. Jadi itu menurut saya bukan merupakan security 
of supply untuk jangka panjang. Tidak sustainability security of 
supply. Nah, yang akan kita lihat nanti adalah sustainability dari 
hal security of supply. Memang prioritas kita setiap investasi 
adalah harus memperkuat security of energy di Indonesia. Itu 
merupakan prioritas kita yang pertama. 

Kedua, investasi untuk meningkatkan keekonomian 
exposure Pertamina. Jadi dengan berbagai pertimbangan-
pertimbangan itu maka sekarang menurut saya walaupun 
investasi sedikit terlambat, kita harus lebih agresif.

Investasi yang sekarang Rp 44,6 triliun untuk Pertamina 
merupakan prestasi. Tapi jika jumlah itu kita bandingkan dengan 
best practice perusahaan migas kelas dunia, nilai investasi kita 
belum comperable. Kalau kita bilang dua kali EBITDA mestinya 
investasi kita cukup sampai Rp 90 triliun.

Saya masih ingat Pertamina tahun 2006, investasi Rp 4,6 
triliun pun pencapaiannya mungkin hanya 60 persen. Setelah 
itu jumlahnya meningkat, persentasinya meningkat. Artinya 
apa? Tipe investasi, kemudian attitude atau pola pikir kita untuk 
berinvestasi mungkin 10 tahun terakhir ini tidak dibentuk untuk 
kita melakukan investasi yang sifatnya jangka panjang.  Kita 
selalu khawatir dengan kebutuhan jangka-jangka pendek. 
Memang jangka pendek harus kita amankan tapi jangka panjang 
juga harus kita siapkan. 

Kalau kita bicara kepada teman-teman di fungsi operasi, “Ini 
ada Rp 44,6 triliun, do that investment?” Semua orang bingung 
what is project yang mau kita lakukan? Itu baru untuk menjawab 
apa yang kita lakukan. Menurut saya mesti ada evolusi-evolusi 
dimana orang akan berebut menyerahkan proposal ke tempat 
saya agar investasinya di-approve. Nah, kalau sekarang justru 
saya yang nagih-nagih, kita punya kapasitas segini, you kira-kira 
apa daftar investasinya? Jadi masih kita yang mendorong.

Yang Rp 44,6 triliun masih sebagai investment list. Makanya 
kalau kita melihat RKAP pun, kita kembali harus melihat -- di 
tempat saya khususnya -- kualitas investasi. Jadi investasi tidak 
boleh hanya shopping list. Investasi tidak boleh hanya berupa 
daftar untuk membuat kita sibuk. Investasi tidak boleh hanya 
untuk daftar membuat kita punya anggaran untuk dihabiskan. 
That’s not investment.

Harusnya? Harusnya investasi yang kita jamin bahwa re
turn-nya optimum, kemudian bisa dieksekusi, dan fix dengan 
investasi kita ke depan. Makanya sekarang di Direktorat PIMR 
setiap investasi yang telah lalu pun kita monitor, sejak 2006 sam-
pai 2009 kita sudah mengeluarkan duit sekian, mana buktinya?

Dulu waktu Anda memberikan feasibility study asumsinya 
misalnya return 12 persen, sekarang kita hitung berapa? Ini 
membuat kita belajar bagaimana membuat asumsi, membuat 
owner estimate, memperkirakan tantangan-tantangan yang 
ada, maupun hambatan. Jadi kita mempunyai learning curve 
untuk berinvestasi itu seperti apa. Jangan orang berinvestasi, 
anggarannya ada, begitu di setujui RKAP nya kemudian ternyata 
lahannya belum siap, perizinan belum siap. Ini buat saya, tidak 
bisa saya terima.

Mengenai core business bagaimaan Anda meyakinkan 
semua pemangku kepentingan? Oh, saya bilang posisi 
Pertamina itu adalah perusahaan yang menyediakan energi. 
Menurut saya Pertamina andalan bagi Pemerintah untuk memiliki 
security of energy. Pertamina harus dibiarkan bertumbuh agresif 
supaya bisa menjamin kebutuhan energi untuk Indonesia.

Pemerintah memiliki short term problem yaitu 
kebutuhan dana untuk APBN, sementara Pertamina memiliki 
kebutuhan investasi besar. Bagaimana jalan tengahnya? 
Ruang itu menjadi negotiable sepanjang balance sheet 
Pertamina masih mampu untuk meminjam duit. Tapi diskusi itu 
menjadi berhenti, kalau neraca Pertamina tidak memungkinkan 
lagi untuk  meminjam. Begitu nanti kemampuan membayar kita 
mulai pas-pasan, mungkin tidak ada lagi pilihan bagi Pemerintah, 
kita stop investasi untuk divident atau stop divident untuk 
investasi. Pilihannya cuma itu.MP Nandang S/ Nilawati DJ
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Editorial
Perubahan SDM Ada Rupa (Tak Harus) Ada Harga

TIM MEDICAL PERTAMINA
Human Resources Korporat

Proses perubahan sumber daya manusia 
(SDM) Pertamina tak berhenti. Setelah ke-SDM-an 
dikelola direktorat sendiri, sejak 19 Februari 2010, 
persoalan ke-SDM-an akan semakin ditangani 
secara komprehensif dan terintegrasi dengan objektif 
terbentuknya SDM dengan segala kesistemannya 
yang berkelas dunia pada tahun 2013 sesuai best 
practice pengelolaan SDM perusahaan kelas dunia, 
dengan bumbu penyesuaian yang pas dengan 
kebutuhan Pertamina. 

Pekerjaan yang tidak ringan. Paling tidak, 
Direktorat SDM harus merombak banyak hal dalam 
waktu cepat, karena tuntutan bisnis Pertamina yang 
menggelinding cepat sesuai kondisi persaingan di 
bisnis migas di tingkat nasional, regional, dan global. 
Pekerjaan besar Pertamina, tak hanya perlu sistem 
yang pas, tapi juga aspek manusianya yang menjadi 
pelaksana dan pendukung sistem baru Pertamina.

Hal yang dipahami, Direktorat SDM sedang 
berusaha mempercepat proses rutin seperti 
pembinaan, mutasi, dan penetapan tugas seorang 
pekerja di tempat baru. Juga memperbaiki reward and 
consequences yang seharusnya semakin objektif dan 
berkeadilan, serta mendukung semangat Pertamina 
menjadi perusahaan kelas dunia. Tetapi di lain 
sisi, Direktorat SDM juga mesti  memotong tuntas 
beberapa entry barrier persoalan yang seakan-akan 
menjadi klasik karena mentradisi dan terbiarkan tanpa 
solusi tepat dan produktif. 

Salah satu contoh kondisi yang tidak sesuai 
itu adalah adanya gap rasio antara jumlah pekerja 
yang qualified dengan kotak yang memerlukannya, 
sementara di sisi lain banyak pekerja yang dalam 
konteks Pertamina kelas dunia tak qualified sehingga 
non job.

Kondisi ini adalah warisan masa lalu, di mana 
Pertamina merekrut pekerja belum mengasumsikan 
tuntutan proses bisnis dan operasional Pertamina 
kelas dunia. Persoalan semacam ini harus dipotong 
pintas agar ke depan, terdapat kesesuaian kualifikasi 
pekerja yang diperlukan dengan pekerja yang tersedia 
dan kotak fungsi yang ada. 

Ke depan, untuk mengisi posisi kunci pun 
seseorang tak bisa asal ditempatkan. Tidak bisa 
ujug-ujug tanpa modal kualifikasi dan justifikasi 
profesional yang benar-benar diperlukan oleh jabatan 
tersebut. Perusahaan perlu dikelola oleh orang-orang 
yang tepat, dari mulai pimpinan tertinggi hingga 
pekerja operasional. Direktorat SDM yang menggelar 
sejumlah program terobosan melalui motornya 
di  HR Transformation mengakomodasi puluhan 
inisiatif program. Contoh program career pathing 
dan  succession planning, agar persoalan karier 
seseorang pekerja dan posisi yang akan ditempati 
benar-benar tepat, pas buat yang bersangkutan dan 
menguntungkan buat perusahaan. 

Begitu banyak sisi-sisi ke-SDM-an yang harus 
disesuaikan dengan tuntutan proses bisnis dan 
operasional Pertamina kelas dunia. Tahun 2010 ini HR 
Transformation sedang mengawal 16 program yang 

berdampak terobosan 
dan solusi. Tahun 
2008 sebelumnya 14 
program, dan pada 
2009 dilaksanakan 
12 program. Adanya 
Direktorat SDM 
mengisyaratkan 
perubahan ke-SDM-
an tak bisa dianggap 
sampingan, dan 
proses perubahan 
tersebut belum 
selesai, karena 
strukturisasi 
organisasi Direktorat 
SDM saja misalnya 
masih terus digodok 
untuk bisa selesai 
tahun 2010 ini.MP

Ujar-ujar “ada rupa ada harga” cukup sering kita dengar 
terutama saat akan melakukan transaksi jual beli. Secara awam 
istilah tersebut dapat diartikan untuk mendapatkan kualitas 
yang baik maka kita harus membayar dengan harga yang lebih 
mahal. Namun kadangkala kita membalikkan artinya dengan 
mengasumsikan bahwa yang mahal adalah yang terbaik. 
Pembalikan pemahaman ini juga terjadi di dunia kesehatan, 
terutama dalam hal peresepan obat-obat generik. 

Peresepan obat generik dianggap tidak bergengsi, murah, 
sehingga diragukan kemanfaatannya dan kandungan zat 
aktifnya dianggap di bawah standar. Mana mungkin obat murah 
memberi khasiat setara obat yang mahal? Bahkan di beberapa 
klinik unit operasi Pertamina beberapa kali ada keributan kecil 
antara dokter dengan pasien, karena sang pasien tidak terima 
ketika mengetahui resep yang diberikan isinya adalah obat 
generik.

Fenomena ini menunjukkan ada yang salah dalam 
menjelaskan apa itu obat generik. Distorsi informasi mengenai 
obat generik juga diperparah oleh kurang konsistennya 
pemerintah dalam menerapkan kebijakan obat generik. Berbagai 
kebijakan pemerintah dan perusahaan seolah-olah tak berdaya 
ketika berhadapan dengan realitas di lapangan. 

Para dokter tetap meresepkan obat merek dagang, duta-
duta farmasi tetap berkeliaran menyodorkan obat produk 
perusahaan, dan masyarakat lebih memilih tidak diresepkan obat 
generik. Sudah tentu ada yang keliru walau entah dimana, yang 
pasti kebijakan obat generik akan selalu menemui jalan buntu 
jika upaya sistematik dan komprehensif tak dilaksanakan secara 
inten (berkelanjutan) oleh berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk di dalamnya kita semua di perusahaan besar bernama 
Pertamina ini.

Sebenarnya apa sih obat generik itu? Obat generik adalah 
obat duplikat. Ketika suatu industri farmasi mengembangkan 
obat baru, yang bersangkutan memiliki hak paten selama 15-20 
tahun untuk memasarkan obat produknya tanpa diusik industri 
farmasi lain. Obat yang memiliki hak paten ini lazim disebut 
obat originator. Setelah masa paten terlewati, industri farmasi 
lain boleh memproduksi obat yang kandungan zat aktifnya 
sama persis. Ini yang disebut sebagai obat duplikat atau obat 
generik.

Kenapa obat originator harganya jauh lebih mahal?  Hal 
ini dikarenakan industri farmasi memerlukan penelitian yang 
memakan biaya besar, butuh banyak obyek penelitian dan waktu 
yang lama sebelum dapat menjual obat ke pasaran. Obat generik 

tidak perlu melakukan itu karena sifatnya hanya mengekor saja, 
jadinya harga di pasaran bisa lebih murah. 

Dalam audiensi antara medical Pertamina dengan Badan 
POM beberapa waktu yang lalu, secara tegas disebutkan bahwa 
obat generik memiliki kualitas dan efek terapetik yang kurang 
lebih sama dengan originatornya. Badan POM melakukan 
kontrol yang cukup ketat terkait hal ini melalui berbagai upaya 
pengawasan, mulai dari penetapan kriteria tertentu, prasyarat 
sertifikasi dan pengawasan lapangan.

Di Indonesia terdapat suatu anomali yang skalanya nasional, 
yaitu ada istilah lain selain obat generik dan obat originator. 
Istilah tersebut adalah obat bermerk. Obat bermerk adalah obat 
duplikat yang diberi merk dagang, yang artinya obat ini adalah 
obat generik juga. Obat bermerk ini jumlahnya lebih banyak 
dibanding obat generik dan harganya jauh lebih mahal, bahkan 
pada beberapa item bisa lebih mahal dibanding originatornya. 
Dokter pun bisa jadi lebih senang meresepkan obat bermerk ini 
karena ada benefit tertentu yang ditawarkan industri farmasi di 
ujung pulpen dokter yang meresepkan obat mereka.

Dokter enggan meresepkan obat generik, pasien enggan 
mendapatkan obat generik dan belum ada regulasi yang tegas 
terkait penggunaan obat generik. Dengan demikian maka, 
meminjam istilah seorang guru besar farmakologi UGM, obat 
generik tidak bergigi. Akibatnya biaya yang kita keluarkan untuk 
pengobatan menjadi jauh lebih besar. Seharusnya bisa hanya 
menghabiskan biaya X rupiah jadi harus menghabiskan X+Y 
rupiah. 

Coba bayangkan hal ini terjadi pada masyarakat kecil yang 
tidak memiliki jaminan kesehatan. Rupiah demi rupiah menjadi 
sangat berarti dan tentunya tidak diperuntukkan untuk sesuatu 
yang tidak diperlukan. Warga Pertamina cukup beruntung 
memiliki jaminan kesehatan yang ditanggung perusahaan, tapi 
perusahaan ini pun mulai bergerak dengan nafas efisiensi.

Penggunaan obat generik adalah langkah penting dalam 
upaya efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan. Tidak 
terdapat perbedaan kualitas terapi yang bermakna dengan obat 
originator, namun bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih 
rendah. Kalau bisa murah kenapa harus mahal, dalam hal ini 
ada rupa tidak harus ada harga.MP
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Vice President Pelumas Hendrato Tri Yudiastono mengganti oli pada salah satu mobil produksi Eropa 
setelah meresmikan Olimart pada Kamis (1/4) di SPBU Jalan Pengayoman, Makassar.

Olimart Makassar Optimalkan 
Layanan Prima
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MAKASSAR - Pelumas Pemasaran 
Region VII kian memperlebar ekspansi 
bisnisnya di Makassar dengan hadirnya 
Olimart yang belum lama diresmikan. 
Outlet ganti oli kedua di Makassar atau 
yang ke-60 di Indonesia ini bertekad 
memberikan layanan terbaik.

Dengan menggandeng PT Sinar 
Energi Prima (SEP), diharapkan Olimart 
ini bisa menjadi alternatif lain bagi 
war ga masyarakat Makassar guna 
memperoleh produk-produk terbaik 
dari pelumas Pertamina. Vice President 
Pelumas Hendrato Tri Yudiastono saat 
peresmian Olimart Makassar, Kamis (1/4) 
di SPBU Jalan Pengayoman, Makassar, 
mengemukakan bahwa Makassar me-
rupakan wilayah terbesar pengguna 
pro duk pelumas Pertamina.

Terkait dengan tingginya pengguna 
pelumas Pertamina, lanjut Hendrato, 
Per tamina telah sepakat dengan PT 
SEP memberikan layanan prima dengan 
berbagai kontribusi kenyaman. 

”Selain mengganti oli, di gerai ini 
pula bisa diperoleh kenyamanan lebih 
seperti disediakannya ruang tunggu yang 
dilengkapi alat pijat,” ujar Hendrato yang 
diiyakan Owner PT SEP Paulus Johan.

Demi mengoptimalkan layanan kepada 
pelanggan, Olimart yang berlokasi di area 
SPBU Jalan Pengayoman Makassar, 
mempekerjakan 12 tenaga mekanik 
yang terbagi masing-masing enam orang 
mekanik pengganti oli dan enam orang 
mekanik eksterior bodi mobil.

Sales Region Manager VII Pelumas 
Ibnu Prakoso mengemukakan target 
yang hendak dicapai pelumas Pertamina 

Region VII bisa meningkat beberapa level 
pada pencapaian tahun ini. ”Pencapaian 
sebisanya bisa meningkat beberapa 
level dengan hadirnya olimart. Kiranya 
bisa menjadi pilihan terbaik masyarakat 
dengan acuan bahwa pelumas Pertamina 
merupakan produk dengan kualitas 
terbaik yang bisa diterima di pasar dunia, 
tentunya dengan harga terjangkau,” jelas 
Ibnu.MPPMS REG VII

DUMAI - Green Coke adalah side product dari Kilang RU 
II yang bernilai tinggi dan yang dapat memberikan margin 
bagi perusahaan. Namun seiring dengan ber jalannya 
waktu, fasilitas loading (pemuatan) Green Coke ke kapal 
semakin hari semakin turun performannya. Berbagai 
usaha telah diupayakan oleh Fungsi/Bagian terkait untuk 
peningkatan rate loading Green Coke sesuai target 2.500 
MT/hari.

Mengapa hal ini perlu diupayakan? Tidak lain 
adalah untuk pengaturan lifting terkait penetapan ALD 
(kesepakatan tanggal kapal melakukan pemuatan) 
sehingga tidak sampai bermuara pada terjadinya 
demurrage (keterlambatan waktu pemuatan ke kapal 
yang disebabkan oleh pihak darat dan diklaim oleh pihak 
pembeli). Juga dimaksudkan untuk mencapai stock 
minimal Green Coke yang harus ada di Stock Pile II (± 
20.000 MT). Sebagai perbandingan, produk Green Coke 
Kilang DCU ± 1100 MT/hari (produksi bulan Maret 2010) 
sedangkan loading rate rata-rata <1.500 MT/hari (8-10 
jam loading perhari).

Oleh sebab itu untuk pemenuhan kepuasan pe -
langgan, telah dibentuk workstream optimasi peningkatan 
loading Green Coke RU II. Akhirnya dengan kerja sama 
semua pihak, maka rate loading Green Coke dapat men-
capai target 2.500 MT/hari bahkan dengan kondisi sistem 
peralatan loading yang demikian rate loading  dapat 
mencapai > 4.000 MT/hari (seperti loading pada kapal MT. 
Blida, Maret 2010, dengan waktu 14 jam/hari). 

Kinerja yang demikian tidak lepas dari kesungguhan 
semua pihak, seperti Oil Movement (sebagai “owner”), 
Maintenance Planning & Support, Maintenance Exe cution 
(sebagai pemelihara kehandalan), Refinery Planning & 
Optimization (sebagai perencana & pen jadwalan lifting), 
OPI (sebagai pendorong dan guiden), dan yang paling 
penting adalah mitra pekerja yang langsung terlibat 
dalam proses pemuatan (loading) Green Coke, baik yang 
melakukan pemuatan (Mitra kerja OM) maupun yang 
memelihara kehandalan (Mitra kerja Maint. A-1).

Atas hasil usaha kerja keras dan tanggung ja wab 
yang tinggi terhadap rekan-rekan Mitra Kerja pelaksanaan 
loading Green Coke tersebut, perusahaan memberikan 
apresiasi berupa pemberian cenderamata  berupa jaket 
kepada 136 orang mitra kerja Loading Green Coke, (31/3). 
Hadir dalam acara tersebut Pjs. Sr. Man. Operation & 
Manufacturing, Coordinator OPI, Section Head terkait 
(Production Dumai, MPS, ME, HSE, Procurement).

Manager Refinery Planning & Optimization Syamsugito 
mengucapkan terima kasih kepada  semua pihak yang 
telah berkinerja baik. “Namun kita jangan sampai terlena 
oleh hasil ini, masih banyak PR yang harus kita benahi 
terkait pemuatan Green Coke ke kapal ini, terutama 
adalah menjaga kehandalan peralatan, pemeliharaan 
dan yang paling penting rasa memiliki yang harus terus 
kita bangun,” ujar Syamsugito. 

Dalam acara yang dikemas secara sederhana 
itu juga dibacakan Komitmen Mitra Kerja Pelaksana 
dan Pemelihara Peralatan Loading Green Coke yang 
dibacakan oleh Pengawas Lapangan Ahmad Ha ra hap 
dan Mandor Abdul Hasan Nainggolan. Dengan komitmen 
tersebut, diharapkan RU II dapat mempertahankan dan 
meningkatkan rate loading Green Coke.MPRUII

CILACAP - Tim auditor gabungan dari 
Sucofindo dan Polda Jateng bersama-
sama dengan tim supervisi dari Polri, 
secara marathon berkeliling  melakukan 
penilaian penerapan penyelenggaraan 
keamanan selama tiga hari berturut-turut 
di RU IV. Kegiatan ini dimulai pada 23 
Maret dan berakhir  pada 25 Maret 2010. 
Rombongan penilai baik dari tim auditor 
Sistem Manjemen Pengamanan (SMP) 
dan Supervisi Pam Obvitnas diterima 
oleh GM RU IV Syofrinaldy di Ruang 
Rapat II Head Office, Selasa (23/3).

GM RU IV Cilacap Syofrinaldy 
mengatakan dengan dilakukannya 
penilaian oleh tim audit SMP dan Supervisi 
Pam Obvitnas ini,  bisa memberikan 
masukan kepada RU IV guna melakukan 
peningkatan pengamanan. “Meng ingat 

Pertamina merupakan bagian dari 
perusahan negara dan kita memiliki 
kewajiban mengamankan operasi 
kilang, sekaligus membangun Sistem 
Manajemen Pengamanan yang baik dan 
berkesinambungan,” paparnya.

Penilaian yang dilakukan oleh tim 
auditor gabungan dari Sucofindo dan 
Polda Jateng. Meraka melakukan 
penilaian secara nonfisik, berupa sistem 
manajemen keamanan yang diterapkan di 
RU IV. Sementara dari tim Supervisi Pam 
Obvitnas yang diketuai oleh Kombespol 
Drs. Sudjarno, melakukan penilaian 
dari sisi fisik terutama kesesuaian 
penyelenggaraan keamanan dalam hal 
pengamanan obyek vital nasional.

Audit SMP yang dilakukan di RU IV 
adalah yang pertama kali dilakukan untuk 

instansi di Indonesia. “Ini berdasarkan 
keputusan Kapori No. 738 tahun 2005. 
Sementara Supervisi Pam Obvitnas 
berdasarkan Peraturan Kapolri no 24 
tahun 2007,” papar Rusmono Security 
Section Head saat diwawancarai.

Dari hasil audit yang dilakukan 
oleh tim auditor gabungan ini, RU IV 
dipastikan meraih peringkat gold. Karena 
setelah dilakukan audit selama tiga hari 
berturut turut, akhirnya terkumpul nilai  
86.7%, sedang syarat nilai gold adalah 
nilai 85%-100%. “Sementara dari hasil 
penilaian tim supervisi secara umum RU 
IV Cilacap sudah sesuai dengan standar 
konfigurasi pengamanan yang diatur 
dalam keputuasn Kapolri 738/2005,” 
tambah Rusmono.MPRUIV

Direktur Utama, 
Karen Agustiawan 
menyampaikan pidato 
yang berjudul Leading 
Role in Indonesia Gas 
Value Chain dalam 
acara the International 
Gas Union Executive 
Meeting di Denpasar, 
6 April 2010.
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Direktur Pemasaran & Niaga Dialog 
dengan Pekerja Pemasaran Region VII

Temu Pelanggan & Pelatihan MUSIcool Gasdom Region III
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Peluang Investasi Infrastruktur
Jakarta (Kompas) – Pemerintah mendorong in ves tasi 

dalam infrastruktur minyak dan gas bumi di Indonesia. 
Hal ini bertujuan mewujudkan keamanan pasokan bahan 
bakar minyak dan memperlancar dis tribusi BBM di semua 
provinsi. Menteri Koordinator Bi dang Perekonomian Hatta 
Rajasa menyampaikan terminal ini memberikan layanan 
penyimpanan dan distribusi pada perusahaan minyak 
internasional dan nasional. Terminal produk minyak 
impor swasta itu dibangun Royal Bopak, perusahaan 
jasa penyimpanan tangki independen terbesar di dunia, 
bersama mitra lokalnya, PT AKR Corporindo. Kapasitas 
penyimpanan terminal ini 250.800 meter kubik.

Konversi Gas di Sumbar Mulai Juli
Jakarta (Media Indonesia) – Konversi minyak tanah 

ke gas di Sumatera Barat akan dilaksanakan pada Juli. 
Program tersebut akan digelar di Kota Padang, Padang 
Panjang, Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, 
dan Agam. Kebutuhan paket perdana di lima daerah 
itu diperkirakan sebanyak 380 ribu tabung. “Mulai Mei, 
Pertamina akan mengintensifkan koordinasi dengan 
pemda agar konversi berjalan lancar,” kata Sales Repre-
sen tative Gas Pertamina Wilayah Sumbar dan Bengkulu 
Abdul Manan.

Putusan Proyek Senoro Diketuk Bulan Ini
Jakarta (Media Indonesia) – Wakil Presiden RI 

Boediono akan mengambil keputusan mengenai 
kelanjutan proyek Donggi Senoro pada bulan ini. Menko 
Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembahasan 
lapangan gas di Sulawesi Selatan itu sedikit lagai 
mencapai final. “Jadi, mungkin bulan ini bisa diputuskan,” 
kata dia. Sebelumnya, pemerintah berencana mengambil 
keputusan mengenai kelanjutan proyek Senoro pada 31 
Maret lalu. Namun hingga sekarang, keputusan ternyata 
belum jadi diambil. Hatta menambahkan, analisis 
mengenai proyek Senoro telah dilakukan Kementerian 
ESDM bersama tim independen dari Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Hasil kajiannya telah diserahkan kepada 
Wakil Presiden. Hatta menyatakan pemerintah akan 
mempertimbangkan semua aspek, termasuk kebutuhan 
domestik dan peluang ekspor dalam proyek tersebut.

Pertamina Distribusi BBM ke SPBU Malam Hari
Medan (Sentana) – PT Pertamina (Persero) Region 

I, mulai bulan ini akan melakukan distribusi BBM ke 
SPBU pada malam hari untuk meningkatkan pelayanan 
kepada konsumen. “Setelah mendapat respon positirf 
di Jakarta dan Surabaya, penyaluran BBM ke SPBU 
pada malam hari mulai dicoba di Medan,” kata Operation 
Head Instalasi Medan Group (IMG) Abdul Rachim, di 
Belawan. Dari 70 SPBU yang ada di wilayah Medan 
dan sekitarnya, uji coba penyaluran SPBU pada malam 
hari masih dilakukan di SPBU tertentu khususnya yang 
beroperasi di sekitar SPBU tertentu khususnya yang 
beroperasi di sekitar SPBU kompetiter. Sementara itu 
Asistant Manager External Relation Pertamina Region 
I, Fitri Erika menyebutkan, dengan distribusi yang tepat 
waktu, maka ketersediaan BBM bisa lebih terjamin 
sehingga pelayanan SPBU ke konsumen juga lebih 
terjamin. Dengan disalurkan pada malam hari, layanan 
SPBU ke konsumen juga tidak terganggu.MPNDJ

MAKASSAR - Direktur Pemasaran 
dan Niaga Djaelani Sutomo didampingi 
Senior Vice President Distribution Djoko 
Prasetyo, Vice President Pelumas 
Hendrato Tri Yudiastono, dan General 
Manager Pemasaran BBM Retail Region 
VII Selaku Ambassador Region Ferdy 
Novianto berdialog dengan sekitar 200 
manajemen, Operation Head Depot, 
pekerja, dan outsourcing Pemasaran 
Region VII dalam Coffee Morning pada 
Kamis (1/4) di Gelanggang Olahraga 
Kantor Pemasaran Region VII. Coffee 
Morning ini bertujuan untuk membuka 
dialog dua arah antara manajemen 
Direktorat Pemasaran dan Niaga dengan 
pekerja dan outsourcing di Pemasaran 
Region VII. 

Djaelani mengemukakan bahwa 
Direksi memiliki komitmen untuk terus 
melakukan pembinaan kepada seluruh 
pekerja. Diungkapkan olehnya bahwa 
tidak akan ada yang naik posisi dengan 
cepat. “Hal ini akan merusak sistem. 
Po sisi Non-Available (NA) juga akan 
kami batasi maksimal dua tahun,” ung-
kapnya. Djaelani juga mengimbau untuk 
melakukan evaluasi apakah posisi vacant 
(kosong) di Direktorat Pemasaran dan 
Niaga memang harus diisi atau sudah 
cukup dengan jumlah pekerja saat ini.

Terkait dengan masalah distribusi dan 
keamanan depot, Djaelani memberikan 
instruksi kepada Operation Head Depot 
untuk tidak meninggalkan lokasi kecuali 
mendelegasikan jabatan sementara 
Operation Head Depot kepada anak 
buah nya. “Yang jelas, tidak boleh ada 
kekosongan posisi Operation Head De-
pot, termasuk di hari libur. Justru di hari 
libur kita harus meningkatkan kewas-
padaan. Sebelum libur, pastikan keadaan 
aman,” tegasnya.

Djaelani juga mengatakan bahwa 
peng gunaan logo unit bisnis dan pro-
duk pada pakaian kerja di Direktorat 
Pe masaran dan Niaga akan dilarang, 
kecuali pada eventevent tertentu. Hal 
tersebut dikarenakan ketidakseragaman 
pakaian kerja dan akan membingungkan 
tamu atau pihak luar ketika berhubungan 
dengan Pertamina. “Saya yang menga-
wali, saya juga yang mengakhiri,” demi-
kian tandasnya. 

Kesempatan dialog ini disambut baik 

oleh audiens Coffee Morning tersebut 
untuk bertanya dan berkeluh kesah 
lang sung kepada manajemen Direktorat 
Pemasaran dan Niaga. Salah satu 
permasalahan yang mendapat apresiasi 
dari audiens Coffee Morning tersebut 
adalah tanggapan positif dari Djaelani 
terkait gaji supir di Pemasaran Region VII. 
“Hak-hak supir akan saya pelajari dulu di 
kantor pusat. Kalau ini signifikan, saya 
akan lakukan perubahan,” ungkapnya. 
Hal ini didorong dari pertanyaan Pjs. Ma-
nager Satuan Pengawas Internal Daerah 
Region VII Budhi Dermawan dan Supir 
Region VII Ilham terkait lebih rendahnya 
gaji supir Region VII dibandingkan 
de ngan outsourcing yang lain pasca 
ke naikan gaji outsourcing per Maret 
2010. Penyebab tidak naiknya gaji supir 
tersebut dikarenakan supir dikontrak 
dengan mobil yang dikemudikannya, 
bukan melalui pihak penyedia tenaga 
kerja outsourcing. “Para supir sudah 
resah karena gaji mereka tidak ikut naik,” 
ujar Budhi. 

Permasalahan lain yang dikemukakan 
audiens adalah mengenai kebijakan 
ang  kutan BBM yang menggunakan 
PT Elnusa menggantikan Koperasi 

Kar yawan Patra Prima Tujuh. Koperasi 
Karyawan Patra Prima Tujuh terbukti 
sukses karena pernah mendapatkan 
penghargaan sebagai koperasi terbaik 
se-Sulawesi Selatan pada tahun 2008 
dan 2009. Djoko memberikan solusi 
terkait hal ini, yaitu dengan menyarankan 
kerja sama antara PT Elnusa dengan 
Koperasi Karyawan Patra Prima Tujuh.

Dalam kesempatan tersebut, Hen-
drato mengatakan bahwa share pelumas 
Pertamina di Pulau Sulawesi adalah 
sebesar 70%. Hal ini jauh lebih tinggi 
daripada share Pelumas di Pulau Jawa 
(40%) dan overall (54%). Pulau Sulawesi 
juga akan dijadikan sebagai lokasi ekspor 
pelumas ke Filipina yang jalur ekspornya 
akan dibuka dalam waktu dekat.

Setelah berdialog, peserta Coffee 
Morning menikmati snack dan minum. 
Kemudian, manajemen Direktorat Pema-
saran dan Niaga melanjutkan berdialog 
secara tertutup dengan manajemen 
Pe masaran Region VII. Hendrato di-
dampingi Sales Region Manager VII 
Pelumas Ibnu Prakoso setelah kegiatan 
tersebut membuka Olimart di SPBU 
Jalan Pengayoman, Makassar. MPPMS 
REG VII

Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo (kedua dari kiri) didampingi Senior Vice President Distri-
bution Djoko Prasetyo (kedua dari kanan), Vice President Pelumas Hendrato Tri Yudiastono (paling kiri), 
dan General Manager Pemasaran BBM Retail Region VII Selaku Ambassador Region Ferdy Novianto 
(paling kanan) sedang berdialog dengan pekerja dan outsourcing Pemasaran Region VII pada Kamis 
(1/4) di Gelanggang Olahraga Kantor Pemasaran Region VII.

SEMARANG - Hubungan baik dengan pelanggan adalah salah 
satu kunci sukses pemasaran. Hal ini juga sesuai dengan salah 
satu tata nilai Pertamina, yaitu customer focused. Untuk itu Gas 
Domestik (Gasdom) Region III kembali mengadakan acara 
gathering dengan pelanggan MUSIcool di Kantor Pemasaran 
Wilayah Jateng DIY, Rabu (10/3).

Acara Temu Pelanggan MUSIcool Region III ini dihadiri 
oleh puluhan pelanggan, baik itu perusahaan penyalur, 
institusi pemerintah & swasta, maupun pelanggan perorangan. 
Manager Marketing Gas Product Priyo Perwito turut hadir dan 
menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan kebijakan 
pemasaran MUSIcool.

Selain diskusi mengenai kendala pemasaran MUSIcool, 
pada kesempatan yang sama juga diumumkan para penerima 

penghargaan Penyalur Berprestasi 2010. Perusahaan yang 
terpilih adalah PT Sarana Patra Jateng, PT Gilbatama, dan PT 
Urip Sumber Jadi. Priyo berharap penyalur lainnya terpacu dan 
belajar dari kesuksesan para penyalur berprestasi 2010.

Temu pelanggan MUSIcool dilanjutkan oleh Pelatihan Intensif 
Teknisi MUSIcool pada Mesin Pendingin Angkatan II/2010 yang 
berlangsung 11-12 Maret 2010. Selain mendapatkan materi 
pemahaman umum dan teknis, 70 peserta pelatihan juga 
mendapat pengetahuan mengenai teknik pengisian dan teknik 
mengatasi permasalahan dalam penggunaan MUSIcool pada 
mesin pendingin. Pelatihan juga disertai praktik yang dipandu 
instruktur dari APRRAL (Asosiasi Pengusaha Refrigeran Ramah 
Lingkungan) dan HIMPATUR (Himpunan Praktisi Tata Udara 
dan Refrigerasi).

Kuduri, salah seorang peserta dari PT Sarana Patra Ja-
teng mengaku senang mendapatkan pelatihan seperti ini. 
Me nurutnya, MUSIcool selain tidak merusak ozon juga lebih 
hemat secara keekonomian dibandingkan refrigeran lainnya. 
Namun teknisi perlu mendapatkan keahlian dalam pengisian 
atau retrofitting karena teknik pengisian MUSIcool sedikit 
berbeda dengan freon.

Manager Gasdom Region III Arie Anggoro menjelaskan, 
kegiatan temu pelanggan dan pelatihan seperti ini penting 
untuk dilakukan secara periodik untuk menjaring informasi dan 
mengetahui kendala pemasaran di lapangan.

”Informasi ini penting sebagai bahan menetapkan kebijakan 
lebih lanjut serta untuk perluasan pasar khususnya di Gasdom 
Region III,” jelas Arie.MPPMS REG IV
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Menjadikan KPI Sebagai 
Sistem Manajemen 
Kinerja

CILACAP - Guna meningkatkan skill setiap operator kilang 
sebagai ujung tombak dari suatu refinery unit, Pertamina 
khususnya  OPI Central menggelar Craft Personal Develop-
ment Program (CPDP) tahun 2010 di RU IV Cilacap. Acara 
yang dibuka oleh GM RU IV Syofrinaldy ini, berlangsung 
di ruang rapat II head office (18-19/3). Acara yang sama 
sebelumnya juga berlangsung di RU II. Initial meeting  ini 
diikuti oleh seluruh perwakilan Refinery Unit Pertamina. 

Pentingnya kegiatan ini dilakukan menurut GM RU IV 
dalam sambutannya antara lain karena operator kilang 
sebagai ujung tombak harus menjalankan refinery dengan 
aman, handal, optimum, memenuhi kaidah safety dan 
berkompeten dalam menghasilkan produk. “Hal ini perlu 
dilakukan, karena tantangan ke depan setiap operator 
kilang harus mempunyai skill kompetensi standar dalam 
menjalankan kilang sehingga dihasilkan produk yang 
berkualitas,” tambah GM. 

Lebih lanjut dikatakan, dengan profesionalnya Operator 
maka akan berdampak pada kemajuan produksi kilang. Oleh 
sebab itu rencananya program ini juga akan dilaksanakan 
untuk setiap bagian dalam refinery unit. CPDP 2010 ini 
kali ini lebih dikhususkan untuk pengembangan operator 
kilang Production I & II. Terkait hal di atas di harapkan 
seluruh unit memberikan apresiasi terhadap program ini 
sehingga mampu meningkatkan kinerja seluruh refinery 
unit Pertamina dan memantapkan visi perusahaan, papar 
GM.MPRUIV

RU IV Adakan CPDP

Implementasi 
e-Administration di 
PT. Pertamina Drilling 
Services Indonesia

Pada tanggal 1 April 2010 PT. Pertamina Drilling 
Services Indonesia melaksanakan Go Live penggunaan 
aplikasi eadministration di internal korporatnya. Se-
belumnya para user telah mengikuti pelatihan peng-
gunaan aplikasi tersebut pada tanggal 26 Maret 2010. 

eadministration adalah sistem manajemen ko-
respondensi dan arsip elektronik yang terintegrasi 
dengan portal intranet dan SMS Center yang dikem-
bangkan oleh CSS. Aplikasi ini sudah mendapatkan 
sertifikat hak cipta pada tahun 2008 dan pernah meme-
nangkan peringkat silver pada Konvensi Mutu  Direktorat 
Hilir 2006.

Manfaat implementasi aplikasi eadministration di 
PT. PDSI ini adalah tercapainya optimalisasi kegiatan 
korespondensi internal PT. PDSI dengan meminimalisir 

penggunaan kertas / facsimile dan memaksimalkan peman-
faatan teknologi informasi sehingga terjadi penghematan 
biaya kertas/facsimile, cepat (real time), mudah dalam 
pencarian dan pemeliharaan dokumen, mudah dalam 
mo nitoring hirarki disposisi/pengiriman surat, dan juga 
peningkatan kenyamanan bekerja karena sampah kertas 
berkurang.MPCSS

JAKARTA – Mengelola kinerja perusahaan secara efektif 
merupakan salah satu kiat kunci sukses untuk mencapai 
bisnis ke arah yang lebih baik lagi. Dalam konteks inilah, 
pengembangan Key Performance Indicator (KPI) yang 
sistematis makin dirasa sebagai tolak ukur yang dijadikan 
patokan untuk evaluasi kinerja.

Dalam rangka menerapkan sistem manajemen kinerja 
pekerja Pertamina yang berbasis KPI, dilaksanakan pe-
nandatanganan bersama KPI 2010 Direktorat Renbang 
Investasi & Manajemen Resiko oleh Direktur Renbang 
Investasi & Manajemen Resiko Ferederick Siahaan beserta 
jajaran SVP, VP dan Manajer terkait. Penandatanganan 
berlangsung di Lantai 9 Kantor Pusat Pertamina Jakarta, 
Kamis (8/4).

KPI merupakan sebuah elemen vital dalam setiap 
pro ses pengelolaan kinerja perusahaan karena KPI 
sen diri merupakan serangkaian indikator kunci yang 
bersifat terukur, dan memberikan informasi sejauh mana 
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang 
dibebankan.

Sebagaimana diketahui bahwa status pengisian KPI 
2010 Direktorat Renbang Investasi & Manajemen Risiko  
pada PMS Online system sudah mencapai 77,78 persen 
dan Ferederick Siahaan mengatakan bahwa setiap bulan-
nya dilakukan evaluasi pencapaian-pencapaian yang telah 
dilakukan atas target yang dicanangkan oleh pemegang 
saham yaitu sebesar RP 25 triliun.

“Untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah 
sehing ga dibutuhkan upaya-upaya terkait dengan hal-hal 
operasional menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita 
harus lebih kritis untuk memperbaiki hal-hal yang perlu kita 
benahi bersama,” kata Ferederick.

Di samping itu, Ferederick juga menyampaikan bahwa 
investasi menjadi hal yang krusial sehinga dibutuhkan 
displin dalam menjalankan bisnis proses dan jangan lalai 
dalam menjalankan target yang ingin kita capai. “Kita harus 
Be on Track baik ini di hulu, hilir, pemasaran&niaga maupun 
difungsi-fungsi lainnya dan saya berharap agar masing-
masing fungsi bisa saling bekerjasama,” katanya.MPIK

Lahir dari sebuah cikal bakal komitmen mutu sepanjang tahun 2010 yaitu Deklarasi Bali 
Pertamina Quality Management yang salah satu poinnya adalah komitmen mengenai implementasi 
dan perbaikan Sistem Manajemen yang diterapkan diseluruh entitas bisnis Pertamina, maka 
ter-inisiasilah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan teknik audit, 
peningkatan pemahaman Sistem Manajemen serta membangun integritas yang lebih kuat sebagai 
seorang Internal Auditor Pertamina.

Skill Upgrade for Auditor of Management System(s) merupakan pelatihan yang bertujuan 
untuk untuk meningkatkan ketrampilan auditor internal Pertamina dalam melaksanakan audit dan 
optimalisasi pemahaman auditor terkait dengan penerapan manajemen sistem secara menyeluruh, 
menuju Pertamina yang ekselen.

Diharapkan bahwa setelah pelatihan ini para peserta pelatihan ini akan mampu berperan 
sebagai auditor yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan audit 
yang meliputi;
• perancangan audit plan yang efektif
• pelaksanaan audit yang terencana dan efektif (pelaksanaan opening meeting, audit, dan closing 

meeting)
• penyusunan laporan audit yang komprehensif dan bernilai tambah.

Dikarenakan pelatihan ini bersifat “upskilling” maka para calon peserta memenuhi persyaratan 
sebagai berikut :
• sudah mengikuti pelatihan pemahaman standar sistem manajemen (IS0 9001
• atau IS0 14001 atau OHSAS 18001 atau sistem manajemen terkait lainnya)
• sudah mengikuti pelatihan internal auditor untuk sistem manajemen
• sudah pernah terlibat dalam proses audit sistem manajemen mutu dan
• berperan sebagai auditor.

Namun sebelum kita membicarakan hal-hal terkait Internal Audit Sistem Manajemen, mari kita 
berkenalan dengan elemen-eleman yang membangun fungsi Audit Sistem Manajemen itu sendiri. 
Sudah tahukah kita apakah yang  dimaksud audit internal disini? Audit Internal merupakan proses 
sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya 
secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Sedangkan Auditor 
adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit 

Didalam SNI-19-19001-2005 dijelaskan bahwa tujuan audit menetapkan apa yang akan dicapai 
oleh audit dan dapat mencakup hal berikut :
a) penentuan tingkat kesesuaian sistem manajemen milik auditi (organisasi yang diaudit) atau 

bagiannya dengan kriteria audit,
b) Evaluasi kemampuan sistem manajemen untuk menjamin pemenuhan persyaratan peraturan 

perundang-undangan dan kontrak,
c) Evaluasi keefektifan sistem manajemen dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan
d) Identifikasi bidang sistem manajemen yang potensial untuk ditingkatkan.

Berangkat dari kondisi saat ini, dimana banyak kendala yang berpotensi untuk mengoptimalkan 
proses dan kualitas audit, maka muncul beberapa rekomendasi dalam pelatihan ini antara lain :
1. Dibentuknya konsep pedoman/TKO yang mengatur masalah internal auditor untuk tingkat 

Korporat yang akan menjadi paying bagi TKO yang ada di Unit Operasi/Usaha/Bisnis/Region 
Pertamina.

2. Wacana untuk membentuk suatu fungsi Audit Internal Sistem Manajemen yang terlegalitas 
secara struktural untuk meningkatkan integritas elemen audit dan memitigasi dampak 
keterbatasan sumber daya.

3. Perlu dibangun suatu sistem untuk meng-evaluasi kinerja dan kompetensi para internal auditor 
sehingga dapat disusun pelatihan atau mekanisme proses yang sesuai untuk menigkatkan 
kompetensi tersebut.
Duapuluh empat internal auditor yang mengikuti pelatihan tersebut melahirkan suatu komitmen 

yang menunjukkan integritas seorang Internal Auditor yang tertuang dalam Deklarasi Patra Bandung 
yang ditandatangani tanggal 07 April 2010 di Patra Jasa Bandung sebagai berikut:  

Tentunya bukan suatu komitmen yang hanya berhenti dan selesai ketika disepakati dan ditanda 
tangani, tetapi komitmen yang baru saja lahir sebagai benih yang dapat ditumbuh kembangkan 
menjadi komitmen yang bersifat integral (menyeluruh) di semua elemen bukan hanya parsial 
(sebagian) hanya untuk para “jebolan” pelatihan Skill Upgrade for Auditor of Management System(s).

Kami para auditor Pertamina 
Memiliki Komitmen untuk bertindak dan berperilaku :

DISIPLIN
MEMILIKI INTEGRITAS TINGGI

KOMPETEN
BERPIKIRAN TERBUKA

BERPENAMPILAN MENARIK
KOMUNIKATIF
PERCAYA DIRI

TEGAS
FOKUS
IKHLAS

Sebelum baca tulisan ini ada 
baiknya klo KOMETers coba buka 
dokumentasi The PBS.org tentang 
Digital Nation: Life on Virtual Frontier 
(http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/digitalnation/living-faster/
digital-natives/) yang memberikan 
gambaran gimana  perkembangan 
teknologi sangat mempengaruhi 
kehidupan kita, mulai dari anak-
anak yang tergila-gila untuk bermain 
game on-line, mahasiswa yang 
ketergantungan dengan Facebook, 
Twitter, YM, Googling, sampai dengan para pekerja yang terikat untuk menggunakan 
email dan berbagai aplikasi teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya 
pada akhirnya, tidak ada lagi perbedaan umur, jenis kelamin, pekerjaan yang dapat 
mengklasifikasikan populasi pengguna teknologi ini. 

Tentunya banyak hal yang bisa kita peroleh dari perkembangan teknologi ini. Kemudahan 
dan kecepatan adalah faktor yang menjadi unggulan. Dimana kita nggak perlu lagi khawatir 
bakalan ketinggalan berita atau informasi kapan pun dan dimana pun kita berada. Dengan 
alasan itu, keberadaan Portal KOMET (http://portal.pertamina.com) merupakan salah satu 
bentuk media yang digunakan untuk mendistribusikan pengetahuan, berdiskusi dan bahkan 
komunikasi dengan para KOMETers. 

Perkembangan yang diharapkan 
tentunya nggak cuman sampai disitu, 
salah satunya adalah penggunaan web 
conference yaitu media komunikasi 
melalui internet dimana pengguna tidak 
hanya mendengarkan suara namun juga 
melihat gambar hidup (live). Teknologi 
ini bukanlah hal yang baru, namun 
mungkin untuk Pertamina belum banyak 
pekerja terbiasa untuk menggunakan 
media ini. Selain dikarenakan saat ini 
belum tersedianya infrastruktur dan 

fasilitasnya, berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka sudah menjadi kebiasaan 
yang sepertinya agak sulit untuk diubah. Namun tanpa terpengaruh hal tersebut, KOMET 
sudah merencanakan dalam salah satu programnya yaitu untuk melakukan conference 
dalam melaksanakan kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa unit/region. Tujuannya 
agar kedepannya, rapat yang biasanya mengharuskan pekerja untuk datang ke suatu tempat 
sehingga mengharuskan untuk meninggalkan lokasi  kerjanya tersebut bisa diminimalisasi. 
Hal ini tentunya akan membantu perusahaan untuk minimasi anggaran dan waktu yang 
dihabiskan pekerja dalam perjalanan. 

Munculnya smartphone atau telepon yang 
dilengkapi dengan fasilitas internet, memungkinkan 
kita untuk tetap update dengan berbagai berita dan 
informasi. Dikutip dari tulisan “Power in the Palm 
of Your Hand” oleh Carla O’Dell dibahas bahwa 
pada perkembangannya akan ditetapkan kebijakan 
perusahaan untuk mengelola keamanan dan biaya 
teknologi (tulisan, suara dan data) serta keterlibatan 
Teknologi Informasi dalam menjaga, mengelola dan 
mengintegrasikan keseluruhan sistem. Dan yang perlu 
dipikirkan adalah bagaimana knowledge management 
(km) bisa memanfaatkan kecanduan orang-orang 
dari teknologi ini? Apa yang pantas untuk didistribusikan melalui layar kecil tersebut? Apa 
yang bisa kita pelajari dari Twitter, RSS, dan alert system dari maskapai Continental yang 
memberikan update informasi perubahan jadwal pesawat? 

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa memang penerapan teknologi tidak lepas dari 
dampak negatif. Misal: berkurangnya interaksi secara personal, ketergantungan terhadap 
teknologi yang jika suatu saat mengalami gangguan akan dapat mengakibatkan terhentinya 
pekerjaan dan lain sebagainya. Namun hal ini tentunya dapat diminimalisir dan tidak 
sebanding dengan keuntungan yang kita peroleh dari penerapan perkembangan teknologi 
dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari.  

Mudah-mudahan berdasarkan referensi dari dokumentasi link diatas dan beberapa 
pertimbangan tersebut bisa merubah pola pikir dan kesiapan kita untuk menerima 
perkembangan teknologi dan mengimplementasikannya menjadi bagian dari kehidupan kita. 

JAKARTA – Pertamina Learning Center bekrejasama dengan 
PT Dayamandiri Dharmakonsilindo melaksanakan kegiatan 
pelatihan tentang Pengakuan (recognize) Imbalan Kerja Pekerja 
Berdasarkan PSAK-24 dan Kaitannya dengan Penyusunan 
Laporan Keuangan dan Anggaran SDM di Lingkungan Pertamina 
dan Anak Perusahaan. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh 
30 peserta dari berbagai fungsi SDM dan Keuangan baik dari 
Pertamina Korporat maupun Anak Perusahaan, pada 24-25 
Maret 2010 di Gedung PLC Simprug, Jakarta.

Tujuan dilakukannya pelatihan adalah untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman kepada pekerja di Fungsi SDM 
dan Fungsi Keuangan di lingkungan Pertamina  dan Anak 
Perusahaan, tentang pengakuan (recognize) imbalan kerja 
pekerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-
24 (PSAK-24) dan kaitannya dengan penyusunan laporan 
keuangan perusahaan dan penyusunan anggaran SDM. 

Khususnya tentang; Jenis-jenis imbalan kerja dan 
peraturan perundangan atas imbalan kerja, Prinsip-prinsip 
perhitungan aktuaria atas imbalan kerja, Akuntansi imbalan kerja, 
Laporan aktuaria untuk pengakuan beban imbalan kerja, dan 
Implementasi akuntansi imbalan kerja terkait penyusunan laporan 
keuanagan dan anggaran sumber daya manusia (SDM).

Dalam pelatihan tersebut, materi yang diberikan antara lain 
tentang; Kerangka Dasar Akuntansi Imbalan Kerja, Konsep Dasar 
Perhitungan Aktuaria, Konsep Akuntasi Imbalan Kerja PSAK-24, 
Kaitan PSKA-24 dengan Penyusunan Laporan Keuangan dan 
Anggaran SDM, dan Memahami Laporan Aktuaria.

Adapun ringkasan materi yang diberikan dalam pelatihan, 
sebagai berikut:

PELATIHAN PENGAKUAN IMBALAN KERJA BERDASARKAN PSAK-24

Prinsip-Prinsip Akuntansi Imbalan Kerja
a. Menganut konsep berkelanjutan (on-going concern), 

bukan termination atau liquidation. Pengukuran dan 
pengungkapan beban mempertimbangkan factor-faktor 
perkiraan menyangkut keadaan di masa mendatang, 
seperti: kenaikan upah, pembayaran imbalan, peluang 
terjadinya suatu kejadian dan lain-lain.

b. Beban diakui sejalan dengan masa kerja pekerja.
Kewajiban yang diakui di Neraca merupakan akumulasi 
selisih antara beban yang diakui pada setiap periode 
akuntansi, dengan iuran dan/atau pembayaran imbalan 
pada setiap periode akuntansi yang bersangkutan.

Laporan Aktuaria
a. Memberikan informasi kewajiban perusahaan atas 

imbalan kerja pekerja per tanggal perhitungan tertentu, 
yang meliputi; beban periode berjalan yang diakui dalam 
laporan laba rugi dan kewajiban atau aktiva yang diakui 
dalam neraca.

b. Memuat rekonsiliasi dan analisa perubahan kewajiban 
selama periode berjalan.

c. Memberikan prakiraan beban untuk periode setelah 
tanggal perhitungan. 
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Deklarasi Patra Bandung, Bukti Komitmen 
Insan Mutu yang Tak Terbendung 

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management  (Referensi SNI-19-19001-2005)

Siap untuk Menjadi 
Generasi Digital?

Oleh 
 Shynta Dewi 
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

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

Menjadikan KPI Sebagai 
Sistem Manajemen 
Kinerja

CILACAP - Guna meningkatkan skill setiap operator kilang 
sebagai ujung tombak dari suatu refinery unit, Pertamina 
khususnya  OPI Central menggelar Craft Personal Develop-
ment Program (CPDP) tahun 2010 di RU IV Cilacap. Acara 
yang dibuka oleh GM RU IV Syofrinaldy ini, berlangsung 
di ruang rapat II head office (18-19/3). Acara yang sama 
sebelumnya juga berlangsung di RU II. Initial meeting  ini 
diikuti oleh seluruh perwakilan Refinery Unit Pertamina. 

Pentingnya kegiatan ini dilakukan menurut GM RU IV 
dalam sambutannya antara lain karena operator kilang 
sebagai ujung tombak harus menjalankan refinery dengan 
aman, handal, optimum, memenuhi kaidah safety dan 
berkompeten dalam menghasilkan produk. “Hal ini perlu 
dilakukan, karena tantangan ke depan setiap operator 
kilang harus mempunyai skill kompetensi standar dalam 
menjalankan kilang sehingga dihasilkan produk yang 
berkualitas,” tambah GM. 

Lebih lanjut dikatakan, dengan profesionalnya Operator 
maka akan berdampak pada kemajuan produksi kilang. Oleh 
sebab itu rencananya program ini juga akan dilaksanakan 
untuk setiap bagian dalam refinery unit. CPDP 2010 ini 
kali ini lebih dikhususkan untuk pengembangan operator 
kilang Production I & II. Terkait hal di atas di harapkan 
seluruh unit memberikan apresiasi terhadap program ini 
sehingga mampu meningkatkan kinerja seluruh refinery 
unit Pertamina dan memantapkan visi perusahaan, papar 
GM.MPRUIV

RU IV Adakan CPDP

Implementasi 
e-Administration di 
PT. Pertamina Drilling 
Services Indonesia

Pada tanggal 1 April 2010 PT. Pertamina Drilling 
Services Indonesia melaksanakan Go Live penggunaan 
aplikasi eadministration di internal korporatnya. Se-
belumnya para user telah mengikuti pelatihan peng-
gunaan aplikasi tersebut pada tanggal 26 Maret 2010. 

eadministration adalah sistem manajemen ko-
respondensi dan arsip elektronik yang terintegrasi 
dengan portal intranet dan SMS Center yang dikem-
bangkan oleh CSS. Aplikasi ini sudah mendapatkan 
sertifikat hak cipta pada tahun 2008 dan pernah meme-
nangkan peringkat silver pada Konvensi Mutu  Direktorat 
Hilir 2006.

Manfaat implementasi aplikasi eadministration di 
PT. PDSI ini adalah tercapainya optimalisasi kegiatan 
korespondensi internal PT. PDSI dengan meminimalisir 

penggunaan kertas / facsimile dan memaksimalkan peman-
faatan teknologi informasi sehingga terjadi penghematan 
biaya kertas/facsimile, cepat (real time), mudah dalam 
pencarian dan pemeliharaan dokumen, mudah dalam 
mo nitoring hirarki disposisi/pengiriman surat, dan juga 
peningkatan kenyamanan bekerja karena sampah kertas 
berkurang.MPCSS

JAKARTA – Mengelola kinerja perusahaan secara efektif 
merupakan salah satu kiat kunci sukses untuk mencapai 
bisnis ke arah yang lebih baik lagi. Dalam konteks inilah, 
pengembangan Key Performance Indicator (KPI) yang 
sistematis makin dirasa sebagai tolak ukur yang dijadikan 
patokan untuk evaluasi kinerja.

Dalam rangka menerapkan sistem manajemen kinerja 
pekerja Pertamina yang berbasis KPI, dilaksanakan pe-
nandatanganan bersama KPI 2010 Direktorat Renbang 
Investasi & Manajemen Resiko oleh Direktur Renbang 
Investasi & Manajemen Resiko Ferederick Siahaan beserta 
jajaran SVP, VP dan Manajer terkait. Penandatanganan 
berlangsung di Lantai 9 Kantor Pusat Pertamina Jakarta, 
Kamis (8/4).

KPI merupakan sebuah elemen vital dalam setiap 
pro ses pengelolaan kinerja perusahaan karena KPI 
sen diri merupakan serangkaian indikator kunci yang 
bersifat terukur, dan memberikan informasi sejauh mana 
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang 
dibebankan.

Sebagaimana diketahui bahwa status pengisian KPI 
2010 Direktorat Renbang Investasi & Manajemen Risiko  
pada PMS Online system sudah mencapai 77,78 persen 
dan Ferederick Siahaan mengatakan bahwa setiap bulan-
nya dilakukan evaluasi pencapaian-pencapaian yang telah 
dilakukan atas target yang dicanangkan oleh pemegang 
saham yaitu sebesar RP 25 triliun.

“Untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah 
sehing ga dibutuhkan upaya-upaya terkait dengan hal-hal 
operasional menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita 
harus lebih kritis untuk memperbaiki hal-hal yang perlu kita 
benahi bersama,” kata Ferederick.

Di samping itu, Ferederick juga menyampaikan bahwa 
investasi menjadi hal yang krusial sehinga dibutuhkan 
displin dalam menjalankan bisnis proses dan jangan lalai 
dalam menjalankan target yang ingin kita capai. “Kita harus 
Be on Track baik ini di hulu, hilir, pemasaran&niaga maupun 
difungsi-fungsi lainnya dan saya berharap agar masing-
masing fungsi bisa saling bekerjasama,” katanya.MPIK

Lahir dari sebuah cikal bakal komitmen mutu sepanjang tahun 2010 yaitu Deklarasi Bali 
Pertamina Quality Management yang salah satu poinnya adalah komitmen mengenai implementasi 
dan perbaikan Sistem Manajemen yang diterapkan diseluruh entitas bisnis Pertamina, maka 
ter-inisiasilah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan teknik audit, 
peningkatan pemahaman Sistem Manajemen serta membangun integritas yang lebih kuat sebagai 
seorang Internal Auditor Pertamina.

Skill Upgrade for Auditor of Management System(s) merupakan pelatihan yang bertujuan 
untuk untuk meningkatkan ketrampilan auditor internal Pertamina dalam melaksanakan audit dan 
optimalisasi pemahaman auditor terkait dengan penerapan manajemen sistem secara menyeluruh, 
menuju Pertamina yang ekselen.

Diharapkan bahwa setelah pelatihan ini para peserta pelatihan ini akan mampu berperan 
sebagai auditor yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan audit 
yang meliputi;
• perancangan audit plan yang efektif
• pelaksanaan audit yang terencana dan efektif (pelaksanaan opening meeting, audit, dan closing 

meeting)
• penyusunan laporan audit yang komprehensif dan bernilai tambah.

Dikarenakan pelatihan ini bersifat “upskilling” maka para calon peserta memenuhi persyaratan 
sebagai berikut :
• sudah mengikuti pelatihan pemahaman standar sistem manajemen (IS0 9001
• atau IS0 14001 atau OHSAS 18001 atau sistem manajemen terkait lainnya)
• sudah mengikuti pelatihan internal auditor untuk sistem manajemen
• sudah pernah terlibat dalam proses audit sistem manajemen mutu dan
• berperan sebagai auditor.

Namun sebelum kita membicarakan hal-hal terkait Internal Audit Sistem Manajemen, mari kita 
berkenalan dengan elemen-eleman yang membangun fungsi Audit Sistem Manajemen itu sendiri. 
Sudah tahukah kita apakah yang  dimaksud audit internal disini? Audit Internal merupakan proses 
sistematis, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya 
secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Sedangkan Auditor 
adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit 

Didalam SNI-19-19001-2005 dijelaskan bahwa tujuan audit menetapkan apa yang akan dicapai 
oleh audit dan dapat mencakup hal berikut :
a) penentuan tingkat kesesuaian sistem manajemen milik auditi (organisasi yang diaudit) atau 

bagiannya dengan kriteria audit,
b) Evaluasi kemampuan sistem manajemen untuk menjamin pemenuhan persyaratan peraturan 

perundang-undangan dan kontrak,
c) Evaluasi keefektifan sistem manajemen dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan
d) Identifikasi bidang sistem manajemen yang potensial untuk ditingkatkan.

Berangkat dari kondisi saat ini, dimana banyak kendala yang berpotensi untuk mengoptimalkan 
proses dan kualitas audit, maka muncul beberapa rekomendasi dalam pelatihan ini antara lain :
1. Dibentuknya konsep pedoman/TKO yang mengatur masalah internal auditor untuk tingkat 

Korporat yang akan menjadi paying bagi TKO yang ada di Unit Operasi/Usaha/Bisnis/Region 
Pertamina.

2. Wacana untuk membentuk suatu fungsi Audit Internal Sistem Manajemen yang terlegalitas 
secara struktural untuk meningkatkan integritas elemen audit dan memitigasi dampak 
keterbatasan sumber daya.

3. Perlu dibangun suatu sistem untuk meng-evaluasi kinerja dan kompetensi para internal auditor 
sehingga dapat disusun pelatihan atau mekanisme proses yang sesuai untuk menigkatkan 
kompetensi tersebut.
Duapuluh empat internal auditor yang mengikuti pelatihan tersebut melahirkan suatu komitmen 

yang menunjukkan integritas seorang Internal Auditor yang tertuang dalam Deklarasi Patra Bandung 
yang ditandatangani tanggal 07 April 2010 di Patra Jasa Bandung sebagai berikut:  

Tentunya bukan suatu komitmen yang hanya berhenti dan selesai ketika disepakati dan ditanda 
tangani, tetapi komitmen yang baru saja lahir sebagai benih yang dapat ditumbuh kembangkan 
menjadi komitmen yang bersifat integral (menyeluruh) di semua elemen bukan hanya parsial 
(sebagian) hanya untuk para “jebolan” pelatihan Skill Upgrade for Auditor of Management System(s).

Kami para auditor Pertamina 
Memiliki Komitmen untuk bertindak dan berperilaku :
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TEGAS
FOKUS
IKHLAS

Sebelum baca tulisan ini ada 
baiknya klo KOMETers coba buka 
dokumentasi The PBS.org tentang 
Digital Nation: Life on Virtual Frontier 
(http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/digitalnation/living-faster/
digital-natives/) yang memberikan 
gambaran gimana  perkembangan 
teknologi sangat mempengaruhi 
kehidupan kita, mulai dari anak-
anak yang tergila-gila untuk bermain 
game on-line, mahasiswa yang 
ketergantungan dengan Facebook, 
Twitter, YM, Googling, sampai dengan para pekerja yang terikat untuk menggunakan 
email dan berbagai aplikasi teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari. Sebenarnya 
pada akhirnya, tidak ada lagi perbedaan umur, jenis kelamin, pekerjaan yang dapat 
mengklasifikasikan populasi pengguna teknologi ini. 

Tentunya banyak hal yang bisa kita peroleh dari perkembangan teknologi ini. Kemudahan 
dan kecepatan adalah faktor yang menjadi unggulan. Dimana kita nggak perlu lagi khawatir 
bakalan ketinggalan berita atau informasi kapan pun dan dimana pun kita berada. Dengan 
alasan itu, keberadaan Portal KOMET (http://portal.pertamina.com) merupakan salah satu 
bentuk media yang digunakan untuk mendistribusikan pengetahuan, berdiskusi dan bahkan 
komunikasi dengan para KOMETers. 

Perkembangan yang diharapkan 
tentunya nggak cuman sampai disitu, 
salah satunya adalah penggunaan web 
conference yaitu media komunikasi 
melalui internet dimana pengguna tidak 
hanya mendengarkan suara namun juga 
melihat gambar hidup (live). Teknologi 
ini bukanlah hal yang baru, namun 
mungkin untuk Pertamina belum banyak 
pekerja terbiasa untuk menggunakan 
media ini. Selain dikarenakan saat ini 
belum tersedianya infrastruktur dan 

fasilitasnya, berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka sudah menjadi kebiasaan 
yang sepertinya agak sulit untuk diubah. Namun tanpa terpengaruh hal tersebut, KOMET 
sudah merencanakan dalam salah satu programnya yaitu untuk melakukan conference 
dalam melaksanakan kegiatan diskusi yang melibatkan beberapa unit/region. Tujuannya 
agar kedepannya, rapat yang biasanya mengharuskan pekerja untuk datang ke suatu tempat 
sehingga mengharuskan untuk meninggalkan lokasi  kerjanya tersebut bisa diminimalisasi. 
Hal ini tentunya akan membantu perusahaan untuk minimasi anggaran dan waktu yang 
dihabiskan pekerja dalam perjalanan. 

Munculnya smartphone atau telepon yang 
dilengkapi dengan fasilitas internet, memungkinkan 
kita untuk tetap update dengan berbagai berita dan 
informasi. Dikutip dari tulisan “Power in the Palm 
of Your Hand” oleh Carla O’Dell dibahas bahwa 
pada perkembangannya akan ditetapkan kebijakan 
perusahaan untuk mengelola keamanan dan biaya 
teknologi (tulisan, suara dan data) serta keterlibatan 
Teknologi Informasi dalam menjaga, mengelola dan 
mengintegrasikan keseluruhan sistem. Dan yang perlu 
dipikirkan adalah bagaimana knowledge management 
(km) bisa memanfaatkan kecanduan orang-orang 
dari teknologi ini? Apa yang pantas untuk didistribusikan melalui layar kecil tersebut? Apa 
yang bisa kita pelajari dari Twitter, RSS, dan alert system dari maskapai Continental yang 
memberikan update informasi perubahan jadwal pesawat? 

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa memang penerapan teknologi tidak lepas dari 
dampak negatif. Misal: berkurangnya interaksi secara personal, ketergantungan terhadap 
teknologi yang jika suatu saat mengalami gangguan akan dapat mengakibatkan terhentinya 
pekerjaan dan lain sebagainya. Namun hal ini tentunya dapat diminimalisir dan tidak 
sebanding dengan keuntungan yang kita peroleh dari penerapan perkembangan teknologi 
dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari.  

Mudah-mudahan berdasarkan referensi dari dokumentasi link diatas dan beberapa 
pertimbangan tersebut bisa merubah pola pikir dan kesiapan kita untuk menerima 
perkembangan teknologi dan mengimplementasikannya menjadi bagian dari kehidupan kita. 

JAKARTA – Pertamina Learning Center bekrejasama dengan 
PT Dayamandiri Dharmakonsilindo melaksanakan kegiatan 
pelatihan tentang Pengakuan (recognize) Imbalan Kerja Pekerja 
Berdasarkan PSAK-24 dan Kaitannya dengan Penyusunan 
Laporan Keuangan dan Anggaran SDM di Lingkungan Pertamina 
dan Anak Perusahaan. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh 
30 peserta dari berbagai fungsi SDM dan Keuangan baik dari 
Pertamina Korporat maupun Anak Perusahaan, pada 24-25 
Maret 2010 di Gedung PLC Simprug, Jakarta.

Tujuan dilakukannya pelatihan adalah untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman kepada pekerja di Fungsi SDM 
dan Fungsi Keuangan di lingkungan Pertamina  dan Anak 
Perusahaan, tentang pengakuan (recognize) imbalan kerja 
pekerja berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-
24 (PSAK-24) dan kaitannya dengan penyusunan laporan 
keuangan perusahaan dan penyusunan anggaran SDM. 

Khususnya tentang; Jenis-jenis imbalan kerja dan 
peraturan perundangan atas imbalan kerja, Prinsip-prinsip 
perhitungan aktuaria atas imbalan kerja, Akuntansi imbalan kerja, 
Laporan aktuaria untuk pengakuan beban imbalan kerja, dan 
Implementasi akuntansi imbalan kerja terkait penyusunan laporan 
keuanagan dan anggaran sumber daya manusia (SDM).

Dalam pelatihan tersebut, materi yang diberikan antara lain 
tentang; Kerangka Dasar Akuntansi Imbalan Kerja, Konsep Dasar 
Perhitungan Aktuaria, Konsep Akuntasi Imbalan Kerja PSAK-24, 
Kaitan PSKA-24 dengan Penyusunan Laporan Keuangan dan 
Anggaran SDM, dan Memahami Laporan Aktuaria.

Adapun ringkasan materi yang diberikan dalam pelatihan, 
sebagai berikut:

PELATIHAN PENGAKUAN IMBALAN KERJA BERDASARKAN PSAK-24

Prinsip-Prinsip Akuntansi Imbalan Kerja
a. Menganut konsep berkelanjutan (on-going concern), 

bukan termination atau liquidation. Pengukuran dan 
pengungkapan beban mempertimbangkan factor-faktor 
perkiraan menyangkut keadaan di masa mendatang, 
seperti: kenaikan upah, pembayaran imbalan, peluang 
terjadinya suatu kejadian dan lain-lain.

b. Beban diakui sejalan dengan masa kerja pekerja.
Kewajiban yang diakui di Neraca merupakan akumulasi 
selisih antara beban yang diakui pada setiap periode 
akuntansi, dengan iuran dan/atau pembayaran imbalan 
pada setiap periode akuntansi yang bersangkutan.

Laporan Aktuaria
a. Memberikan informasi kewajiban perusahaan atas 

imbalan kerja pekerja per tanggal perhitungan tertentu, 
yang meliputi; beban periode berjalan yang diakui dalam 
laporan laba rugi dan kewajiban atau aktiva yang diakui 
dalam neraca.

b. Memuat rekonsiliasi dan analisa perubahan kewajiban 
selama periode berjalan.

c. Memberikan prakiraan beban untuk periode setelah 
tanggal perhitungan. 
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Occupational Health Baseline Assessment 
di RU IV Cilacap

PWP RU III Adakan Kursus Menjahit

BALONGAN - Sebagai agenda rutin tahunan, Koperasi Wanita Patra 
RU VI menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-12 pada 
di Gedung Pertemuan ”Patra Ayu” RU VI Balongan, Komperta Bumi 
Patra, Indramayu. 

Mengawali Laporannya di hadapan GM RU VI Balongan, Man HR 
RU VI dan Ketua Umum PWP RU VI  serta Pengurus dan Anggota  
Koperasi, Ketua Umum Koperasi Wanita Patra, Ny.Hj. Ika Irwan 
mengungkapkan  RAT Ke-12 Koperasi ’Wanita Patra’ RU VI  Balongan 
diselenggarakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai AD/ART 
Pasal 21 untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus 
kepada anggotanya  dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Koperasi 
di bidang organisasi, administrasi dan keuangan Tahun 2009. 

Pada RAT tersebut disampaikan bahwa hingga 31 Desember 2009 
keanggotaan KWP RU VI tercatat 475 orang. Perkembangan usaha 
koperasi, antara lain volume usaha Rp 4.789.680.000, simpanan pokok  
Rp 202.300.000, simpanan wajib  Rp 600.422.000, simpanan sukarela  

PLAJU - Sebanyak 29 peserta anggota PWP dan istri Mitra kerja 
mengikuti pelatihan Menjahit Tingkat Dasar yang diselenggarakan 
Bidang Pendidikan  Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Wilayah 
RU III Plaju. Acara berlangsung di Kantor PWP Plaju dibuka  Ketua 
PWP Tingkat Wilayah Unit III Plaju, Ny. Melia Ardhy (11/3).

Ny. Melia Ardy dalam sambutannya pada acara pembukaan me-
ngatakan, kegiatan ini merupakan program kerja dari Bidang Pendidikan 
PWP bertujuan memberikan keterampilan teknis dasar menjahit bagi 
anggota PWP RU III dan isteri mitra kerja di lingkungan RU III.

Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk kepeduliaan kepada 
para remaja dan yang ada di lingkungan perusahaan yang mengikuti 
kegiatan pelatihan ini. Sedangkan biaya kursus untuk istri Mitra kerja 
diberikan subsidi penuh.

 ”Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi anggota 
PWP dan ibu-ibu untuk dikembangkan ke tingkat selanjutnya, sehing-
ga dapat bermanfaat bagia keluarga yang pada akhirnya akan men-
dapatkan penghasilan,” demikian harap Ny. Melia.   

Sementara itu Ketua Bidang Pendidikan PWP Tingkat Wilayah RU 
III, Ny. Intan Sugandi mengatakan, ke giatan ini merupakan pro gram 
kerja dari Bidang Pendidikan yang pesertanya dari pengurus PWP, 
anggota, ibu-ibu dan remaja di lingkungan Komperta Plaju.

Disamping itu pe latihan penjahit ini merupakan yang kedua kalinya 
dilakukan Bidang Pendidikan PWP Tingkat Wilayah RU III 

Koperasi Wanita Patra RU VI Adakan RAT XII

Rp. 898.088.221.000, simpanan Khusus  Rp 24.313.667,  dan cadangan 
umum  Rp 595.804.000. Sedangkan berdasarkan Laba & SHU diambil 
dari Laba Tahun 2009 adalah Sisa Hasil Usaha  (SHU)  Rp 57.608.269.
Untuk Tahun  2009 dibagi ke masing-masing anggota.MPRUVI

JUDUL : Membangun 
  Kemandirian 

Berkarya
PENYUNTING : Zaim Saidi, Hamid 

Abidin, Kurniawati
PENERBIT : PIRAC dengan 

dukungan Ford 
Foundation

TEBAL BUKU : x + 147 halaman
No. Klasifikasi   : 368.4 MEM

Masalah penggalangan dana 
lokal masih jadi persoalan pelik 
bagi kebanyakan LSM di negeri 
ini. Tingkat ketergantungan kita 
terhadap dana asing begitu tinggi. 
Salah satu sebab ketergantungan 
tersebut adaalah keengganan kita 
melakukan upaya penggalangan 
dana dari masyarakat. Kita anggap 
program semacam itu sulit dan 
butuh waktu tak singkat. Kita juga 
pesimis masyarakat mau menyisi-
hkan dananya untuk membangun 
program kita.

Survei PIRAC menunjukkan 
bahwa rate of giving masyarakat 
Indonesia cukup tinggi, yakni 96% 
untuk perorangan, 84% untuk lem-
baga keagamaan dan 77% untuk 
lembaga lain nonkeagamaan. Se-
mentara nilai nominal sumbangan 
per kapita per tahun mencapai Rp 
371 ribu untuk perorangan; Rp 255 
ribu untuk organisasi keagamaan; 
dan Rp 233 ribu untuk organisasi 
selain keagamaan.

Di sisi lain sejumlah LSM ber-
hasil memanfaatkan potensi dana 
sosial masyarakat tersebut. Hal 
itu terlihat dari hasil studi kasus 
PIRAC tentang model dan strategi 
penggalangan dana LSM di 
Indonesia. Dari 18 organisasi yag 
dikaji, 10 diantaranya membiayai 
seluruh kegiatan dan operasional 
lembaganya dengan dana lokal. 
Kemandirian ini dicapai sejak lem-
baga-lembaga tersebut pertama 
kali didirikan. Sebagian besar dari 
mereka adalah lembaga-lembaga 
yang mengelola dana keagamaan. 
Sebagian lainnya lainnya meng-
galang dana dari perorangan dan 
perusahaan serta mendirikan unit 
usaha. Sementara delapan or-
ganisasi lainnya masih menerima 
atau mengelola dana dari lembaga 
donor asing dengan proporsi yang 
lebih kecil.

Informasi lainnya yang me-
narik yang dikupas buku ini adalah 
ditemukannya kesenjangan antara 
potensi sumbangan yang ada 
dalam masyarakat, dan jenis serta 
jumlah lembaga sosial yang men-
erima sumbangan masyarakat. 
LSM pada umumnya belum 
mendapatkan dukungan dana dari 
masyarakat umum. Ini tampaknya 
berkaitan dengan motif, tetapi juga 
soal kepercayaan. Sebaliknya, 
alasan yang menolah sumbangan 
berkaitan dengan ketidakper-
cayaan kepada penggalang dana 
(fund raiser) maupun organisasi-
nya.MPRO

CILACAP - Guna mengoptimalkan kegiatan Kesehatan Kerja dan 
mendukung program rumah sakit industri di lingkungan perusahaan 
khususnya di lingkungan Refinery Unit, tim yang dipimpin oleh Manager 
Occupational Health Pertamina Muhammad Isnaini beserta staf Medical-
HR Operation dan HSE Refining Directorate mengadakan Occupational 
Health Baseline Assessment di RU IV Cilacap (24-26 /3).

Opening meeting berlangsung di ruang rapat II/HO RU IV, dipimpin 
oleh GM RU IV Syofrinaldy, dihadiri oleh Manager HSE RU IV Bambang 
Windu Raharjo, Director of Pertamina Hospital Cilacap Arief Boedianto, 
Head of Medical RU IV Sugeng Santoso, dan undangan lainnya. Kick off 
meeting juga disertai dengan presentasi OH Policy oleh OH Corporate, 
presentasi kegiatan OH Section oleh OH Section Head, Kegiatan OH 
Medical Section oleh Head of Medical, kegiatan Industrial Hospital oleh 
Director of Pertamina Hospital. Sedangkan validasi dokumen kegiatan 
OH Section dan Medical berlangsung di tempat masing-masing.

GM RU IV menjelaskan sistem kerja yang dilakukan di kilang RU 
IV termasuk perbaikan yang telah dilakukan OPI, dan berharap adanya 
perbaikan program  ke depan. 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Pertamina 
Hospital Cilacap, kantor Medical, dan kantor OH Section RU IV. Kunjungan 
ke Pertamina Hospital Cilacap antara lain ke poli pemeriksaan kesehatan, 
poliklinik pekerja, ruang perawatan, sistem informasi, dan emergency 
response. Sementara kunjungan ke kantor Medical dilakukan untuk melihat 
prosedur pencatatan dan pelaporan tentang pemeriksaan ber kala, sickness 
absent, pekerja sakit berkepanjangan, kunjungan rawat jalan dan rawat inap 
pekerja, health promotion, dan sis tem informasi kesehatan kerja. Sedangkan 
di kantor OH Section dilakukan assessment tentang prosedur pencatatan dan 
pelaporan tentang Hazard Identification, pengukuran hazard di lingkungan 
kerja, pencatatan dan pelaporan pekerja yang terpanjang risiko kepada 
Medical, pengendalian bahaya di tempat kerja.MPRUIV

Kursus akan berlangsung selama 3 bulan, pada setiap Senin, Ra bu 
dan Jum’at dengan materi latihan menjahit tingkat dasar, sedangkan 
instruktur berasal dari Laponta Palembang.MPRUIII
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Warung Kopi
Markus
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MANAGEMENT WALKTHROUGH DIREKTUR HULU 
PERTAMINA KE PEP PANGKALAN SUSU

Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Bagus Setiardja melakukan 
management walk through ke PT Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu (20/3). Kunjungan dilakukan di Metering Gas Wampu, dilan-
jutkan kunjungan ke fasilitas produksi Salamander Energy North 
Sumatera LTD (KSO Pertamina EP untuk lapangan Glagah) ke-
mudian memberikan pengarahan kepada pekerja Field Pangkalan 
Susu dan Rantau di Guest House Field Pangkalan Susu. Dalam 
kesempatan itu, Bagus menekankan pentingnya aspek HSE dalam 
operasional Pertamina menuju world class. “Kunjungan ini juga 
merupakan bukti bahwa managemen peduli dengan operasional 
lapangan-lapangan dan untuk melihat secara langsung operasion-
al di lapangan” ujar Bagus. Dalam kunjungan kerja tersebut, Bagus 
didampingi, Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy 
M. Irhas, VP HSE PT Pertamina EP Djoko Susanto GM Region 
Sumatera Bambang Widjanarko, FM Pangkalan Susu Helmi Polin 
Sitorus, FM Rantau Toto Suhartono.MPPEPP.SUSU

PELATIHAN SISTEM PENDUKUNG KOORDINASI ANTAR 
BAGIAN PADA PROSES PENGADAAN MINYAK MENTAH

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengadaan minyak 
mentah, tim manajemen Integrated Supply Chaing (ISC) 
bekerjasama dengan fungsi Corporate Share Service (CSS) 
melaksanakan pelatihan sistem pendukung koordinasi antar 
bagian pada proses pengadaan minyak mentah. Pelatihan 
berlangsung di Ruang Bio Solar Lantai 21 Kantor Pusat 
Pertamina Jakarta, Rabu (7/4).MPIK
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PENGAJIAN BDI DAN PENYALURAN DANA BAZMA 
PERTAMINA

Pertamina melaksanakan pengajian rutin  untuk menambah 
Keimanan dan Ketakwaan sebagai seorang muslim, yang 
diselenggarakan di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Se-
lasa (6/4). Pengajian diisi oleh Ustadz Yusuf Mansyur den-
gan tema “Mu’jizat Shadaqah”. Dalam kesempatan tersebut 
Ketua Badan Pelaksana BAZMA Pertamina menyerahkan 
dana Zakat Infaq dan Sadaqah kepada para mustahik untuk 
biaya pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan modal usaha 
serta renovasi tempat ibadah dan lembaga pendidik Islam 
yang total keseluruhannya sebesar Rp 141.850.000.MPIK

SENAM PAGI PENUH ENERGI

Pekerja di lingkungan Kantor Pusat Pertamina melak-
sanakan senam pagi dan aerobik bersama Direktur SDM 
Pertamina Rukmi Hadihartini dan jajaran SVP, VP dan tim 
manjemen serta para pekerja di lapangan Parkir Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (9/4). Usai pelaksanaan se-
nam pagi,  para pekerja berkumpul  untuk bincang-bincang 
santai seputar Sumber Daya Manusia bersama Direktur 
SDM Pertamina Rukmi Hadihartini.MPIK
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PERTAMINA PEDULI BENCANA BANJIR BANDUNG

Pertamina kembali menunjukkan kepeduliannya kepada 
masyarakat. Kali ini, Pertamina menyalurkan bantuan untuk 
korban banjir di sekitar bantaran sungai Citarum. Paket 
bantuan senilai Rp. 50 juta tersebut terdiri dari sembako dan 
alat kebersihan sebanyak 400 paket, selimut sebanayk 100 
pcs, pakaian seragam SD – SLTA sebanyak 100 pasang dan 
handuk 100 pcs. Bantuan diterima oleh Odas Suhaya Kepala 
Seksi Trantib Kecamatan Dayeuhkolot, (2/4).  Sebanyak 503 
warga dari 164 Kepala Keluarga di sekitar bantaran sungai 
citarum seperti Desa Citerep, Pasiraga, Cigarees, Cilisung, 
Lamajang terendam oleh terjangan air luapan sungai Citarum 
yang mendangkal sejak Januari 2010. Tampak Ponco 
Koeswantoro Infrastrucutre & Disaster Officer Pertamina 
berbincang dengan Cucu Setiawati warga yang tinggal  di 
Bojong Asih setelah menyerahkan secara simbolis paket 
bantuan.MPBFR

DESANDRI
Manajer Manajemen Risiko Bisnis,
Risk Management,
Direktorat Perencanaan Investasi & 
Manajemen RisikoFo
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Markus tiba-tiba menjadi terkenal. Memang ada 
nama Markus, tetapi yang dimaksud dalam cerita Bapak-
bapak dan Ibu-ibu di Warung Kopi Mang Warta, apa 
lagi kalau bukan “makelar kasus.” Markus diburu polisi, 
seperti polisi memburu teroris dan pengedar narkoba.

Kang Rojak : Kayak apa sih kerja si Markus itu?
Mas Sutimin : Maaf, Kang, aku tak bisa menjelaskan, 

pertama karena aku bukan Markus, aku 
Sutimin, Kang.

Pak Totok : Yang perlu, mereka mesti menjadi 
seksi sibuk yang menghubungkan 
antara oknum polisi, oknum jaksa, 
oknum hakim, dengan si tersangka, 
bagaimana caranya si tersangka bebas 
hukum atau ringan hukumannya, dan 
bagaimana duit dari si tersangka masuk 
ke bapak-bapak oknum tersebut.

Mang Warta : Waaah, apa bedanya dengan calo 
tanah?

Mas Sutimin : Mmhhh kalau itu namanya Marnah, 
alias makelar tanah.

Kang Rojak :  Kalau Marnah mah tidak dikejar-kejar 
polisi. Tapi karena Marnah itu badannya 
bohay and semoook, ya laki-laki 
kampung lah yang mengejar-ngejar dia.

Mas Sutimin : Itu mah Marnah yang lain, bukan 
makelar tanah tapi janda montok di 
kampung Cihangseur, Desa Leuwiliang, 
Kecamatan Pakumangkreng.

Kang Rojak : Weleh-weleh...datanya sampai lengkep, 
dasar Mas Sutimin mah mertuanya 
kepala Desa Leuwiliang. 

Mang Warta : Ada tidak Markus di Pertamina?
Pak Totok : Ya, tidak ada, Mang. Pertamina itu 

sudah semakin dibersihkan dari agen 
proyek yang suka bikin proyek apa saja 
yang penting anggaran tahun itu habis.

Mas Sutimin : O iya lah, anggarannya sudah 
disediakan dan sing penting rekanan 
yang dapat kerjaan itu bisa tahu diri 
dan memberikan rasa terimakasih 
kepada beliau.

Pak Totok : Jangan berburuk sangka. Cuman, 
hati-hati saja untuk teman-teman ketika 
ada rekanan mau ngasih amplop, 
menanyakan nomor rekening, ngasih 
kado, atau bentuk-bentuk lain. Salah-
salah bisa jadi pengikut Gayus. 

Kang Rojak : Nanti si pemberinya pun akan kena 
juga. Hati-hati wahai para rekanan 
Pertamina. Sampaikan rasa terimakasih 
tapi jangan menyuap.MPNS
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Luncheon Talk di PEP : Make It Open

Pelatihan ESQ untuk Pekerja UBEP Tanjung

Membangun 
Reputasi Perusahaan 
Melalui Media Massa
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J A K A R TA - P e r t a m i n a 
EP menyelenggarakan 
luncheon talk dengan te ma 
Peran Leader dan Trans-
formasi. Acara berlangsung 
di Kantor Pusat Pertamina 
EP,  Menara Standard 
Chartered Lantai 29 pada 
Kamis (1/4). Acara diikuti 
jajaran direksi beserta top 
manajemen Pertamina EP 
setingkat VP dan GM, dan 
menghadirkan pembicara 
Gede Prama yang berbicara 
tentang Spreading The 
Wings of Leadership. 

Peserta dibagi menjadi 
delapan kelompok, yang 
setiap kelompoknya terdiri 
dari tujuh atau delapan pe-
serta. Setiap kelompok lalu 

mendapatkan kesempatan 
untuk menyampaikan hasil 
diskusinya, apapun hasilnya, 
termasuk kritik intern terha-
dap manajemen.

Gede Prama dalam 
sesi ceramahnya mengajak 
para peserta yang hadir 
untuk membuat pikirannya 
terbuka. “Kita tidak lagi 
anak SD atau anak SMP. 
Kita adalah orang dewasa, 
lebih-lebih klasifikasinya 
pemimpin,” kata Gede Pra-
ma mengawali ceramah-
nya.”Make it open!”

 “Perang, perceraian, 
kon flik, dan  permusuhan 
semuanya datang dari pi-
kiran yang tertutup,” tegas 
Gede.

Ditambahkannya bahwa 
persahabatan lebih mungkin 
terjadi kalau kita mau me-
nyadari bahwa belum tentu 
kita selalu benar,  bisa sa-
ja orang juga bisa salah. 
“Tatkala orang kelihatan 
ssalah, belum tentu salah. 
Jangan-jangan kita yang 
gagal mengerti,” tambahnya 
Nah, dengan cara seperti 
itu, lanjut Gede, akan le bih 
memudahkan untuk ber-
komunikasi, sinergi, dan 
cross functional. 

Presiden Direktur Per-
tamina EP Salis S. Aprilian 
di sesi penutup menyatakan  
bahwa perubahan atau 
transformasi  ini membu tuh-
kan persamaan persepsi. 

“Berubah itu perlu, tetapi 
juga jangan berubah-ubah,” 
tegas Salis. “Karena kalau 
berubah-ubah malah tidak 
jelas mau kemana.” 

Salis setuju dengan 
ajakan Gede Prama untuk 
membuka pikiran semua 
peker ja .  “K i ta  jangan 
me maksakan kehendak 
kita, karena mungkin sa-
ja pendapat kita ada sa-
lahnya dan orang lain yang 
benar, “ ucap Salis. Dan 
kita dalam proses me-
nua dengan having fun.  
Ar tinya masalah itu bisa 
memperkaya wawasan kita 
untuk bertumbuh dengan 
belajar.”MPUHK

JAKARTA – Dalam rangka mengetahui lebih jauh reputasi 
perusahaan migas, Pertamina EP melaksanakan Monthly 
Meeting Humas BP Migas – Kontrak Kontraktor Kerja Sama 
(KKKS) dengan tema ‘Membangun Reputasi Perusahaan 
Melalui Media Massa’. Acara berlangsung di Kantor Pusat 
Pertamina EP, Menara Standart Charter Jakarta, Rabu (31/3).  

Rakor Humas bulanan ini dihadiri Kepala Divisi Humas BP 
Migas Amir Ham zah, menghadirkan pembicara sebagai Jurnalis 
Senior, Andreas Harsono,  presentasi Indonesian Petroleum 
Association (IPA) oleh Chairman of Communication Committee 
Sonny Kosasih dan per wakilan humas dari KKKS diantaranya 
Medco E&P, Total E&P Indo, Exxon Mobil, CNOOC, VICO, 
Santos, CoPI, Chevron, Petrochina, Elnusa, Petronas, Elnusa, 
Lapindo, PHE ONWJ dan Statoil.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Per tamina EP 
Syamsu Alam mengatakan bahwa reputasi akan menjadi 
sebuah image bagi perusahaan dan jika tidak bisa menjaga 
reputasi perusahaan maka banyak kerugian yang akan 
ditanggung oleh per usahaan.

“Humas memiliki posisi yang sangat penting dalam 
manajemen perusahaan tapi untuk membangun re putasi tidak 
hanya tugas humas tapi tugas semua individu di perusahaan. 
Dalam membangun reputasi tentunya pihak humas harus bisa 
membangun sinergi yang berkaitan dengan para stakeholder, 
masyarakat, dan media,” kata Syamsu Alam.

Untuk meningkatkan pemahaman dan aksep tabilitas 
dibentuklah Forum Komunikasi Kehumasan Industri Hulu Migas 
yang diketuai oleh Manager Hu mas Pertamina EP M. Harun. 
Melalui forum ini diharapkan industri migas mendapatkan 
dukungan dari stakeholder dan adanya manajemen relasi 
yang dapat mendukung bisnis sehingga bisa diterima oleh 
masyarakat dengan baik.

“Kinerja kehumasan di Industri Hulu diperlukan si nergi 
antara BP Migas dengan KKKS untuk me nye lesaikan isu-isu 
dan permasalahan di industri secara bersama-sama. Se  lain 
itu kita harus me ngembangkan peran stra tegis sehingga kita 
tidak hanya mengerjakan peker jaan rutin kehumasan tetapi 
juga bagian dari sistem ma najemen perusahaan,” kata M. 
Harun saat memberikan pemaparan tentang Forum Komunikasi 
Kehumasan.

Harun juga menjelaskan kerjasama dan dukungan semua 
industri sangat di perlukan untuk bisa mengoptimalkan riset yang 
ada, mempertahankan pro duksi migas dan hal terpenting adalah 
profesionalitas se bagai humas migas lebih ditingkatkan lagi 
ka rena knowledge terus berkembang sesuai de ngan tuntutan 
dan dina mika kondisi yang ada di lapangan.

Anggota forum komu nikasi kehumasan adalah semua KKKS 
yang ada di Indonesia dan anggota forum berkewajiban untuk 
saling berkordinasi dan bersinergi menjalankan program yang 
telah disusun dan BP Migas sebagai re gulator atau pengawas 
da lam kegiatan Forum Ko munikasi Kehumasan. 

“Saya sangat berharap humas bisa menjadi ujung tombak 
dengan dilak sanakannya meeting bu lanan ini saya berharap 
bisa menemukan bentuk sinergi yang lebih bagus dan juga lebih 
mempunyai strategi bagaimana kita menembus departemen-
departemen atau instansi-instansi terkait yang kemungkinan 
akan mengganggu dan jika mereka mengeluarkan regulasi yang 
menghambat kegiatan migas bisa kita antisipasi lebih dini,” kata 
Syamsu Alam.MPIK

TANJUNG - Bertempat di Hotel Aston Tanjung, UBEP 
Tanjung mengadakan Pelatihan ESQ bagi para pekerja 
beserta isteri. Dalam pelatihan ini UBEP Tanjung juga 
menyertakan perwakilan pekarya beserta isteri dan 
mengundang Muspida Kabupaten Tabalong atau yang 
mewakili. Total peserta dalam Pelatihan ESQ UBEP Tanjung 
Angkatan I Tahun 2010 ini 95 orang.

Dalam sambutannya Field Manager UBEP Tanjung, 
H. Alkifli Adnan, menyampaikan agar para peserta selama 
pelatihan ini bisa mengambil hikmah dan mengembangkan 
seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan 
kualitas diri sehingga bisa memberikan manfaat baik 
bagi diri sendiri maupun bagi perusahaan. Kepada para 
peserta undangan Beliau mengucapkan terima kasih atas 
pertisipasinya di dalam pelatihan ini.

Pelatihan ESQ bagi pekerja UBEP Tanjung Tahun 
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PEP Suplai Gas untuk Industri 
Pupuk dan Pembangkit
JAKARTA – Untuk mewujudkan pengelolaan gas nasional 
serta mendukung kebutuhan industri dalam negeri, Perta-
mina EP melakukan kontrak gas yang digunakan untuk 
in dustri pupuk dan pembangkit listrik. Penandatanganan 
berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (13/4).

Kontrak-kontrak gas tersebut terdiri dari kontrak perpan-
jangan pasokan gas dengan Pabrik Pupuk Kujang (untuk 
pabrik PKC 1B) selama lima tahun dengan volume 39 juta 
kaki kubik per hari (MMSCFD). Kemudian kesepakatan 
bersama antara PT Pupuk Sriwijdjaja (untuk pabrik pupuk 
1,3,4) selama lima tahun dengan volume kontrak sebesar 
166 MMSCFD.

Selain itu Pertamina EP melakukan penandatanganan 
amandemen PJBG dengan PT Pembangkitan Jawa Bali 
(untuk pembangkit listrik Muara tawar) dengan kontrak 
selama dua tahun dan volume kontrak sebesar 25 MMSCFD 
atau total 17.250 MMSCF dengan nilai 81 juta dolar AS.

Direktur Utama Pertamina EP Salis S.Aprilian mengata-
kan,  bahwa kerjasama ini sebagai komitmen Pertamina EP 
untuk alokasi gas terutama untuk kebutuhan industri pupuk 
dan pembangkit listrik. “Kami akan terus mengutamakan 
suplai gas untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Salis usai 
penandatanganan kontrak gas.

Sebelum penandatangan kerjasama kontrak gas, 
dilaksanakan Dialog Gas Nasional Dialog sebagai langkah 

awal untuk mencari penyelesaian yang komprehensif 
terkait dengan manajeman suplai, manajemen infrastruktur 
pengangkutan gas dan manajemen demand gas. 

Hadir dalam acara ini antara lain Dewan Energi 
Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. 
Sedangkan dari pihak Pertamina di hadiri oleh Direktur Hulu 
Pertamina Bagus Setiardja, serta jajaran direksi dari anak 
perusahaan Pertamina dan KKKS diantaranya Chevron, 
Conoco Philip, Medco E&P, Total E&P Indo, Exxon Mobil, 
CNOOC, Petrochina, Elnusa, Petronas, Lapindo, dan 
Statoil.MPIK
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2010 ini dibagi dalam  2 (dua) Angkatan, Angkatan I 
berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Maret 2010 dan 
Angkatan II berlangung dari 2 hingga 4 April 2010.MPUBEP 
TANJUNG

Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian menandatangani ke-
sepakatan bersama dengan Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Dadang 
Heru Kodri disaksikan oleh Kepala BP Migas R. Priyono.
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Pertamina dan PGN Bangun 
LNG Receiving Terminal

Pemanduan Tersus 
SPM Cilacap akan 
Dikelola Pertamina
CILACAP  – Terminal Khusus (Tersus) SPM Pertamina 
Cilacap sebagai salah satu dari empat lokasi pemanduan 
luar biasa di Indonesia yang selama ini dikelola oleh 
Pelindo III Tanjung Intan Cilacap, ke depan kewenangan 
pemanduannya akan dikelola sendiri oleh Pertamina. 
Rencana tersebut diawali dengan ditetapkannya 
perairan pandu luar biasa di empat lokasi oleh Dirjen 
Perhubungan Laut sejak Sep tember 2009.  Keempat 
Terminal Khusus tersebut adalah SPM PT Pertamina 
UPms III Cengkareng, Tersus SPM PT Pertamina RU 
IV Cilacap, Tersus Terminal Transit Labuhan Amuk-Bali, 
dan Tersus STS Kalbut-Situbondo. Demikian antara 
lain yang terungkap saat dilakukannya peninjauan oleh 
Ditjen Perhubungan Laut ke Tersus SPM Pertamina 
Cilacap, (3/3). 

“Peninjauan dilakukan sebagai salah sa tu syarat 
akan dilimpahkannya kewenangan pe nye lenggaraan 
pemanduan pengelolaan Tersus SPM RU IV Cilacap 
kepada Pertamina berdasarkan surat keputusan Dir jen 
Perhubungan Laut, Direktur Pelabuhan dan Pe ngerukan, 
serta surat dari Pertamina,” papar Capt. Fausil, M. Mar, 
dari Ditjen. Hubla Jakarta. Peninjauan dilakukan dalam 
rangka melihat langsung sarana dan prasarana Pandu 
yang dimiliki Pertamina di Cilacap.

Penetapan Tersus sebagai perairan luar biasa yang 
dikelola Pertamina untuk kepentingan keselamatan 
pelayaran, ketertiban dan lalu lintas kapal pada empat 
lokasi perairan Terminal Khusus. Pemanduan ini perlu 
dilakukan untuk olah gerak sehubungan dengan gerakan 
kapal-kapal yang melakukan bongkar muat dengan ship 
to ship dan Single Point Mooring.

Dalam peninjauan tersebut, Ditjen Hubla Jakarta 
beserta Adpel Tanjung Intan Cilacap yang didampingi 
Capt. Jufri Wahab dari Shipping Support & Analysis 
Dit. Pms & Niaga Jakarta memeriksa keleng kapan dan 
kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki RU IV 
sebagai calon pengelola Tersus SPM RU IV.MPRUIV

SURABAYA - Dalam rangka memberikan apresiasi 
terhadap para mekanik dan meningkatkan loyalitas 
terhadap produk pelumas Perta mina, Unit Bisnis Pelumas 
Pemasaran dan Niaga Region V menyelenggarakan 
Amazing Night 2010 bertajuk “Ceria Bersama Pertamina”, 
di Surabaya (30/3). Acara dihadiri seluruh mekanik di kota 
Surabaya.

Dalam kesempatan tersebut, Sales Region Manager 
V - Pelumas, Waljiyanto, memberikan informasi tentang 
Pertamina. Acara dilanjutkan dengan presentasi 
mengenai Pertamina Me chanic Club yang memberikan 
berbagai program menarik, seperti  Asuransi Mekanik 
“Sehat Bersama Pertamina”, Pertamina Mechanic 
Reward yang memberikan insentif kepada para mekanik 
berupa uang belanja Lebaran berdasarkan volume 
penjualan pelumas Pertamina, serta program Mechanic 
Education yang diselenggarakan pada April-Mei 2010. 

Untuk semakin menyemarakkan suasana, foto-
foto mekanik dengan gaya yang kreatif dipamerkan 
di tengah acara. Acara juga diisi dengan games dan 
pembagian doorprize. Pada acara tersebut, banyak 
mekanik yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota 
Pertamina Mechanic Club. Acara ini diharapkan dapat 
meningkatkan kebersamaan dan semangat para 
mekanik meng gunakan dan memasarkan pelumas 
Pertamina.MPPMS REG. V

Amazing Night 2010 
“Ceria Bersama 
Pertamina” Hadiah Heboh dari Pemasaran Region III

JAKARTA – Program undian 
Hadiah Heboh gelombang I 
Feb ruari silam telah berhasil 
dilaksanakan.  Kesuksesan 
ter sebut, diikuti oleh undian 
Hadiah Heboh gelombang 
II.  Hal ini dibuktikan dengan 
terjaringnya 15 ribuan ku-
pon undian. Senin (5/4), ber-
tem  pat di SPBU 34.14210 
Kelapa Gading – Jakarta 
Utara, program promosi yang 
berhadiah dua unit sepeda 
motor dan voucher 1000 Liter 
Pertamax untuk dua orang 
pemenang telah didapatkan 
pemenangnya. 

Dalam acara pengundian 
tersebut tampak hadir per wa -
kilan dari  Pertamina Pema-
saran BBM Retail Region III, 
Kementerian Sosial, Dinas 
Sosial DKI, Notaris, dan juga 
pengusaha SPBU. Tingginya 
tingkat penjualan BBK berjenis 
Pertamax dan Pertamax Plus di  
SPBU bilangan Kelapa Gading 

ini, membuat manajemen 
Pertamina memilihnya se-
bagai lokasi pengundian.  

Gelaran undian ini sangat 
mudah diikuti konsumen, ha-
nya dengan membeli produk 
Pertamax, Pertamax Plus, 
Pertamina Dex, atau Pelumas 
Pertamina di SPBU ataupun 
di OliMart, minimal Rp. 15.000 
untuk motor dan Rp. 50.000 
untuk mobil, konsumen ber-
hak mendapatkan satu kupon 
undian.

Bentuk apresiasi serta guna 
mempertahankan loyalitas 
pe langgan BBK, menjadi 
alasan digulirkannya undian 
berhadiah tersebut. Selain itu, 
Pertamina juga menjadikan 
program ini sebagai sarana 
edukasi masyarakat pemakai 
kendaraan bermotor agar 
beralih dari BBM PSO (Pre-
mium) ke BBM Non-PSO (Per-
tamax dan Pertamax Plus). 
Hal itu dianggap perlu dalam 

menghadapi persaingan yang 
kini dihadapi, khususnya dari 
segi pemasaran BBM retail.  
Pemasaran BBM Retail Re-
gion III melalui kegiatan Re
tail Competitive Unit (RCU), 
gencar melaksanakan pro-
gram promosi untuk men-
dukung tercapainya tujuan 
tersebut. 

Dari hasil undian yang 
dila kukan, didapatkan empat 
pemenang, yaitu Mad Kholil 
dan Aji yang masing-masing 
mendapatkan voucher Perta-
max sebanyak 500 Liter. 
Sedangkan Moh. Imron Ho-
lidin mendapatkan Honda 
Beat serta Sukardi men da-
patkan Yamaha Mio. 

Sukardi yang berprofesi 
sebagai sopir pribadi, secara 
kebetulan sedang berada 
di sekitar lokasi SPBU ter-
sebut menyempatkan diri 
un tuk langsung datang dan 
menerima hadiah tersebut 

secara simbolis. “Ini saya 
ma sih gemetaran, masih tidak 
percaya kalau dapat motor,” 
ujarnya.

Sukardi memang sudah 
men jadi pelanggan reguler 
di SPBU tersebut. Ia juga 
selalu menggunakan Perta-
max karena konsumsi kenda-
raannya menjadi lebih irit 
dan tarikannya dirasa lebih 
kencang.MPPMS REG. III
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JAKARTA – “Ini merupakan 
terobosan baru yang berse-
jarah yaitu joint venture com-
pa ny Floating Storage and 
Regasification Terminal (FSRT) 
gas alam cair (LNG) antara PT 
Pertamina (Persero) dengan 
PT Perusahaan Gas Negara, 
Tbk yang menghasilkan se-
buah perusahaan baru PT Nu-
santara Regas,” ujar Menteri 
BUMN Mustafa Abubakar se-
saat setelah menyaksikan pe-
nan datanganan Akta Pendirian 
perusahaan tersebut, di Kantor 
Kementerian BUMN, Jakarta, 
Rabu (14/4).

Penandatanganan Akta 
pen dirian tersebut dilakukan 
oleh pemegang saham ma-
sing-masing perusahaan, 
yaitu Direktur Perencanaan 
Investasi dan Manajemen 
Risiko Pertamina Ferederick 
ST Siahaan dan Direktur 
Pengembangan PGN Bam-
bang Banyudoyo.

“Mengapa ini dikatakan 
sejarah baru karena joint 
an tara Pertamina dan PGN 
adalah yang pertama kalinya 
dilakukan dan melahirkan 
satu perusahaan yang me-
mungkinkan terjadinya diver-
sifikasi suplai gas di Indonesia,” 
kata Abubakar. 

Menurut Abubakar, recei-
ving LNG dirancang tiga 
tempat, yaitu di Jawa Barat/
DKI Jakarta, Medan, dan Jawa 
Timur. Ada permintaan dari 
pemerintah agar Pertamina 
segera menyelesaikan FS 
(floating storage) di Jawa 
Timur, sedangkan yang di 
Jawa Barat, DKI Jakarta, 
dan Medan kelihatannya 
lancar dan Jawa Timur segera 
dirampungkan.

Menteri BUMN Mustafa 
Abubakar  men je laskan 
de  ngan adanya receiving 
terminal ini nanti, terdapat 
sebuah kapal besar yang 
sta tis dan dilengkapi dengan 
perlengkapan-perlengkapan 
untuk pengolahan atau 
regasifikasi gas cair diubah 
menjadi gas biasa. Dari ka-
pal receiving terminal bisa 
memompa gas menuju p ipa-
pipa distribusi yang jang-
kauannya hingga 500-600 km. 
Dengan demikian gas yang di 
darat itu akan tersuplai dalam 
bentuk gas biasa kepada para 
pelanggan.

“Jadi adanya recei ving 
terminal ini, untuk peng-
angkutan gas LNG yang selama 
ini kita kenal melalui pipa 
bawah laut. Dengan adanya 

penerimaan atau terminal 
pener ima dimungkinkan 
sekarang lewat non pipa 
bawah laut, tapi diangkut 
melalui transportasi laut biasa 
dengan menggunakan kapal 
angkut LNG tersebut. Dengan 
demikian inilah yang dinamai 
sejarah, yang sebelumnya 
tidak ada. Melalui PT Nusan-
tara Regas, hal itu menjadi 
ada,” paparnya.

“Kita sangat berbahagia, 
apalagi sekarang ini Indonesia 
mengalami “kesulitan gas”. 
Terobosan seperti ini sangat 
tinggi kontribusinya bagi per-
kembangan, penga daan, dan 
jaminan suplai dis tribusi gas 
nasional kita,” tandasnya.

Perjanjian Akta Pendiri
Dengan ditandatangani-

nya akta pendiri ini, maka 
Pertamina dan PGN telah 
membentuk perusahaan pa-
tungan dengan kepemilikan 
saham masing-masing yaitu 
Pertamina sebesar 60 persen 
dan PGN sebesar 40 persen, 
dengan struktur permodalan 
yaitu modal dasar sebesar 
Rp 2 triliun dan modal setor 
sebesar Rp 500 miliar.

Pemanfaatan LNG ter-
sebut nantinya akan ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan 
gas domestik khususnya 
bagi pembangkit listrik milik 
PLN. Pasokan gas untuk 
kebutuhan fasilitas tersebut 
antara lain diharapkan berasal 
dari sumber gas di Kalimantan 
Timur dengan total volume 
sebesar 11,75 juta ton semala 
11 tahun.

Adapun susunan dari 
pengurus PT Nusantara Re-
gas adalah sebagai berikut, 
Direktur Utama Djohardi Angga 
Kusumah, Direktur Teknik 
dan Operasi Ariadji, Direktur 
Keuangan dan Administrasi 
Sutikno, Komisaris Utama 
Karen Agustiawan, dan Ko-
misaris M. Baskoro PN.

Dengan berdirinya badan 
perusahaan patungan untuk 
LNG receiving terminal ini 
diharapkan proses kontribusi 
fasilitas terbut dapat dimulai 
di tahun 2010 ini. Ke depan 
Pertamina dan PGN berharap 
dapat terus berperan dalam 
peningkatan penggunaan gas 
bumi, sebagai sumber energi 
yang lebih efisien, bersih, 
dan ramah lingkungan dalam 
rangka mendukung program 
pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan energi domestik.
MPNDJ
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Pemasaran Region I Berikan Pelatihan 
Keterampilan Narapidana Wanita Medan

Pemasaran Region VII 
Peduli Kota Makassar

PKBL Jawa Bagian Tengah Salurkan Rp 535 Juta 
Dana Pinjaman  Lewat Kopana
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MEDAN – Sebagai salah satu 
bentuk kepedulian dalam 
men dukung peningkatan 
Rehabilitas Kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) di Su-
matera Utara, Pemasaran Re-
gion I bekerja sama dengan 
Kementerian Hukum & HAM 
Kanwil Sumut Lapas Wanita 
Kelas II A Medan memberikan 
Pelatihan keterampilan tata 
rias, kerajinan pembuatan 
tas, dan pembuatan manisan 
buah di Aula Lembaga Ke-
masyarakatan Wanit a Kelas 
II A Medan, Rabu (7/4).

Pelatihan keterampilan 
terhadap narapida wanita 
ini dibuka langsung oleh 
Kapala Divisi Kantor Wilayah 
Departemen Kementerian 
Hukum & HAM Sumatera Utara, 
Zuraini Sulaiman SH, M.Hum. 
Dalam kata sambutannya, 
Zuraini Sulaiman mengatakan 

narapida yang ada di Lembaga 
Kemasyarakatan ini, sangat 
membutuhkan pelat ihan 
keterampilan serta dorongan 
terhadap moral dan materi, 
seperti yang dilakukan oleh 
Pertamina.

Asisten Bina Lingkungan 
Pertamina Region I, Cha i-
ruddin, mengatakan bahwa 
pelatihan keterampilan ini 
adalah salah satu bentuk ke-
pedulian Pertamina. ”Salah 
satu wujud Program Per ta mina 
Peduli adalah memberikan 
perhatian kepada para na-
ra pi dana, agar nantinya bi-
sa diterima di lingkungan 
masyarakat setelah bebas,” 
ungkap Chairuddin. 

Chairuddin juga mengha-
rapkan agar para peserta 
dapat mengikuti pelatihan 
dengan tekun sehingga 
dapat bermanfaat di ke-

mu dian hari. ”Setelah be-
bas, para narapidana bi sa 
mengembangkan keteram-
pilannya dan tidak mengulangi 
lagi perbuatan buruknya,” 
tegasnya.

Etty Nurbait i ,  Kepala 
Lapas Wanita Kelas II A 
sa  ngat berterimakasih ke-
pada Pemasaran Region I 
yang telah peduli kepada 
na  rapidana, khususnya di 
Lem baga Pemasyarakatan 
yang dipimpinnya. 

Saat ini, LP Wanita Kelas 
II A Medan menampung 405 
narapida wanita. Dari jumlah 
itu,  hanya 32 perserta yang 
bisa mengikuti pelatihan ini. 
Pelatihan tata rias dimulai 
dar i  7  h ingga 13  Apr i l 
2010 sedangkan Pelatihan 
Kerajinan Tas dan Pembuatan 
Manisan Buah mulai 14 sam-
pai 19 April 2010.

Salah seorang narapidana 
peserta pelatihan Jelisma, 
sangat senang ada pelatihan 
dari Pertamina ini. ”Saya sa-
ngat senang sekali, karena 
saya berniat setelah bebas 
dari LP ini, bisa buka usaha. 
Ma kanya saya mengikuti pe-
latihan ini,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Pertamina 
melalui Program Bina Ling-
kungan juga memberikan 
bantuan Peralatan Kete-
rampilan Kepada LP Kelas I 
A Medan. Bantuan Pertamina 
bukan hanya di bidang pen-
didikan dan peningkatan 
kualitas SDM saja. Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina kepada lingkungan 
sekitar juga difokuskan di 
bidang, lingkungan hidup, dan 
pemberdayaan masyarakat, 
serta korban bencana.MPPMS 
REG.I

SEMARANG – PKBL wilayah 
Jawa Bagian Tengah (JBT) 
menandatangani per jan jian 
kerjasama dengan Koperasi 
Purna Karyawan Pertamina 
(Kopana) Semarang di aula 
kantor Pemasaran JBT, (21/3). 
Data PKBL JBT menunjukkan, 
da na yang digelontorkan men-
capai Rp 535 juta. Bantuan 
ini diperuntukkan bagi pe-
laksanaan penyaluran dan 
pengelolaan dana pinjaman 
dari PKBL Pertamina kepada 
usaha mikro kecil dan me-
nengah (UMKM) di wilayah 
JBT.

Usaha-usaha yang dimak-
sud antara lain pengolahan 
hasil bumi pangkalan LPG 
3 kg, usaha mandiri, dan 
pe dagang pasar tradisional 
binaan Kopana di wilayah Jawa 
Tengah dan DI Yogyakarta. 
Sebanyak 8 kelompok mitra 

binaan menjadi sasaran 
program.

Jangka waktu perjanjian 
ini tiga tahun dan selanjutnya 
dapat diperpanjang kembali 
menurut kesepakatan Perta-
mina dan Kopana. Mitra binaan 
sendiri dapat mengangsur 
pinjamannya dengan bunga 6 
persen per tahun selama tiga 
tahun tersebut.

Pada kesempatan yang 
sama dilaksanakan pula pe-
nandatanganan surat perja-
n j ian peminjaman uang 
(SP PU) antara calon mitra 
binaan dengan Pertamina 
disaksikan oleh pihak Kopa-
na. Koordinator PKBL JBT 
Per tamina HM Yacoeb dan 
Ketua Kopana Semarang Su-
djarwo berharap mitra binaan 
dapat memanfaatkan dana 
pinjaman ini sebaik-baiknya.

“Sesuai tujuan program 

kemitraan, hasil akhir dari 
pinjaman ini adalah para mitra 
binaan sukses mendirikan 
usaha mandiri yang berguna 
bagi dirinya dan keluarga, 
serta membangkitkan sektor 
riil untuk ketahanan ekonomi 
bangsa kita,” jelas Yacoeb 
di hadapan para calon mitra 
binaan.

Perjanjian serupa pernah 

dilakukan PKBL JBT dengan 
mitra penyalur lainnya. Antara 
lain dengan Koperasi BMT 
INTI dan Jateng Ventura.

Sepanjang tahun 2009, 
PKBL JBT telah menyalurkan 
dana untuk program kemit-
raan Rp 29,04 miliar. Hingga 
Februari 2010, dana yang 
telah disalurkan mencapai Rp 
1,49 miliar.MPPMSREG.IV

MAKASSAR – Pemasaran Region VII memberi bantuan 
150 tong sampah, 50 komposter aerob, 100 bunga beserta 
potnya, dan 1.000 karung sampah kepada Pemerintah 
Kota Makassar. Bantuan tersebut dilakukan untuk 
membantu upaya Pemerintah Kota Makassar meraih 
Adipura Tahun 2010 dimana tim penilai akan mengunjungi 
Makassar pada tanggal 14 s.d. 20 April 2010. 

Bantuan tersebut akan ditempatkan di sekolah, pasar, 
dan taman kota se-Makassar. Seremoni pemberian 
bantuan dilakukan pada (7/4) di Kantor Walikota Ma-
kassar. Hadir dalam pertemuan tersebut Walikota Ma-
kassar Ilham Arief Sirajuddin, Wakil Walikota Makassar 
Supomo Guntur, Pjs. Ast. Man. External Relations Re-
gion VII Rosinah Nurdin, pejabat dan staf Pemerintah 
Kota Makassar, para Kepala Dinas se-Makassar, para 
Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Ma-
kassar, Camat se-Makassar, Lurah se-Makassar, Kepala 
Sekolah se-Makassar, Kepala Pasar se-Makassar, dan 
Kepala Puskesmas se-Makassar.

“Selain untuk mendukung Pemerintah Kota Makassar 
meraih Adipura Tahun 2010, bantuan tersebut merupakan 
bentuk kepedulian Pertamina untuk mendukung program 
Makassar Clean and Green,” ungkap Pjs. Ast. Man. 
External Relations Region VII Rosinah Nurdin.

 Dalam kesempatan tersebut, Walikota Ma kassar Ilham 
Arief Sirajuddin mengucapkan terima kasih atas bantuan 
yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero). “Kebersihan 
akan mendukung peningkatan laju perekonomian dan 
kesehatan masyarakat,” ungkapnya. Dalam pertemuan 
terpisah di malam harinya, Ilham juga mengajak kepada 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) di Makassar untuk berpartisipasi 
dalam program bersama Corporate Social Responsibility 
(CSR) di tahun 2011.

Selain bantuan sarana kebersihan, Pertamina Region 
VII juga segera merealisasikan bantuan sarana ibadah 
dan pendidikan tujuh masjid, satu gereja, 14 sekolah 
dasar/sederajat, dan satu yayasan pendidikan. Bantuan 
sarana ibadah dan pendidikan tersebut diberikan bukan 
dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang agar 
tepat guna.

Bantuan untuk sarana ibadah yang diberikan adalah 
595 sak semen, 150 dos tegel lantai (keramik), 22,5 
meter kubik urugan, 50 truk timbunan tanah merah, 160 
meter persegi dan 3.000 biji paving block, 3.000 biji batu 
merah, 18 meter kubik pasir, 21 meter kubik cipping, 150 
batang besi panjang, dan 15 lembar seng. Sedangkan 
bantuan untuk sarana pendidikan yang diberikan adalah 
500 bangku siswa, 41 meja/kursi guru, 41 lemari, dan 200 
lembar seng.MP PMS REG VII

Pjs. Ast. Man. External Relations Region VII Rosinah Nurdin menye-
rahkan tong sampah bantuan PT Pertamina (Persero) secara simbolis 
kepada Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin pada Rabu (7/4) di 
Kantor Walikota Makassar.
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CILACAP - Pertamina be-
kerja sama dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Cilacap 
ikut meramaikan perayaan 
Hari Jadi ke-154 Kab. Cilacap 
dengan menggelar kegiatan 
khitanan massal di gedung 
PKK Kabupaten Cilacap pada 
18 Maret 2010. 

Pada kesempatan ini 
tim medis yang berasal dari 

Pertamina Hospital Cilacap 
mengkhitan sekitar 50 anak 
dari berbagai wilayah di Cila-
cap. 

Kegiatan ini dibuka oleh 
Staff Ahli Bupati Bidang Eko-
nomi Wasi Aryadi ditandai 
dengan penyerahan bingkisan 
kepada peserta khitanan 
massal didampingi Manager 
General Affairs RU IV drg. R 

Sutarno.
Staff Ahli Bupati Bidang 

Eko nomi Wasi Aryadi berharap 
dengan diselenggarakannya 
khitanan massal ini akan me-
ringankan beban keluarga 
yang kurang mampu. Wasi 
juga mengajak kepada pe-
ser ta khitanan massal untuk  
semakin meningkatkan pres-
tasinya di sekolah. 

Sementara  Manager 
Ge neral Affairs RU IV drg 
R Sutarno memaparkan 
bah  wa dalam berbagai ke-
sempatan RU IV selalu me-
nyelenggarakan kegiatan 
sosial. Selain khi tanan mas-
sal, RU IV juga secara rutin 
mengadakan kegiatan operasi 
katarak dan bibir sum bing.
MPRUIV

RU IV Sponsori Khitanan Massal pada HUT Cilacap


