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Pastikan Alokasi Subsidi 
Lancar dan Tepat Sasaran
Berbagai upaya 
dilakukan Pertamina 
dalam menjamin 
kelancaran dan 
ketepatan alokasi BBM 
subsidi di masyarakat. 
Di antaranya dengan uji 
coba penerapan sistem 
Point of Sales (POS) dan 
inspeksi ke beberapa 
SPBU.

Pertama kalinya sejak tahun 2008, Cina memangkas 
suku bunga acuan pinjamannya hingga 25 basis point (0,25%) 
untuk mendorong laju perekonomian yang melambat sebagai 
imbas dari tekanan kontraksi ekonomi Eropa dan AS. Pidato 
Chairman Bank Sentral AS Ben Bernanke (7/6) memandang 
kebijakan Cina dapat meningkatkan kekhawatiran komunitas 
ekonomi global terhadap perkembangan ekonomi dunia. 
Kekhawatiran pelaku ekonomi tercermin dari penurunan harga 
minyak mentah dunia serta rontoknya sebagian besar indeks 
saham global maupun regional pada perdagangan akhir pekan 
lalu (8/6). Selain itu, pidato Bernanke memberi sinyal bahwa 
Pemerintah AS akan memperketat kebijakan fiskal untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Pidato Bernanke adalah 
financial communication yang merupakan salah satu upaya 
untuk meyakinkan pelaku pasar terhadap kondisi AS, terlebih 
di tengah penurunan ekonomi di Euro Zone dan Cina. 

Selain dengan publikasi data-data ekonomi suatu 
negara, financial communication seringkali digunakan untuk 
membangun kepercayaan pasar. Pendapat, pidato, ataupun 
komentar seseorang yang dipandang berpengaruh dapat 
menggerakkan sentimen pelaku pasar, mulai dari tokoh 
pemerintahan, hingga pelaku ekonomi popular seperti Warren 
Buffett. Paska pidato Bernanke, pemain ekonomi global 
meningkatkan investasinya pada surat utang AS bertenor 10 
tahun yang mencerminkan penguatan kepercayaan pasar 
terhadap AS. Padahal berdasarkan data, pertumbuhan 
ekonomi AS pada kuartal I-2012 masih sangat kecil. 
Sementara itu, pengamat ekonomi menilai bahwa Eropa kini 
berupaya mengalihkan sentimen negatif regional akibat krisis 
utang, ke ajang sepakbola Piala Euro yang digelar pada 8 Juni 
hingga 1 Juli 2012 di Polandia dan Ukraina. 

Dalam suatu perusahaan, upaya-upaya semacam itu pun 
lumrah dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas, melengkapi 
penyusunan strategi bisnis yang agresif dan highlighting 
kinerja perseroan yang baik. Dalam proses kajian peringkat 
(rating) dari Lembaga Pemeringkat misalnya, seringkali 
ditanyakan mengenai dukungan Pemerintah terhadap suatu 
BUMN yang membutuhkan rating untuk suatu aksi korporasi. 
Tanggapan Pemerintah yang positif merupakan salah satu 
bentuk financial communication Pemegang Saham untuk 
menegaskan dukungannya, sehingga kepercayaan yang tinggi 
dari para stakeholder serta calon investor BUMN tersebut 
diharapkan terbangun. Singkatnya pada masa-masa sulit, 
komentar ataupun berita positif, yang meski nilainya kecil, 
dapat “menyelamatkan” dan menjadi penggerak sentimen 
positif bagi pelaku ekonomi/pelaku pasar uang.•
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DalaM MeMPengarUhi 
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Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Jakarta – Direktur utama 
PT Pertamina (Persero) Karen 
Agus t i awan  me lakukan 
peninjauan ke  beberapa SPBU 
yang sudah  menerapkan 
pro gram pengawasan BBM 
bersubsidi melalui uji coba 
sistem Point of Sales (POS) 
di Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan, (1/6). 

Menurut Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
penerapan sistem POS di 
SPBU ini merupakan salah 
satu bentuk komitmen Perta-
mina dalam mendukung 
pro  gram pemerintah dalam 
membantu pengawasan 
penyaluran BBM bersubsidi 
sesuai dengan peruntukannya. 
“Melalui  sistem ini, realisasi 
penyaluran BBM bersubsidi 
akan lebih terdokumentasi,” 
ujar Karen. 

POS merupakan sistem 
y a n g  m e n c a t a t  s e m u a 
transaksi BBM bersubsidi 
d i  SPBU, baik ident i tas 
kendaraan dan pelanggan 
juga akan merekam secara 
akurat jumlah pembelian 
pe langgan, volume, waktu, 
lokasi SPBU dan kewajaran 
pembelian. Data dan jumlah 
pembelian inilah yang nantinya 

menjadi dasar pengawasan 
realisasi BBM bersubsidi. 
“Data tersebut  akan diberikan 
kepada aparat keamanan un-
tuk ditindaklanjuti jika terlihat 
transaksi pembelian berulang 
dalam jumlah besar yang 
mencurigakan,” jelas Karen.

Saat ini, di wilayah Kali-
mantan Selatan terdapat 
sekitar 25 SPBU yang siap 
beroperasi menggunakan 
sis tem POS. Ke-25 SPBU 
tersebut merupakan bagian 
dari 110 titik SPBU di seluruh 
wilayah Kali mantan yang akan 
diper lakukan sama.

Sementara, di Jakarta 
dan sekitarnya, Marketing 
& Trading Director Hanung 
Budya melakukan inspeksi 
ke beberapa SPBU, Senin 
(4/6). Hanung memantau ke-
lancaran penyaluran  BBM 
subsidi dengan melihat rea-
lisasi pemasangan stiker untuk 

mobil ber bahan bakar non 
subsidi.

Peninjauan dimulai di 
SPBU Jalan Kapten Tendean, 
Jakarta. Lokasi tersebut dipilih 
karena dinilai paling banyak 
dikunjungi oleh mobil instansi 
pe merintah dalam mengisi 
BBM.

“Kami senantiasa men-
dukung penghematan BBM 
bersubsidi yang diseru kan 
pemerintah. Selain memastikan 
penggunaan stiker berjalan 
dengan baik,  Pertamina 
juga menjamin  ketersediaan 
Pertamax dan Pertamax Plus 
sebagai pengganti premium 
untuk kendaraan instansi 
pemerintah tersebut,” tutur 
Hanung disela-sela inspeksi.

Hanung juga melakukan 
sosial isasi berupa pema-
sangan stiker “Mobil Ini Tidak 
Menggunakan Bahan Bakar 
Bersubsidi” di salah satu 

mobil pemerintah yang belum 
terpasang stiker. 

“Sosial isasi di lakukan 
sampai masyarakat benar-
benar paham. Patokannya 
jelas. Kendaraan yang dilarang 
menggunakan BBM bersubsidi 
adalah kendaraan berplat 
me   rah, plat TNI atau Polri, 
dan kendaraan ber stiker,” 
pa parnya.

Selain ke SPBU, penin jauan 
dilanjutkan dengan me meriksa 
ketersediaan LPG 3 kg ke 
beberapa agen dan pangkalan 
d i  Mampang Prapa tan , 
Jakarta. Hal itu bertujuan  untuk 
memastikan keamanan stok 
dan implementasi program 
penataan distribusi LPG 3 kg 
yang dilakukan perusahaan. 
Penataan dilakukan untuk 
memastikan pendistribusian 
LPG 3 kg tepat sasaran dan 
kuota dapat terjaga hingga 
akhir tahun.•kUntOrO/SahrUl

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan seorang pengemudi angkot saat mengisi BBM bersubsidi 
di sebuah SPBU di Banjarmasin, pada Jumat, 1 Juni 2012. Kegiatan tersebut diliput oleh media massa nasional, baik cetak 
maupun elektronik.
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

Menjalankan usaha minyak, 
gas, serta energi baru 
dan terbarukan secara 
terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial 
yang kuat

MISI

Dalam mencapai  visi dan misinya, 
Pertamina berkomitmen untuk 
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

clean (Bersih)
Dikelola secara profesional, 
menghindari benturan kepentingan, 
tidak menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan integritas. 
Berpedoman pada asas-asas tata 
kelola korporasi yang baik.

competitive (kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala 
regional maupun internasional, 
mendorong pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya sadar 
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi BUMN, dan 
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus 
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan 
pelanggan, dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan.

commercial (komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan 
orientasi komersial, mengambil 
keputusan berdasarkan prinsip-
prinsip bisnis yang sehat.

capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional dan 
memiliki talenta dan penguasaan 
teknis tinggi, berkomitmen dalam 
membangun kemampuan riset dan 
pengembangan.

TATA NILAI

POJOK
ManaJeMen

Mari BerSaMa-SaMa
hiJaUkan rUMah
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DIRETUR UMUM PERTAMINA
lUhUr BUDi DJatMikO

Pengantar reDakSi :
Berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh 

pada 5 Juni 2012, Pertamina mencoba berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut. Salah satunya, dengan memberikan 
5.500 bibit pohon yang memiliki daya serap tinggi terhadap 
CO2 kepada  insan Pertamina. Berikut paparan Direktur 
Umum Pertamina, luhur Budi Djatmiko kepada Media 
Pertamina mengenai kegiatan tersebut.

Bagaimana Pertamina menyikapi hari lingkungan 
hidup yang jatuh pada 5 Juni 2012? Mengacu pada 
tema Hari Lingkungan Hidup yang ditetapkan PBB tahun ini, 
yaitu Ekonomi Hijau : Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualiatas 
Lingkungan,  Pertamina mengadaptasi tema tersebut 
menjadi  “Hijaukan Rumahmu Melalui Gerakan Hemat Energi 
dan Tanam Pohon”.

Secara internal, gerakan hemat energi dan tanam 
pohon yang dicanangkan perusahaan diharapkan dapat 
menjadi bagian dari gaya hidup pekerja Pertamina sehingga 
dapat terbentuk budaya hemat energi dan budaya sadar 
lingkungan.

Apabila budaya tersebut sudah terbentuk, maka 
pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Energi Efisiensi 
dan KPI Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca yang menjadi 
kontrak manajemen Direksi Pertamina dengan Pemerintah 
akan lebih mudah tercapai.

apa makna ekonomi hijau bagi Pertamina se-
bagai korporasi? Meningkatnya kesadaran terhadap 
isu lingkungan ini mendorong negara-negara di dunia 
untuk memikirkan upaya pengimbangan laju ekonomi 
dengan upaya konservasi lingkungan alam dan melahirkan 
paradigma ekonomi yang memasukkan aspek lingkungan 
ke dalamnya, atau yang dikenal sebagai ekonomi hijau.

Pertamina sebagai bagian dari pelaku ekonomi juga 
berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi hijau. 
Penanganan aspek lingkungan yang baik membuktikan 
bahwa Pertamina bukan hanya mampu mengeksploitasi 
sumber daya alam, tapi juga mampu mengelola sumber 
daya alam dengan baik dan mengembalikannya kepada 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
dan pembangunan yang berkelanjutan.

Bisa dijelaskan, apa tujuan dari program pem-
bagian bibit pohon di kantor Pusat pada 5 Juni 
2012? Dalam menjalankan aktivitasnya, kita menyadari 
bahwa Pertamina menghasilkan emisi atau limbah yang 
berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. 
Untuk itu, Pertamina meluncurkan berbagai inisiatif untuk 

menyelamatkan bumi. Salah satunya, program penghijauan 
yang dilakukan di seluruh daerah operasi.

Nah, bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup 
yang jatuh pada 5 Juni, Pertamina mengajak seluruh pekerja 
dan pekarya di Kantor Pusat Pertamina untuk ikut melakukan 
aksi nyata dalam program menanam pohon di lingkungan 
kediamannya.

Misi apa yang akan dicapai dari tema “hijaukan 
rumahmu” di hari lingkungan hidup tahun 2012 ini? 
Dengan membagi-bagikan pohon secara gratis kepada 
pekerja dan pekarya, diharapkan mereka akan menanam 
pohon tersebut di rumah atau di lingkungannya masing-
masing. Apabila rumahnya menjadi sejuk dan hijau, maka 
para tetangga terdekatnya tentu akan merasakan manfaat 
dari penghijauan tersebut sehingga tertarik untuk melakukan 
hal yang sama.

Di sinilah multiplier effect yang diharapkan. Dari satu 
pekerja yang menanam pohon di rumahnya, akan melebar 
menjadi aksi satu kelompok di lingkungan terdekatnya.
Kemudian meluas menjadi satu RT (Rukun Tetangga), RW 
(Rukun Warga), Kelurahan dan Kecamatan. Jadi, secara 
tidak langsung seluruh pekerja Pertamina dapat menjadi duta 
lingkungan di tempatnya masing-masing. Itulah misinya.

apakah ada program kampanye lain yang terkait 
dengan hari lingkungan? Program bagi-bagi pohon ini 
merupakan salah satu dari beberapa program lingkungan 
yang telah disusun oleh HSSE bekerja sama dengan 
Corporate Social Responsibility dan Pertamina Foundation. 

Program kampanye lain adalah kampanye lingkungan 
ke beberapa sekolah-sekolah dasar hingga SMU, program 
aksi untuk Ciliwung bekerja sama dengan KLH, uji emisi gas 
buang kendaraan bermotor dan beberapa program lainnya.  
Semua program tersebut juga menjadi bagian dari program 
Pertamina Sobat Bumi.

apakah ada pesan lain berkaitan dengan hari 
lingkungan tahun ini? Dengan berbagai upaya yang kita 
lakukan, ini menjadi salah satu bukti perusahaan menerapkan  
sustainable development. Menyeimbangkan antar aspek 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Di dalam pencapaian target 
kinerja, upaya pengelolaan lingkungan juga harus terintegrasi 
dan terencana dari awal dan harus melibatkan seluruh insan 
Pertamina.

Karena itu, semua insan Pertamina harus memiliki budaya 
sadar lingkungan sehingga mendukung penuh aksi-aksi 
seperti ini menjadi aksi lingkungan yang berkelanjutan.•Dit. 

UMUM/nilaWati DJ
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adi Priyono • specialist safety technology

no tobacco, Please....
Tanggal 22-23 Mei 2012 lalu, di office addresser 

berkumandang pengumuman, masih diketemukannya orang 
merokok di ruangan. Dua hari berturut-turut lagi. Di lantai 
berapa, sengaja tidak disebutkan. Tampaknya, selain alasan 
budaya ketimuran, yang lebih utama adalah implementasi 
Nudge Theory. Manusia itu peka rasa, cukup dengan sindiran,  
mereka, universally, akan menghentikan perilaku tidak baik. 
Sekalipun dalam ruangan itu dipasang filter asap rokok 
berkerapatan sangat tinggi, recycler, O2 purifier, ionizer atau 
apapun namanya, asapnya akan tercium ke sekelilingnya.

 
Setelah halo-halo tersebut, berkembang berbagai opini. 

Pendapat per lantai-gedung bahkan sesama lantai pun bisa 
berbeda. “Kan sudah dilarang, kenapa masih ada yang 
merokok ? Nekat man… !!! 6C-nya dikemanakan ? Merokok di 
luar gedung dong !!!. Abis dalam pengumuman yang dilarang 
hanya pekerja, OS tidak !!!”. 

Bebas berkomentar, boleh beda, namun satu tujuan.
Semuanya hampir sependapat atas tindakan perorangan 
yang menyimpang dari kebiasaan yang telah kita sepakati,  
bahwa merokok itu dilarang di tempat/ruang kerja. Kaum 
perokok boleh merokok (HAM perokok tidak diingkari), 
asal pada tempatnya. Kita sedih mendengarnya, manakala 
memproyeksikan perilaku perorangan ini ke atas kriteria 
perilaku seragam -- sesuai dengan klaster perusahaan kelas 
dunia. Ternyata dalam hal merokok ini, kita masih berada 
pada jilid pertama. Ada evidence-nya. Budaya tidak merokok 
dalam ruangan kerja, belum bulat 100 persen terbentuk. 
Karena itulah, intervensi announcer dari Lantai Ground  
mencoba mengangkat budaya kita kembali ke kriteria world 
class…saling intervensi. Tentu dengan harapan, oknum 
yang berperilaku tidak sesuai ekspektasi mayoritas pekerja 
ini segera menghentikan tindakannya, secara sadar diri 
(dengan ikhlas).

BUDaya VS PerilakU 
Banyak definisi mengenai budaya, namun ada dua yang 

sesuai dengan perilaku yang sedang dibahas.

Menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-
nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum 
dan perilaku yang ditampilkan oleh individu & masyarakat 
yang menentukan atau mengarahkan bagaimana seseorang 
bertindak, berperasaan dan memandang dirinya dan orang 
lain. 

Dan Menurut Murphy & Hildebrandt, budaya diartikan 

sebagai tipikal karakteristik perilaku dalam suatu 
kelompok.

Dari dua definisi ini terasa sangat jelas bahwa aktifitas 
merokok, khususnya di dalam ruang kerja, sudah tidak ada 
lagi dalam kamus aktifitas pekerja. Aktifitas merokok, juga  
termasuk dalam kategori perilaku tidak aman, yaitu :
• perilaku yang jika diperkenankan berlanjut secara kontinu 

akan  mengarah kepada suatu kecelakaan pada suatu 
waktu  atau di masa yang akan datang.

• tidak mematuhi peraturan keselamatan, standard atau 
prosedur.

• mengamati tindakan tak aman dan membiarkannya 
berlanjut. 

Jamak kita dengar, salah satu penyebab terbakarnya 
ruangan, akibat puntung rokok. Merokok tidak lagi men-
jadi budaya kita. Yang berarti, ketika ada orang yang 
mendatangi tempat kerja kita, pendatang baru itu juga 
harus ikut perilaku kita….tidak merokok. Bagi Pertamina, 
budaya merokok itu sudah menjadi bagian masa lalu. 

Dalam kesepakatan PKB 2010-2012 sangat jelas 
ancaman merokok di tempat terlarang ini, tercantum 
pada Bab IX Bagian Pemutusan Hubungan Kerja Oleh 
Perusahaan, Pasal 107 : ayat 5. Perusahaan dapat 
memutus hubungan kerjanya dengan pekerja tanpa 
memberikan pesangon, karena pekerja melakukan/
melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur 
dalam perjanjian kerja bersama, berupa:
a. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam 

bahaya besar (misalnya merokok di suatu tempat 
terlarang); 

b. ….dan lain lain (diuraikan 32 pelanggaran lainnya)

Bahkan sejak tanggal 3 Januari 2011 telah dike-
luarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-01/
C00000/2011-S0 Tentang Tempat Kerja Bebas Asap 
Rokok. Semua tempat/ruang kerja di Pertamina merupakan 
area bebas asap rokok, termasuk sarana transportasi 
Perusahaan.

Dengan dua hal tersebut di atas, PKB dan SK Dirut, 
tentunya menjadi acuan perilaku bagi kita semua, dan 
sampai tahap ini, dapat kita yakini bahwa seluruh perkeja 
Pertamina tidak ada lagi yang merokok di tempat kerja.

Jadi, No Smoking Please...•
 

DUMai - Kantor SP-KMPT yang berlokasi di Komplek Perumahan 
Bukit Datuk diresmikan oleh GM RU II Irwan, pada (6/5).  Ribuan 
pekerja RU II memadati lokasi acara yang berada tepat di depan 
Kantor SP-KMPT.

Dalam sambutannya, Ketua SP-KMPT Khabibullah Khanafi 
mengatakan, dengan ditempatinya kantor baru, SP-KMPT bisa 
menjalin hubungan yang harmonis dengan manajemen RU II 
Dumai. 

Hal senada juga disampaikan GM RU III.  “Dalam membangun 
dan mengembangkan perusahaan tentu banyak tantangan yang 
dihadapi. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebersamaan, 
keharmonisan, dan team work. Serikat Pekerja sangat penting 
di RU II karena tanpa 1200 serikat, manajemen tidak akan bisa 
berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan hubungan 
industrial yang lebih baik lagi ke depan sehingga tercipta hu-
bungan yang harmonis,” ungkap Irwan.

Peresmian kantor SP-kMPt

Pembukaan tirai papan nama SP-KMPT oleh Ketua SP-
KMPT, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB),GM RU II beserta tim manajemen menjadi tanda 
dimulainya penggunaan kantor tersebut sebagai sekretariat 
SP-KMPT.•rU ii
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Disadari atau tidak, tingkat keterikatan batin 
para insan Pertamina terhadap produk-produk 
perusahaan ini bisa dibilang belum mencapai 
titik rata-rata. Memang, sampai sekarang belum 
ada survei valid yang membuktikan hal itu. Tapi, 
kalau mau jujur bertanya ke hati nurani masing-
masing, berapa banyak produk Pertamina yang 
kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? 
Pastinya, hanya LPG dan BBM yang digunakan 
setiap hari karena memang dua produk tersebut 
sudah menjadi ‘kebutuhan pokok’ masyarakat 
Indonesia. Untuk BBM, itu pun masih bisa 
diperdebatkan. Berapa banyak dari insan 
Pertamina yang dengan ikhlas menggunakan 
BBM non subsidi? Belum lagi kalau ditanya 
mengenai jumlah produk Pertamina lainnya 
selain kedua produk di atas. Tahukah kita 
berapa macam produk Pertamina walaupun 
hanya garis besarnya saja?

Karena itulah, memasuki usia ke-55, 
perusahaan mengadakan Pameran Cinta 
Produk Pertamina di Lantai Ground Kantor 
Pusat. Gerakan cinta produk sendiri ini 
merupakan penggalangan kekuatan dari dalam 
untuk memperkuat posisi Pertamina sebagai 
market leader. Seperti yang diungkapkan VP 
Corporate Communication M. Harun ketika 
membuka acara tersebut pada 3 Juni lalu. 
“Kami mengajak insan Pertamina, pekerja dan 
pekarya, untuk mencintai dan bangga dengan 
produk-produk sendiri.” 

Bagaimanapun, insan Pertamina adalah 
pasar potensial yang dapat menjadi loyal 
customer produk-produk BUMN ini. Bayangkan 
saja jika seluruh pekerja Pertamina, anak 
perusahaan, hingga ke cucu dan cicit perusa-
haan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh 
pekarya yang ada di dalamnya, menggunakan 
produk sendiri. Pasti mereka bisa sekaligus 
menjadi marketer yang baik bagi Pertamina. 

Sebagai perusahaan yang berorientasi 
bisnis, sudah seharusnya seluruh komponen 
yang ada di dalamnya berorientasi profit. 
Bagaimana cara mendapatkan keuntungan 
yang maksimal dengan mengerahkan berbagai 
sumber daya yang ada. SDM yang ‘mencari 
makan’ di perusahaan ini pun bisa diberdayakan.  
Tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga 
menjadi marketer yang dapat menjelaskan 
keuntungan menggunakan produk-produk 
Pertamina kepada masyarakat di sekitarnya. 
Jika satu orang bisa ‘membujuk’ satu-dua 
orang di sekitarnya untuk meng gunakan produk 
Pertamina, semisal pelumas, bayangkan 
kekuatan pemasaran yang dimiliki perusahaan 
ini.

Pameran Cinta Produk Pertamina yang 
baru saja berlalu adalah milestone. Dan 
sudah seharusnya kegiatan serupa terus 
diagendakan agar rasa suka yang baru tumbuh 
di dada insan Pertamina semakin berkembang. 
Pupuklah terus rasa itu dengan memberikan 
kesempatan kepada pekerja dan pekarya 
untuk mengggunakan dan  mengenal produk 
Pertamina lebih luas. 

Seperti pepatah Jawa, witing tresno jalaran 
soko kulino. Cinta itu dapat tumbuh karena 
terbiasa. Jika cinta sudah tumbuh di dada 
seluruh insan Pertamina, pasti tak ada lagi 
keinginan untuk berpaling ke produk peru-
sahaan lainnya.•
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Pekan ini
BP MigaS : 50 titik Dengan 
caDangan MigaS terBeSar
Jakarta (Kontan) – BP Migas menemukan 50 
titik potensi migas yang belum dikembangkan. 
BP Migas memperkirakan cadangan migas 
yang ada di situ mencapai 277 juta barel 
untuk minyak dan 5,5 triliun kaki kubik untuk 
gas. Struktur baru ini diharapkan dapat mulai 
berkontribusi meningkatkan cadangan dan 
produksi migas nasional dalam lima tahun 
ke depan. Data di BP Migas, 50 titik itu 
tersebar di 24 wilayah kerja eksplorasi dan 
eksploitasi di seluruh Indonesia. “Kami berharap 
pengembangan struktur penemuan tersebut 
dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga 
bisa berkontribusi untuk produksi nasional 
secepatnya,” ujar Hardiono, Wakil Kepala BP 
Migas. Memang untuk mengeksplorasi di 50 
titik itu investasinya sangat besar. Hardiono 
menggambarkan, saat ini di Kawasan Timur 
Indonesia ada 21 pemboran sumur ekplorasi 
yang belum berhasil menemukan hidrokarbon 
dalam jumlah ekonomis. Padahal, investasi yang 
sudah dibenamkan mencapai 1,3 miliar dolar AS. 
“Risiko di sektor migas besar dan belum tentu 
ekonomis,” katanya. Itulah sebabnya, Indonesia 
masih memerlukan  investor migas, baik dalam 
negeri maupun asing. 

DUa BUMn kelOla Bengkel 
conVERtER Kit
Jakarta (Koran tempo) – Pemerintah 
menunjuk dua perusahaan pelat merah, PT 
Dirgantara Indnesia dan PT Penataran Angkatan 
Laut Indonesia untuk mengelola bengkel yang 
memproduksi converter kit  atau alat untuk 
mengonversi BBM ke BBG. “Ini melalui proses 
penunjukan agar program pengalihan dijalankan 
oleh dalam negeri,” ujar juru bicara Kementerian 
Perhubungan Bambang S. Ervan. Dalam 
program ini, ada tiga kementerian yang ditugasi. 
Yaitu, Kementerian ESDM menyiapkan anggaran, 
Kementerian Perindustrian menjalankan penga -
daan alat konversi, dan Kementerian Perhubungan 
menyerahkan converter kit itu ke angkutan 
umum. Sebelumnya Dirjen Migas Evita Legowo 
menjelaskan, pihaknya menyiapkan anggaran 
Rp 225 miliar untuk pengadaan alat konversi. 
Tahun ini target produksi 15 ribu unit converter 
kit, seharga Rp 15 juta per unit. •rianti

rio haryanto Finis ke-11 dalam Sprint Race Monaco
MOnacO - Pembalap nasional yang didukung penuh Pertamina, 
Rio Haryanto dari Pertamina GP2 Team menyelesaikan lomba 
race-2 (Sprint Race) di urutan ke-11, pada (26/5). Balapan 
sempat dihentikan oleh kejadian tabrakan beruntun pada 
lap pertama. Insiden tersebut langsung mengakibatkan 10 
pembalap, terpaksa keluar dari lomba. 

Setelah menjalankan feature race dengan baik pada hari 
sebelumnya, dalam print race Rio menempati urutan start ke-
14. Ketegangan jalannya lomba telah dimulai sejak start, saat 
Rio start menggunakan fitur anti-stall pada sistem mobilnya dan 
menghasilkan start yang sangat lambat. Namun, keterlambatan 
itu menyelamatkan dirinya dalam kecelakaan beruntun yang 
terjadi di tikungan pertama dan di tanjakan menuju Casino. 

Meskipun hasil seri ke-5 di Monaco ini menempatkan Rio 
di urutan ke-15 dalam posisi klasemen sementara, dengan 
16 poin, Vice President Corporate Communication Pertamina 

M. Harun beberapa waktu yang lalu menyatakan penampilan 
Rio sejauh ini cukup memuaskan. “Penampilan Rio tadi cukup 
bagus. Rio tampaknya terus berusaha melakukan berbagai 
penyesuaian. Memang itulah yang namanya balapan. Ke depan, 
kami yakin, Rio dan timnya dengan terus melakukan evaluasi 
dan improvement akan menghasilkan posisinya menjadi lebih 
baik,” ungkap Harun.  

 Rio sendiri mengakui, balapan di sirkuit Monaco adalah 
balapan yang paling menuntut kekuatan fisik dan mentalnya. 
“Bentuk sirkuit yang tidak memiliki lintasan lurus, membuat 
saya sulit untuk berpikir sejenak. Saya sangat lega dapat 
menyelesaikan seri ini dan belajar banyak tentang sirkuit 
Monaco,” ujarnya.

 Manajer teknis Rio, Piers Hunnisett dan pemilik tim Marussia 
Carlin GP2, Trevor Carlin sama-sama berpendapat senada 
bahwa seri ini telah dijalankan dengan baik oleh Rio yang 

telah tampil tanpa insiden, menyelesaikan lombanya secara 
profesional dan telah mendapatkan bekal berharga untuk race-
nya tahun depan. 

 Seri berikutnya, akan dilangsungkan di sirkuit Valencia, 
Spanyol, pada 22 – 24 Juni mendatang.•PertaMina gP2 teaM

Jakarta - “Kita ingin teman-
teman pekerja mengenal 
lebih jauh produk-produk 
Pertamina sendiri, dan yang 
jauh lebih penting, yang kita 
inginkan adalah bahwa setiap 
dari kita insan Pertamina 
merupakan marketer dari 
produk-produk kita sendiri.”

Demikian dikatakan oleh 
VP Corporate Communication 
M. Harun ketika membuka 
Pameran C in ta  Produk 
Pertamina, Senin (4/6) di 
Lantai Ground Gedung Utama. 
Pameran  berlangsung tiga 
hari sampai Rabu, 6 Juni 
2012.  Pembukaan pameran 
dihadiri juga oleh VP Fuel 
Retail Marketing B. Trikora 
Putra. 

“Jadi paling tidak kita bisa 
menjelaskan pada lingkungan 
sekitar, apa yang menjadi 
keunggulan produk-produk 
Per  tamina,” kata Harun 
lebih lanjut. “Kita tahu persis 
bagaimana produk-produk 
ini  didesain, bagaimana 
produk ini dikembangkan, se-
hingga dari waktu ke waktu, 
improvement yang dilakukan 
Pertamina bisa dirasakan oleh 
masyarakat di sekitar kita.” 

Manajer Internal Commu-
nication Mindaryoko dalam 
laporannya mengungkapkan, 
Pameran Cinta Produk Per-
tamina ini merupakan bagian 
dari perayaan me nyambut 
HUT ke-55 Per tamina sebagai 
upaya untuk meningkatkan 
engagement pekerja dan 
pekarya  terhadap produk-
produk  Pertamina. Pameran  
diikuti oleh tiga fungsi bisnis, 
yaitu Fuel Retail Marketing, 
LPG & Gas Product, dan 

Lubricants. ”Kita pilih  produk 
dari tiga fungsi ini, karena 
sangat erat dengan kehidupan 
kita sehari-hari.Sehingga 
diharapkan kegiatan ini dapat 
meningkatkan kecintaan dan 
kebanggaan atas produk-
produk perusahaan kita 
sendiri,” ujar Mindaryoko.

Setelah  pembukaan,  VP 
Corporate Communication M. 
Harun mengunjungi  booth 
yang ada. Booth LPG & 
Gas Product menampilkan  
Ease Gas  dan Pertamina 
Breezon. Booth  Lubricants  
menyajikan Pertamina Fastron 
dan Pertamina Enduro 4T. 
Sementara Fuel Retail Mar-
keting (FRM) menampilkan 
Per tamax.

Siang harinya, Direktur 
Utama Pertamina Karen Agus-
tiawan didampingi Direktur  
Hulu Muhamad Husen, Di-
rektur Pengolahan Chrisna 
Damayanto, Direktur PIMR M. 

Afdal Bahaudin, dan Direktur 
Keuangan Andri T. Hidayat 
mengunjungi stand pameran. 
Dalam kesempatan tersebut 
Direksi berdialog dengan 
pekerja yang bertugas di 
stand pameran.

UnDian  BerhaDiah
Untuk menarik pengun-

jung, masing-masing booth 
menyelenggarakan undiah 
berhadiah bagi para insan 
Pertamina yang membeli pro-
duk dalam jumlah tertentu.  

Pemenang untuk produk 
pelumas, yaitu  Hariyadi de-
ngan nota no. 002350  dan 

Su trisno (002329). Masing-
ma sing mendapat Fastron 
ukuran 4 liter. 

Untuk LPG & Gas Product, 
Muhammad Fahmi – 744625, 
Muhammad Riski Bakhtiar 
– 749164, dan  Endang Sri 
Mulyani  mendapatkan exter-
nal harddisc. Sedangkan   
yang mendapat kamera digital  
Evalina – 742408. 

Sementara FRM me-
nyediakan ha diah voucher Rp. 
500 ribu yang dimenangkan 
D. Eko Mar topo, BlackBerry 
untuk Aprilia, serta Samsung 
Galaxy Tab untuk Toto Mu-
jiharto.•UriP herDiMan kaMBali

Cintai Produk Sendiri
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Utc terima Delegasi Indonesia’s Oil & 
Gas Partnership Program

telUk kaBUng - Untuk mengantisipasi efek 
dan kerusakan akibat gempa dan tsunami di 
Area Operasi Pertamina, khususnya Terminal 
BBM Pertamina di Indonesia, dilakukanlah 
Sosialisasi dan Mitigasi Gempa di  tiga lokasi 
TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak). Yaitu,  
Teluk Kabung pada 7 - 9 Mei 2012, Terminal 
Manggis (14-16 Mei 2012), dan Terminal 
Bitung  (28-30 Mei 2012).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Tim 
Konsultan Tsunami Research Group dari 
LAPI-ITB yang sebelumnya melakukan studi 
dan survei geologi  di beberapa lokasi yang 
diperkirakan rawan gempa dan tsunami di 
wilayah operasi Pertamina.

Dari hasil Sosialisasi dan mitigasi gempa & 
tsunami di Teluk Kabung dan Manggis, telah 
dilakukan pemasangan rambu-rambu arah 
evakuasi dan peringatan, sosialisasi studi/
analisa serta simulasi jika terjadi gempa/
tsunami dan Simulasi secara table top/ real 
di lapangan. 

Dari kegiatan tersebut, diharapkan 
lokasi-lokasi tersebut dapat secara ber-
kesinambungan melakukan latihan pedoman/
TKO (Tata Kerja Organisasi) Pe nanggulangan 
Keadaan Darurat. Sehingga jika sampai 
terjadi  bencana alam, dapat de ngan segera 
meminimalisasi kerusajan dan dapat dengan 
cepat me-recovery operasi sehingga pasokan 
distribusi energi  ke seluruh masyarakat 
Indonesia tidak terganggu.•hSe

Jakarta –  Per tamina 
melakukan Memorandum 
of Understanding (MoU) 
dengan SK-Energy dalam hal 
studi bersama untuk impor 
mogas. Penandatanganan 
dilakukan oleh Vice President 
Downstream Investment 
dan Business Development 
Pertamina Nursatyo Argo 
dengan Managing Director 
of SK & Head of SK Energy 
Trading Dept, Mr. H.K Kim 
di Lantai 13 Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina 
Jakarta, Selasa (22/5).

Menurut Argo, MoU ini 
merupakan studi bersama 
u n t u k  i m p o r  m o g a s . 
D ike tahu i  bahwa  t rend 
penggunaan mogas atau 
premium di Indonesia terus 
meningkat. “Apalagi dengan 
terus bertambahnya jumlah 

cilacaP - Peduli kesehatan pekerja, RU IV Cilacap  kembali menyelenggarakan program 
Obesitas & Kebugaran. Menurut Head of Industrial Health RU IV dr. Sugeng Santoso, kegiatan ini  
sebagai  tindak lanjut dari hasil medical check up pekerja yang perlu penanganan kesehatan lebih 
lanjut. “Produktifitas sebuah perusahaan memang sangat ditopang oleh kesehatan pekerjanya,” 
ujar dr. Sugeng.  

Kegiatan ini  diawali dengan senam aerobik selama 30 menit. Selain itu para peserta yang 
terdiri dari pekerja, mitra kerja, pensiunan dan keluarga ini diimbau untuk melakukan diet rendah 
kalori 1.500 kalori per hari. Program ini digelar selama tiga bulan dengan jadwal latihan empat 
kali dalam seminggu dan penyuluhan kesehatan seminggu sekali.

Program dibuka secara resmi oleh General Manager Refinery Unit IV Cilacap Suhaimi, diikuti 
oleh lebih dari 500 peserta. Suhaimi berharap, program ini dapat meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran jasmani  keluarga besar RU IV sehingga mengurangi risiko terkena penyakit dan 
meningkatkan produktifitas kerjanya. 

Target dari program ini adalah peserta dapat menurunkan berat badannya 2 kilogram per 
bulan dan dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya minimal satu tingkat.•rU iV

Sosialisasi dan 
Simulasi gempa 
di terminal BBM Sinergi Pertamina - Sk energy

kendaraan yang terus me-
ningkat. Sementara produksi 
kilang Pertamina tetap sta-
bil, yaitu tidak adanya pe-
nambahan,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Argo, SK 

Energy merupakan salah satu 
produsen mogas. SK Energy 
juga mempunyai produksi 
di tempat lain.  “Intinya, kita 
akan mempelajari bersama 
kemungkinan untuk bisa 

Vice President Downstream Investment & Business Development Pertamina Nursatyo Argo berjabat tangan dengan Managing 
Director of SK & Head of SK Energy Trading Dept. Mr. H.K Kim setelah menandatangani kesepakatan bersama.

dilakukan, misalnya impor 
BBM khususnya mogas dari 
SK Energy. Dan itu semua 
melalui kerja sama studi ini,” 
kata Argo.•nilaWati DJ
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Jakarta - Bertempat di 
Gedung Kwarnas Lantai 15,  
pada Rabu (30/5) fungsi 
Upstream Technology Center 

– Direktorat Hulu menerima  
delegasi Indonesia’s Oil and 
Gas  Partnership Program. 

Program ini merupakan 
pro gram yang digagas Dit jen 
Migas untuk membuka kerja 
sama dan saling pengertian di 
antara perusahaan migas dari 
berbagai negara. Selain juga 
saling tukar menukar informasi 
berkaitan dengan peluang 
bisnis migas yang ada di 
setiap negara.  Untuk tahun 
ini, ada delapan perwakilan 
yang datang mewakili  ke-
men terian energi atau NOC 
dari Nigeria, Aljazair, Yaman, 
Vietnam, Afrika Selatan, Jor-

dania, dan Myanmar.  
Tampil sebagai pembicara 

dalam kesempatan itu ialah VP 
UTC Richard Tamba, Presiden 
Direktur  Nusantara Regas 
Hendra Djaja dan  staf ahli dari 
UTC Ricky Adi  Wibowo. 

Richard Tamba men je-
laskan tentang kecenderungan  
global bis nis energi  dan peran 
yang dimainkan Pertamina. 
Ia pun juga mengungkapkan 
bahwa Pertamina kini bukan 
lagi  perusahaan minyak 
dan gas, tetapi telah  beralih 
men jadi perusahaan energi. 
Richard juga menjelaskan  
fungsi UTC  dan kontribusinya 

dalam  pengembangan energi 
alternatif Pertamina saat ini, 
seperti CBM,  shale gas, 
geothermal, dan lain-lain. 

Sementara Hendra Jaya 
memaparkan  persoalan ke-
butuhan dan permintaan  gas 
domestik  yang mendorong  
dibangunnya  West Java 
FSRU (Float ing Storage 
Regasification Unit). 

Program yang berlangsung  
27 Mei sampai 9 Juni 2012 , 
selain mengunjungi UTC, 
juga mengunjungi  PEP Pra-
bumulih (31/5) dan RU III Plaju 
(1/6).•UriP herDiMan kaMBali 

Program kebugaran untuk Pekerja rU iV
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kacamata gratis 
untuk Siswa SD 
talang Ubi

tUBan – Bagi masyarakat 
di Kecamatan Jenu, Tuban, 
kulit jagung yang biasanya 
mereka bakar atau dibuat 
pakan ternak kini menjadi 
komoditas yang paling dicari. 
Karena dari kulit jagung itulah 
bisa dibuat produk kerajinan 
yang bernilai ekonomis tinggi, 
bahkan sudah melenggang 
hingga ke Amerika.

Hal ini pula yang dira-
sakan Patmisari. Kini ia 
harus pintar-pintar memilah 
kulit jagung hasil panennya. 
“Kalau dulu, semua kulit 
saya bakar atau buat makan 
sapi, sekarang yang bagus 
(kondisinya) saya simpan, 
yang jelek baru buat makan 
sapi,” tuturnya.

S e t e l a h  m e n j a l a n i 
tiga bulan pelatihan dan 
pendampingan kreasi kulit 
jagung, Patmisari kini sudah 
mahir membuat berbagai 
produk dari kulit jagung 
seperti bunga, tas, vas, 
boneka, tempat t issue, 
tudung saji, dll. “Awalnya ada 
dari kenalan saya yang mau 
membeli 10 tangkai bunga 
kulit jagung saya seharga Rp 

MUara eniM - PT Pertamina EP Field 
Pendopo menyerahkan bantuan kacamata 
kepada pelajar Sekolah Dasar di Kecamatan 
Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, Senin 
(28/5). Bantuan ini merupakan salah satu 
dari rangkaian program Corporate Social 
Responsibility PT Pertamina (Persero), 
yaitu Bright With Pertamina. Penyerahan 
dilaksanakan oleh Pws. Utama Humas PEP 
Field Pendopo Ifni Hidayat kepada masing-
masing sekolah. 

Jumlah kacamata yang diberikan 
sebanyak 74 unit dan tersebar di 14 
Seko lah Dasar wilayah Talang Ubi, Muara 
Enim. Sebelumnya pemeriksaan mata 
kepada sekolah-sekolah dasar telah 
dilakukan se lama beberapa minggu terakhir. 
Dari kegiatan pemeriksaan tersebut, 74 
siswa SD yang membutuhkan alat bantu 
penglihatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala 
Sekolah SDN 1 Talang Ubi Mujiati meng-
ucapkan terima kasih kepada PT Pertamina 
EP Field Pendopo atas bantuan yang dibe-
rikan. “Kami sangat bersyukur mendapatkan 
bantuan seperti ini. Semoga dengan adanya 
alat bantu penglihatan ini dapat membantu 
proses penyerapan belajar anak-anak,” 
ungkapnya.

Bright With Pertamina merupakan salah 
satu program utama PT Pertamina (Persero) 
dengan fokus kepada peningkatan kualitas 
belajar siswa di wilayah operasi perusahaan. 
Pendidikan merupakan bekal seorang anak 
untuk masa depan bangsa kita, sadar akan 
hal itu, Pertamina berusaha memberikan 
partisipasi dengan cara memberikan 
dukungan berupa bantuan kacamata. 
Mata sebagai salah satu panca indera 
manusia adalah jendela untuk melihat dunia. 
Dengan penglihatan yang lebih baik, maka 
kita bisa menyerap informasi dengan lebih 
baik juga. 

Diharapkan dengan adanya bantuan 
ini dapat meningkatkan prestasi akademik 
pelajar di sekolah, membantu meringankan 
beban orang tua pelajar, serta memberikan 
masa depan yang lebih baik.•PeP FielD 

PenDOPO

20 ribu, saya sudah senang 
sekali,” ujarnya.

Produk kerajinan kulit 
jagung in i  pun sempat 
d ipamerkan d i  sebuah 
mall di Surabaya beberapa 
waktu lalu. Dalam pameran 
tersebut, sebanyak 36 unit 
produk kerajinan kulit jagung 
ini  berhasil dijual dan dibawa 
ke Singapura dan Amerika. 

“Sekarang kami masih 
dalam tahap negosiasi untuk 
memasok 1.000 kotak dari 
kulit jagung ke Amerika yang 
akan digunakan sebagai 
bungkus produk teh,” ujar 
Julit, sang pendamping dari 
LPTM Julita Joylita.

P ro g r a m  p e l a t i h a n 
ke rajinan kulit jagung ini 
me rupakan sa lah satu 
program Corporate Social 
R e s p o n s i b i l i t y  ( C S R ) 
Pertamina TBBM Tuban 
yang diresmikan pada (22/5) 
di Kecamatan Jenu, Tuban. 
Peresmian tersebut dihadiri 
oleh Wakil Bupati Tuban, 
Noor Nahar Hussein, beserta 
GM Fuel Retail Marketing 
Region V Afandi. Adapun 
Kecamatan Jenu dipi l ih 

menjadi sasaran program 
CSR Pertamina kali ini karena 
merupakan wilayah terdekat 
Terminal BBM Tuban.

Pemilihan program pe-
man faatan kulit jagung ini 
di sesuaikan dengan komoditi 
yang unggulan di kawasan 

Berbagai jenis bunga hasil kerajinan tangan dari kulit jagung yang telah 
melenggang hingga Amerika.

Kecamatan Jenu, yaitu ta-
naman jagung. Sesuai data 
Dinas Perekonomian dan 
Pariwisata Kabupaten Tuban, 
Tuban merupakan wilayah 
pro dusen jagung terbesar 
ke dua di Jawa Timur.•FrM 

reg. V

BalikPaPan – Hujan deras 
selama kurang lebih 12 jam 
membuat Balikpapan dilanda 
banjir besar, Kamis (24/5). 
Jalan Letjen Suprapto yang 
masuk dalam wilayah operasi 
Pertamina RU V termasuk 
salah satu daerah dengan 
kondisi terparah dimana 
ketinggian air mencapai leher 
orang dewasa. Jalan menuju 
Kantor Besar Pertamina 
RU V dan FRM VI bahkan 
sem pat terputus selama 
dua jam.

Meskipun daerah pe-
rumahan Pertamina termasuk 
daerah yang dilanda banjir, 
hal ini tidak menghalangi 
Pertamina untuk membantu 
korban banjir di Balikpapan. 
Pasalnya tidak hanya banjir, 
sejumlah titik di Kota Minyak 

rU V Sigap Bantu korban Banjir Balikpapan

ini juga dilanda bencana tanah 
longsor. Pertamina malam itu 
juga segera menurunkan tim 
CSR tanggap bencana untuk 
menyalurkan bantuan.

CSR Officer Abdul Malik 
menyerahkan bantuan ke 
Posko Banjir di Kelurahan 
Damai, wilayah yang paling 
lama menanti air surut. 
Wilayah ini terendam banjir 
hingga setinggi atap rumah. 
Bantuan yang diberikan 

berupa bahan pokok se-
ni lai  Rp10 juta. Sekitar 
5.000 orang membutuhkan 
makanan karena rumah 
mereka terendam dan akses 
jalan terputus.

Berdasarkan laporan 
BMKG Kota Balikpapan, 
hujan hari itu mencapai 
254 juta m3, lebih tinggi 
dari akumulasi hujan Bulan 
April yang hanya 232 juta 
m3. Dilaporkan enam orang 

tewas akibat bencana ini. 
Pertamina menyerahkan 
bantuan kepada Sekretaris 
Kelurahan Damai Kamaruddin 
dan menjadi satu-satunya 
perusahaan yang membantu 
pada hari itu.

“Bantuan dari lainnya 
baru datang keesokan hari,” 
ujar Kamaruddin ketika di-
konfirmasi mengenai dis tri-
busi bantuan.•rU V Ba likPaPan
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laboratorium 
komputer untuk 
SMPn 2 Jenu

SiBOlangit – Sebagai 
upaya peningkatan kualitas 
gu ru  d i  ko ta  Medan , 
Pertamina memberikan 
pelatihan kepada 40 guru 
sekolah dasar. 

General Manager Fuel 
Retail Marketing Region I 
Medan Gandhi Sriwidodo 
dalam pembukaan acara 
pe lat ihan mengatakan 
peran guru sangat mulia 
dan penting terhadap per-
kembangan dunia pen-
didikan. Di ha rapkan selama 
pelatihan, para guru dapat 
menggali ilmu serta dapat 
diterapkan optimal ke pada 
siswa nantinya.

Pelatihan berlangsung 
se lama tiga hari. Materi 
yang disampaikan, antara 

Pelatihan untuk 40 guru SD

ger i   060948 Belawan 
mengatakan pelatihan ini 
sangat berman faat. Terlebih 
dengan pe nyampaian materi 
sesuai dengan kebutuhan 
saat ini, terutama berkaitan 
dengan  sertifikasi guru.

 Hal senada disampaikan 

Muhammad Ahadi  dari SD 
Negeri 060837 kawasan 
Sei Deli Medan.  “Ke ikut-
sertaan kami di pelatihan 
ini menambah kompetensi 
keahlian. Terutama dalam 
hal metode pengajaran yang 
efektif.”•FrM reg. i
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Suasana pelatihan guru SD yang diadakan oleh FRM Region I Medan.

PlaJU - Refinery Unit III 
Plaju bekerja sama dengan 
Har ian Pagi  Sumatera 
E k s p r e s  m e n g g e l a r 
Journalist To School (JOS) 
bagi 79 siswa SMA/SMK 
di Kota Palembang. Acara 
yang berlangsung di Gedung 
OPI Plaju dihadiri GM RU III 
Teuku Khaidir, GM Sumeks 
Group H. Subki Sarnawi, 
Wakil Pemimpin Redaksi 
Sumek Agus Srimudin, dan 
narasumber dari RU III, 
Kamis (9/5).

GM RU III Teuku Khaidir 
mengatakan, program JOS 
merupakan momen yang 
sangat baik untuk melatih 
dan mengembangkan bakat 
jurnalistik para siswa. Oleh 
karena itu, RU III mendukung 
penuh kegiatan tersebut. 
“Para siswa se ba gai ge-
nerasi penerus bangsa da-
pat belajar dan mencapai 
cita-cita,” ujarnya.

Menurut Teuku Khaidir,  
ada tiga pilar utama untuk 
menciptakan informasi 
dan komunikasi. Pertama, 
relevan, dimana informasi 
yang disampaikan sesuai 

tUBan – Selasa (22/5) lalu, puluhan guru 
dan siswa SMPN 2 Jenu, Tuban, berkumpul 
di lapangan sekolah mereka untuk menghadiri 
acara peresmian program Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pertamina TBBM Tuban. 
Tampak pula di lokasi Wakil Bupati Tuban 
Noor Nahar Hussein dan GM Pertamina Fuel 
Retail Marketing Region V Afandi. Program 
CSR Pertamina tersebut merupakan bagian 
dari tanggung jawab perusahaan kepada 
masyarakat sekitar yang berdekatan dengan 
lokasi Terminal BBM Tuban.

Program CSR Pertamina kali ini adalah 
pemberian sumbangan laboratorium komputer 
untuk SMPN 2 Jenu. Sebanyak 17 paket 
komputer siap pakai lengkap dengan meja 
dan kursinya, printer, pendingin ruangan, 
dan penambahan daya listrik telah tersedia 
di sana saat ini. “Dengan adanya bantuan 
laboratorium komputer ini saya harap siswa 
SMPN 2 Jenu bisa lebih semangat belajar dan 
mampu bersaing dengan siswa-siswa SMP 
lainnya yang memiliki fasilitas lebih lengkap 
sebelumnya,” kata Hermien, Kepala Sekolah 
SMPN 2 Jenu.

Pada zaman globalisasi saat ini pendidikan 
mengenai teknologi dan informasi sangat 
diperlukan bagi seluruh kalangan siswa. Oleh 
karena itu, bantuan laboratorium komputer 
yang diberikan oleh Pertamina tersebut selain 
untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 
daya saing siswa SMPN 2 Jenu, juga untuk 
melibatkan para siswa dengan perkembangan 
teknologi informasi.

 “Semoga untuk ke depannya, para siswa 
dapat memanfaatkan fasilitas baru ini dengan 
baik dan dapat menggunakannya untuk meraih 
cita-cita mereka,” ujar Wakil Bupati Tuban Noor 
Nahar Hussein menutup sambutannya.

Kini bantuan laboratorium komputer di 
SMPN 2 Jenu ini tidak hanya dimanfaatkan 
oleh siswa di sekolah tersebut, namun juga 
digunakan oleh siswa dari sekolah lain yang 
belum memiliki fasilitas serupa.•FrM reg. V

lain Penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 
dan Pembela jaran Ak-
tif Inovatif Kreatif Efektif 
Menyenangkan.   Pem-
bekalan diberikan oleh ins-
truktur  dari Lembaga Peng-
abdian Pada Ma syarakat 
Universitas Negeri Medan. 

 Sebagai perusahaan 
BUMN di bidang energi, 
Pertamina menilai dunia 
pendidikan sangat berperan 
penting untuk ke majuan ge-
nerasi men datang. Kegiatan 
ini merupakan pelatihan ke-3 
yang telah dilaksanakan oleh 
Pertamina sebagai bagian 
dari kegiatan CSR bidang 
pendidikan.

 Salah satu peserta, 
Nurhayat i  dar i  SD Ne-

dengan harapan dari sasaran 
yang dituju. Kedua, tepat 
waktu dan yang ketiga, aku-
rasi berita. “Informasi atau 
berita yang disampaikan 
ja ngan dikarang-karang, 
ha rus dibuat dengan akhlak 
mulia,” tegas Teuku Khaidir.

Sementara itu GM Su-
matera Ekspres Group H. 
Subki Sarnawi mengucapkan 
terima kasih atas kerja sama 
dan dukungan yang sangat 

GM RU III Teuku Khaidir memberikan pengarahan di depan peserta Journalist to School (JOS).

tinggi dari RU III terhadap 
kegiatan JOS ini.

Dikatakannya, kegiatan 
ini sengaja dirancang untuk 
menggalakkan kegemaran 
menulis di kalangan sis-
wa SMA/SMK. ”Kami me-
rasa berkewajiban untuk 
menjembatani latihan menulis 
tersebut,” ungkapnya.

Dalam JOS, para peser-
ta mengikuti  berbagai ke-
giat an selama enam jam, 

mulai dari latihan, teori, dan 
praktik menulis berita dari 
materi yang dipaparkan 
narasumber dari RU III Plaju. 
Kegiatan ini merupakan 
ba bak penyisihan yang 
dila kukan dalam 4 region. 
Setelah itu dipilih 25 siswa 
terbaik dari setiap region 
dan diikutkan pada babak 
grand final  yang diadakan 
di atrium Palembang Indah 
Mal (PIM).• rU iii PlaJU
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Expert Panel kOMet 
Mulai Beraksi

http://intra.pertamina.com/kOMet

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

oleh Shynta Dewi – Tim KOMET, General Affairs Directorate
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“Kenapa aset pengetahuan saya belum di-approve?” “Saya sudah lama upload aset pengetahuan, 
tapi kok status-nya masih pending?” “Apa ada yang perlu dikoreksi dari aset pengetahuan yang saya 
upload sehingga sampai dengan saat ini belum di-approve?”

 

Pertanyaan-pertanyaan di atas sering dilayangkan KOMETers kepada Tim KOMET. Hal tersebut 
terjadi karena setiap aset pengetahuan yang masuk ke dalam Portal KOMET harus melalui proses 
review terlebih dulu. Seiring dengan progress KOMET, semangat KOMETers untuk menuangkan 
aset pengetahuan juga ikut meningkat. Terbukti dengan meningkatnya jumlah aset pengetahuan 
yang telah mencapai 629 aset pengetahuan yang tersebar pada 117 expertise sampai dengan awal 
bulan Juni 2012. Banyaknya aset pengetahuan yang masuk menjadi semangat tersendiri bagi Tim 
KOMET untuk mempercepat proses review. Aset pengetahuan yang telah masuk harus dipastikan 
terlebih dahulu berdasarkan Formula Aset Pengetahuan KOMET yang dipersyaratkan. Formula Aset 
Pengetahuan KOMET adalah :

 

Aset pengetahuan yang dapat diupload harus memenuhi 4 kriteria yaitu lesson learned, success 
story, problem solving dan troubleshooting. Selain itu aset pengetahuan harus memenuhi prinsip 3R 
yaitu reliable (dapat dibuktikan), repeatable (dapat berulang) dan replicable (dapat diaplikasikan di 
tempat lain). Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting yaitu penyusunan judul dengan pola ABCD, 
dimana dalam judul tersebut sudah mendeskripsikan permasalahan dan solusi yang dilakukan. 
Dokumen yang dilampirkan harus dalam format PDF untuk menghindari adanya penyuntingan (editing) 
dari konten. Sebenarnya informasi tersebut sudah seringkali disosialisasikan melalui berbagai media 
elektronik dan forum-forum yang telah dilakukan Tim KOMET.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan proses review, Tim KOMET membentuk Expert Panel 
Team yang terdiri dari 117 expertise sesuai taksonomi dalam Portal KOMET. Expert Panel Team 
tersebut ditunjuk dipilih berdasarkan rekomendasi KOMETers sesuai bidang ilmu / keahlian yang 
dimiliki. Sebanyak 3 kali workshop Expert Panel Team sudah dilakukan untuk memberikan pembekalan 
kepada team tersebut agar memahami Formula Aset Pengetahuan KOMET yang dipersyaratkan. 

Saat ini Expert Panel Team sudah mulai melakukan review aset pengetahuan. Beberapa KOMETers 
mungkin saat ini sudah menerima email notifikasi mengenai status aset pengetahuannya. Untuk 
aset pengetahuan yang di-reject, notifikasi email yang dikirimkan kepada KOMETers akan disertai 
komentar dan saran perbaikan atas aset pengetahuan yang telah di-upload. Selamat bekerja kepada 
Expert Panel Team!!!•

Hei hei hei..We’re back again. Setelah hampir 1 bulan disibukkan dengan kegiatan Audit CIP di 
beberapa daerah, Tim Quality Management Korporat kembali menyelenggarakan Rapat Kick Off CIP 
Dit. Non Teknis & Kantor Pusat Pertamina pada tanggal 30 Juni 2012 lalu untuk melaksanakan preview 
program CIP, perencanaan dan tata waktu kegiatan CIP, serta perencanaan klinik dan workshop CIP 
sebagai bagian dari  persiapan menuju presentasi CIP tingkat Dit. Non Teknis & Kantor Pusat sekitar 
bulan September 2012 mendatang. 

Dari rapat Kick Off tersebut, telah terdata sekitar 16 gugus yang akan dibentuk dari beberapa 
fungsi di Dit. Non Teknis & Kantor Pusat, yaitu:

1. SPI     1 Gugus
2. HSSE – Dit. General Affairs   2 Gugus (1 SS & 1 PKM)
3. Finance     1 Gugus
4. ISC     1 Gugus
5. IT – Ops     1 Gugus
6. SPC – CSS    1 Gugus (PKM)
7. General Support    3 Gugus (1 GKM, 1 PKM & 1 SS)
8. HR. Services     4 Gugus (2 PKM, 2 SS)
9. PEG     2 Gugus (1 SS, 1 GKM)

Untuk meningkatkan kualitas risalah CIP agar dapat ditampilkan ke level Korporat, 
maka Tim QM Korporat akan membantu memfasilitasi coaching penulisan risalah CIP 
sekitar bulan Juli mendatang. Kembali ditekankan bahwa bentuk value creation CIP 
tidak selalu harus berupa uang melainkan bisa dalam bentuk Quality-Delivery-HSSE-
Morale (sesuai dengan aspek Panca Mutu). Dalam waktu yang tinggal 3 bulan lagi, 
diharapkan agar ke-16 Gugus yang terbentuk dapat mulai menentukan permasalahan, 

melakukan rapat pendahuluan dan menuangkannya dalam 
format risalah CIP dengan menggunakan DELTA (Delapan 
Langkah Tujuh Alat). 

Perlu diketahui bahwa Tim QM melaksanakan berbagai 
kegiatan coaching dan pelatihan CIP dimaksudkan untuk 
menggugah inisiatif Pekerja pada umumnya dan khususnya 
anggota Gugus untuk lebih proaktif melaksanakan inovasi 
di area kerja masing-masing.

 

So..tunggu apa lagi? Kami tunggu partisipasi Anda dengan mendaftarkan Gugus Anda pada 
tanggal 15 Juni 2012. Mari bersama-sama menunjukkan kualitas kerja dan kualitas Pekerja dengan 
memberikan kontribusi bagi Pertamina.•

Kick off ciP Dit. non teknis & kantor Pusat : 
Siapa yang Mau turut?

oleh Susanti Chandra –  BPS Quality Management, General Affairs Directorate

!

!

!

!Suasana Rapat Kick Off CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat

!

!
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Judul Buku :  
Succession, Penyerahan Jabatan, 
Siapkah anda ?
Penulis :  goldsmith
Penerbit :  
Pt. elex Media komputindo -
kompas gramedia 

Suksesi  kepemimpinan biasanya 
dijalankan sebagai sebuah proses “memeriksa-
isi-kotak” yang kering, sementara pada saat 
bersamaan para eksekutif yang seperti robot 
terlalu sibuk dengan istilah bisnis, seperti 
serangan strategis, kompetensi inti, dan 
nilai pemegang saham jangka panjang. 
Sangat sedikit tulisan yang berhubungan 
dengan isu-isu pribadi yang “halus”, seperti 
relasi, kepentingan diri sendiri, ego, atau 
perasaaan! Oleh karena itu, seluruh buku 
ini difokuskan pada kemanusiaan, perilaku, 
elemen-elemen transisi dan didesain untuk 
membantu Anda :
• Mempersiapkan transisi tersebut
• Memilih seorang pengganti 
• Membina pengganti Anda
• Menyerahkan tampuk kepemimpinan

Proses yang telah dideskripsikan dalam 
Penyerahan Jabatan : Siapkah Anda? 
telah diasah melalui lebih dari tiga dekade 
pengalaman bekerja bersama dengan lebih 
dari seratus CEO terkemuka dan tim-tim 
manajemen mereka, dan terbukti berhasil.

Tantangan terbesar bagi seorang 
pemimpin yakni dapat mengetahui kapan 
saatnya untuk membiarkan orang lain 
menggantikan kedudukannya. Dan ketika 
tiba saatnya, muncul pertanyaan yang 
kerap kali tidak diperhatikan, bagaiman 
Anda membiarkan orang lain menggantikan 
kedudukan Anda.

Dalam buku ringkas ini, pelatih eksekutif 
ternama dan penulis buku terlaris, Marshall 
Goldsmith menawarkan nasihat ju jur 
mengenai penyerahan jabatan dari perspektif 
eksekutif yang telah pensiun. Dari membuat 
keputusan untuk mundur, memilih dan 
memelihara seorang pengganti sementara 
mengelakkan pertanyaan-pertanyaan politis, 
hingga akhirnya menyerahkan tanggung 
jawab, Goldsmith menuntun Anda melewati 
setiap langkah dalam proses penyerahan 
jabatan tersebut.

Buku ini tidak ditujukan untuk menjadi 
pedoman sumber kemanusiaan yang 
menggaris bawahi semua detail rencana 
suksesi atau penyerahan jabatan. Buku 
ini – SUCCESSION – Penyerahan Jabatan, 
Siapkah Anda? tidak berbicara mengenai 
kompensasi, pilihan-pilihan saham, dan 
topic-topik sumber daya manusia lainnya yang 
barangkali termasuk dalam elemen-elemen 
suksesi atau penyerahan jabatan.

Buku ini ditulis bagi para pemimpin yang 
memiliki kesempatan bagus untuk pergi 
meninggalkan perusahaan menurut keinginan 
mereka sendiri – dan tidak diminta untuk pergi 
oleh dewan. Memo-memo ini diperuntukkan 
bagi para pemimpin yang telah memperoleh 
hak istimewa, pergi meninggalkan hak-hak 
istimewa dan keberuntungan tersebut, 
dengan pilihan. Semoga buku ini akan 
membantu Pembaca merencanakan transisi 
Pembaca selanjutnya dalam kehidupan dan 
membantu Anda membantu orang lain agar 
siap untuk penyerahan jabatan.•PerPUStakaan

Beasiswa PWP Direktorat Pengolahan
Jakarta - Banyak cara untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah 
satunya adalah menyokong pembiayaan pelaksanaan pendidikan 
berupa pemberian beasiswa, terlebih di bulan Mei, yang notabene 
ada Hari Pendidikan.  Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat 
Pengolahan  menyerahkan beasiswa bagi  para pelajar dari SD, 
SMP, dan SMA dengan total dana Rp 315.400.000. 

Penyerahan secara simbolis bagi perwakilan penerima biaya 
pendidikan ini dilakukan oleh  Ketua PWP Direktorat Pengolahan, 
Siti Maria Chrisna Damayanto di Kantor Pusat Pertamina Jakarta 
(23/5). “Walaupun sekarang pemerintah sudah memberikan dana 
BOS (Bantuan Operasional Sekolah), mudah-mudahan beasiswa 
dari PWP Pengolahan yang bekerja sama dengan CSR Pertamina 
ini bisa lebih membantu lagi kelancaran pendidikan,” tutur Maria 
Chrisna Damayanto.•tatan agUS  rSt
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PWP Direktorat keuangan Serahkan 
Bantuan Pendidikan
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Jakarta - Seperti tahun-tahun sebelumnya, PWP Direktorat Keuangan 
memberikan bantuan pendidikan untuk putera-puteri pekarya yang 
bertugas di Direktorat tersebut. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk 
uang tunai dan diserahkan oleh Ketua PWP Direktorat Keuangan Diah 
Andri T. Hidayat.

Menurut Diah, bantuan pendidikan ini diberikan untuk meringankan 
biaya pendidikan selama setahun. “Semoga ini dapat memacu semangat 
belajar putera-puteri Bapak dan Ibu,” ujar Diah di hadapan pekarya 
Direktorat Keuangan. 

Tahun ini, PWP Direktorat Keuangan menyalurkan dana pendidikan  
kepada 70 siswa dari tingkat SD hingga SMA. Untuk tingkat SD sebesar 
Rp 600 ribu, SMP Rp 800 ribu, dan SMA Rp 1,1 juta.•rahMan/ria

DUMai - Lenggak-lenggok ibu-ibu PWP mengenakan mode baju 
kebaya modern mengisi acara  arisan segitiga  PWP di Gedung 
Pertemuan Sasana Mitra (BPSM) B.Datuk. 

Acara yang digelar pada Selasa (15/5) dihadiri oleh perwakilan 
ibu-ibu dari Pemko Dumai, ibu-ibu dari TNI seluruh angkatan, ibu-
ibu dari polri dan perwakilan ibu-ibu berbagai organisasi yang ada 
di kota Dumai.

Acara yang diadakan setiap bulan ini bertujuan mempererat 
silaturahmi serta menjaga keutuhan tali persaudaraan khususnya 
organisasi para ibu-ibu yang berada di kota Dumai.•rU ii

fashion Show
di arisan Segitiga PWP

PrOliga 2012 :  
tiM PertaMina reBUt teMPat ketiga
Jakarta - Tim-tim Pertamina yang diterjunkan di BSI Proliga berhasil meraih 
prestasi terbaiknya dengan merebut medali perunggu untuk kategori puteri 
dan putera. Di puteri, tim Bontang LNG Badak menaklukkan  Jakarta TNI 
AU. Sementara di putera, tim Jakarta Pertamina mengalahkan  Palembang 
Bank Sumsel. 

Manajer Tim Pertamina  Nono  menyatakan rasa bangganya kepada 
tim Jakarta Pertamina  yang baru pertama kali  ikut serta, langsung bisa 
menyabet posisi ketiga pada Proliga 2012 ini. Demikian pula dengan tim 
Bontang LNG Badak. Pada keikutsertaannya yang ketiga kali,  tim ini berhasil 
meraih tempat ketiga. 

Sebagai juara ketiga, tim Bontang LNG Badak  dan tim Jakarta Pertamina 
meraih hadiah uang masing-masing Rp 75 juta. Selain itu, tim Pertamina  juga 
meraih prestasi individual. Yaitu Best Blocker dan Top Scorer untuk tim puteri, 
dan Best Blocker  dan Best Libero untuk tim putera, yang masing-masing 
hadiahnya Rp 5 juta.•UriP herDiMan kaMBali

fo
to

 : 
ru

 II
 d

u
m

aI

fo
to

 : 
Ku

n
to

ro



11No. 24
Tahun XLVIII, 11 Juni 2012KRONIKAPOSISI

WiDya PUtra t.
M & T Internal Audit Media Managerfo

to
 : 
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SUParyOnO
M & T Internal Audit Jakarta Managerfo
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teUkU UMar USMan
Refinery Internal Audit Cilacap Managerfo

to
 : 
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WalJiyantO
Non PSO Fuel Retail Manager,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & Distribution
M & T Directoratefo

to
 : 

sa
H

ru
L

inDar Syah PUtra
M & T Internal Audit Makassar Managerfo

to
 : 
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tengkU BaDarSyah
Qulity Management Manager M & T,
Strategic Planning & Business Dev.
M & T Directoratefo

to
 : 
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DhOlly ariFUn Dhalia t.
Sales Region V Manager, 
Lubricants,
Petroleum Product Marketing & Trading,
M & T Directoratefo

to
 : 
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JUMali
PSO Fuel Retail Manager,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
M & T Directoratefo

to
 : 
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PaSkah BakOrUMkriS 
PeMaSaran Jateng & Diy

Jakarta –  Bakorumkris Pertamina Wilayah Pemasaran 
Jateng & DIY mengadakan perayaan Paskah untuk 
mengenang  pengorbanan serta penderitaan Yesus 
Kristus dalam memperjuangkan nasib umatnya agar 
terhindar dari siksa untuk mencapai kehidupan yang 
kekal. Tema perayaan Paskah kali ini adalah “Aku Telah 
Melihat Tuhan” dan diadakan pada (27/4) di Bukit Doa 
Taman Getsemani Ungaran. Acara dihadiri pengurus 
Bakorumkris serta sekitar 300 jemaat yang terdiri dari 
pekerja & keluarga anggota Bakorumkris Jateng & DIY, 
pensiunan & mitra kerja Kristiani.

Kebaktian Paskah dipimpin Pdm.Yosea Dwi 
Christiono dari JKI Kerajaan Allah Semarang dilanjutkan 
pengumpulan persembahan dan doa persembahan. 
Acara  dimeriahkan dengan persembahan lagu dan tari 
oleh Tim dari JKI Kerajaan Allah dan pembagian door 
prize oleh panitia.

Tak ketinggalan pada kesempatan tersebut juga 
diserahkan bantuan sosial untuk pembangunan/
perbaikan sarana prasarana gereja di wilayah Jateng 
& DIY.•FrM reg. iV

focuS GRouP DiScuSSion
BerBagi PengetahUan 
tentang PertagaS

Jakarta – Direktur Utama Pertagas Gunung 
Sardjono Hadi dan Manager Media Pertamina Wianda 
Pusponegoro diapit oleh Purwanto (Wapemred Sindo), 
Primus Dorimulu (Pemred Investor Daily), Ade Siregar 
(Redaktur Media Indonesia), Rytha (Direktur Operasi 
Antara), Pieter Gero (Redaktur Ekonomi Kompas) 
dan Edy Utomo (Antara) setelah acara Focus Group 
Discussion (FGD) di Hotel Arya Duta, Jakarta, pada 
rabu (30/5). Diskusi ini membahas tentang pengelolaan, 
kinerja, performa dan rencana ke depan Pertamina 
Gas.•PriyO WiDiyantOFo
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nOntOn Bareng 
“inDOneSia tOUr 2012” 
interMilan VS inDOneSia

Jakarta – Sebanyak tujuh pemenang sahabat Pertamax 
mendapatkan kesempatan nonton bareng secara langsung 
Intermilan vs Indonesia “Indonesia Tour 2012” di Gelora 
Bung Karno, Jakarta pada Kamis, (24/5). Program yang 
diselenggarakan oleh Marketing & Trading Directorate ini 
menggunakan jaringan sosial facebook dan twitter sebagai 
media promosi.Marketing & Trading Directorate membagikan 
10 tiket gratis dengan 3 cara, yaitu menggunakan jumlah struk 
terbanyak, rekomen dan follow account twitter dan facebook 
terbanyak serta menjawab pertanyaan yang diberikan lewat 
account twitter @pertamax ind.•PriyO WiDiyantOFo
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inDuction tRaininG 
BatcH 2 tahUn 2012

Jakarta - Manager Leadership & People 
Development Ihsanuddin Usman memberikan 
arahan di depan pekerja baru berpengalaman 
dalam program “Induction Training Tahun 
2012 Batch 2” di Pertamina Learning Center, 
Simprug, Jakarta, pada Senin (4/6). Dalam 
program ini Ihsanuddin Usman berharap,  
pekerja baru berpengalaman  dapat memberikan 
kontribusi maksimal terhadap perusahaan 
dan mendapatkan pembahasan mengenai 
pengelolaan karier dan pengembangan pekerja 
yang komprehensif.•PriyO WiDiyantO
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rU iV gelar latihan gabung 
Pengamanan

Aparat keamanan bergerak  mengejar enam pria bersenjata.
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cilacaP - Suara perahu 
karet terdengar melambat 
saat merapat mendekati 
pantai. Dari atas kapal kecil 
itu enam pria bersenjata 
melompat, menyusup dan 
memasang bom di salah satu 
fasilitas milik Pertamina RU 
IV Cilacap Jawa Tengah, 10 
Mei 2012.  

Namun aksi teror para 
penyusup t idak berjalan 
lancar.  Pat ro l i  pera i ran 
mendeteksi dan melaporkan 
aksi para para teroris tersebut. 
Sepasukan penjinak bom 
dari tim anti teror Gegana 
Polda Jawa Tengah berhasil 
menjinakkan bahan peledak.

K e d a t a n g a n  a p a r a t 
keamanan membuat para 
teroris melarikan diri ke arah 
permukiman penduduk dan 
sisanya melarikan diri dengan 
menggunakan perahu karet. 
Satu regu t im anti teror 
me nge pung rumah yang 

DUMai - Senior Vice President Refining Operation 
(SVP RO) Rusnaedy Johari melakukan kunjungan 
ke RU II Dumai, pada Jumat (11/5). Agenda 
pertama kunjungan tersebut adalah rapat Change 
of Catalyst (COC) dan Turn Around (TA) Kilang 
Dumai dan Sei Pakning. 

Rapat tersebut diikuti oleh Tim Manajemen 
dan Section Head RU II beserta rombongan dari 
Kantor Pusat. Dalam rapat tersebut diputuskan 
COC dan TA RU II dilaksanakan pada 17 Mei 
2012.

Usai rapat, rombongan melakukan kunjungan 
ke kilang. Malam harinya, GM dan Tim Manajemen 
RU II menyambut SVP RO di MG. Pada kesempatan 
malam itu pula, disempatkan digelar rapat RJPS. 
Adapun SVP RO beserta rombongan kembali ke 
Jakarta via Pekanbaru pada Sabtu (12/5).•rU ii
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SVP refining 
Operation kunjungi 
rU ii Dumai

dicurigai sebagai tempat 
persembunyian teroris dan 
segera melumpuhkan para 
teroris.

Satu unit kapal patroli 
mem bu ru  t e ro r i s  yang 
melarikan diri dengan meng-
gunakan perahu karet. Mere-
ka dilumpuhkan di sekitar 
perairan Segara Anak.

R a n g k a i a n  a d e g a n 
di atas adalah bagian dari 
latihan gabungan kesiapan 
aparat keamanan dalam 
mengantisipasi aksi teror 
yang mungkin terjadi pada 
fasi l i tas mil ik Pertamina. 
Latihan melibatkan beberapa 
satuan dari Brimob Polda 
Jawa Tengah, Polres Cilacap, 
Polairud, Lanal TNI AL, Kodim, 
satuan pemadam kebakaran 
dan satuan pengamanan 
internal Pertamina. 

 Sebagai sebuah peru-
sahaan migas nasional , 
Pertamina memiliki banyak 
fas i l i tas  s t ra teg is  yang 
membutuhkan penjagaan 
khusus. Gangguan pada 
salah satu fasilitas dapat 
berdampak serius bagi pa-
sokan migas di tanah air, 
untuk itulah Pertamina meng-
gandeng TNI-Polri, Pemda 
serta masyakarat sekitar untuk 
ikut membantu keamanan di 
lingkungan kerja Pertamina.

 Selain latihan pencegahan 
aksi teror, RU IV Cilacap juga 
menggelar simulasi evakuasi 
udara para korban dan 
pelaku teror serta latihan 
penanggulangan kebakaran 
pada kapal atau unit kerja 
Pertamina. Para petugas 
yang terlibat dalam latihan 
melaksanakan t indakan 

pengisolasian penyebaran 
tumpuhan minyak akibat 
kebocoran yang terjadi pada 
salah satu tanker pengangkut 
minyak. 

 Vice President Marine 
Shipping Agus Pranoto 
menyatakan, seluruh rangkaian 
latihan ini dilaksanakan sebagai 
perwujudan implementasi 
ISPS atau International Ship 
and Port Facility Security. 
Selain itu latihan ini ditujukan 
untuk memenuhi izin ope rasi 
dan persyaratan perlin dungan 
lingkungan maritim terminal 
khusus migas Pertamina 
Cilacap. Simulasi ini juga 
di jadikan ajang uj i  coba 
rancangan keamanan fasilitas 
pelabuhan dan prosedur te-
tap penanggulangan ke-
bakaran dan tumpahan mi-
nyak.•PertaMina

BalikPaPan -  Untuk 
mendukung kebutuhan 
Information, Communication 
& Technology ( ICT) dan 
memudahkan proses bisnis di 
semua unit bisnis Pertamina, 
Corporate Shared Service 
(CSS) melaksanakan go live 
aplikasi ROAS di Refinery 
Unit V Balikpapan. Go live 
yang berlangsung di Ruang 
Rapat Solar Balikpapan pada 
Jumat (01/06) dihadiri oleh 
jajaran manajemen RU V dan 
semua tim yang terlibat dalam 
aplikasi ROAS.

implementasi aplikasi rOaS di rU V
Apl ikas i  Ref inery Oi l 

Accounting System (ROAS) 
merupakan re-engineering 
dari aplikasi arus minyak 
yang exist ing (OASYS & 
GLS/SAMK) dan digunakan 
sebagai standarisasi aplikasi 
arus minyak di Pertamina 
Pengolahan. Implementasi 
aplikasi ROAS untuk meng-
integrasikan seluruh proses 
arus minyak yang ada di 
Re f inery Unit Pertamina, 
seh ingga memudahkan 
pro ses kontrol (auditable), 
d a t a  m o n i t o r i n g  d a n 

improvement berkelanjutan 
serta mengefisienkan proses 
sinkronisasi data antara sistem 
oil accounting dengan sistem 
utama SAP.

Dengan implementasi 
apl ikas i  ROAS di  RU V 
Balikpapan, menunjukkan 
k o m i t m e n  C S S  u n t u k 
melayani semua kebutuhan 
customer, menjadi bagian 
service excellent CSS dalam 
mendukung Pertamina men-
jadi perusahaan nasional yang 
berkelas dunia.•coRPoRatE 

SHaRED SERVicE
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Bea cukai Studi Banding ke Pertamina

Pt astra internasional 
Benchmark ke Pertamina
Jakarta – Group Audit 
and Risk Advisory PT Astra 
International Tbk mengunjungi 
PT Pertamina (Persero) untuk 
melakukan benchmarking 
terkait pengelolaan pelaporan 
Whist le Blowing System 
(WBS) di Pertamina.

 Rombongan tim PT Astra 
yang didampingi oleh Chief 
Audit Executive  PT Astra 
Daniel Phua ini disambut 
oleh Manager Compliance 
Pe r tam ina  Mard i an i  d i 
Lantai Ground Kantor Pusat 
Pertamina, Selasa (22/5).

Seperti diketahui WBS 
adalah suatu sistem yang 
memberikan sarana untuk 
menerima pelaporan, du-
gaan berbagai pelang garan, 
baik konflik kepentingan, 
pelanggaran hukum dan per-

Manager Compliance Pertamina Mardiani menyerahkan cinderamata kepada Chief Audit Executive  PT Astra Daniel Phua 
ketika benchmark ke Kantor Pusat Pertamina.
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a turan, kecurangan (fraud), 
maupun korupsi. 

Pertamina telah meng-
gunakan WBS in i  se jak 
Agus tus 2008 sebagai fungsi 
kontrol internal,  dimana 
setiap pelapor akan terjamin 
kerahasiaan identitasnya.

Seperti yang disampaikan 
oleh Mardiani, cara kerja   WBS 
tidak perlu menggunakan 
sistem teknologi yang canggih 
namun yang terpenting ada -
lah sistem manajemen infor-
masi yang terstruktur dan 
sistematis.

“Banyak hasil yang telah 
kita capai dengan adanya 
Whistle Blowing System ini,” 
kata Mardiani.

Sementara Daniel Phua 
mengakui, WBS yang te-
lah dijalankan oleh Per ta-

mina sangatlah baik sebagai 
perusahaan world class. 
Untuk itulah pihaknya me-
milih Pertamina untuk bench-
marking.

“K i ta merasa kagum 
de  ngan proses Whist le 
Blowing System yang telah 
dijalankan oleh Pertamina.
Kita akan mencobanya untuk 
diterapkan di perusahaan 
Astra Internasional,” ungkap 
Daniel.

J ika Whist le Blowing 
System ini berjalan efektif, 
l i ngkungan  ke r j a  akan 
lebih nyaman dan akan 
menumbuhkan persepsi 
stakeholder dan shareholder 
bahwa Pertamina memiliki 
komitmen tinggi untuk me-
laksanakan bisnis yang ber-
sih.•irli karMila

Jakarta - Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menangani hajat hidup orang 
banyak, gerak langkah Pertamina selalu menjadi  sorotan publik, baik masyarakat maupun media. 
Karena itulah, Pertamina memiliki strategi komunikasi dalam menjaga citra perusahaan di mata 
stakeholder.  Penerapan strategi komunikasi Pertamina inilah yang membuat Kantor Pelayanan 
Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok melakukan studi banding ke perusahaan migas terbesar 
di Indonesia tersebut, pada (29/5).

Menurut M. Agus Rofiudin yang memimpin tim KPU Bea Cukai Tanjung Priok, kunjungan 
ini bertujuan Untuk melakukan studi banding mengenai aktifitas Pertamina serta bagaimana 
Pertamina dalam menghadapi stakeholder eksternal. Rombongan diterima oleh Manajer Media 
Pertamina Wianda Pusponegoro.

Dalam kesempatan tersebut,  Wianda menjelaskan struktur organisasi di Pertamina dan 
strategi komunikasi  yang diterapkan untuk stakeholder eksternal, khususnya media. Menurut 
Wianda, di era teknologi yang semakin canggih, media sangat berperan penting dalam 
menentukan citra perusahaan. 

Tim KPU Bea Cukai Tanjung Priok sangat mengapresiasi penjelasan  tersebut. Agus berharap 
apa yang mereka dapat dari studi banding ini bisa diterapkan di tempatnya bekerja. Rombongan 
juga diajak melihat aktifitas di Media Center, Perpustakaan dan Contact Pertamina.•kUn Fo
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cilacaP - “Semua orang ingin selamat. Rasa aman ini adalah salah satu bentuk hak 
asasi manusia sehingga untuk mengaplikasikan safety harus berasal dari hati,” ungkap HSE 
Manager, Leodan Haadin di hadapan para safetyman Cilacap yang tergabung dalam Ikatan 
Safetyman Cilacap (ISC) di Gedung Diklat RU IV pada acara sarasehan ISC, (28/4). Leodan 
mengajak para safetyman yang terlibat dalam berbagai proyek di RU IV untuk menciptakan 
lingkungan yang aman saat bekerja dan selalu berkoordinasi dengan staf HSE RU IV.

ISC merupakan wadah profesi safetyman Cilacap untuk bertukar informasi  yang dibentuk 
sejak 25 Desember 2011 dan diketuai oleh Puji Siswanto. ISC secara rutin menggelar 
pertemuan untuk bertukar informasi dan berkoordinasi berkaitan dengan safety. Saat ini ISC 
beranggotakan 40 safetyman.

Pada kesempatan ini Leodan Haadin juga berkomitmen untuk terus mendukung dan 
memfasilitasi kegiatan-ISC sebagai wujud kepedulian HSE kepada safety.•rU iV

Safety dari hati
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anak PerUSahaan
Phe OnWJ resmikan 
Jembatan Sedari i dan ii

POP Sumur Deliniasi tasim 4 tingkatkan 
Optimisme Peningkatan Produksi PeP
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PeP tembus Produksi 
130 ribu Barel

hSe awareness bagi Pekerja Rig PDSi
Jakarta  – Dalam rangka menuju perusahaan Zero Accident, 
PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) melaksanakan 
HSE Awareness dan Leadership bagi pekerja Rig di area kerja 
PDSI di Sumatera Bagian Utara & NAD, Sumatera Bagian 
Tengah, Sumatera Bagian Selatan, Jawa dan Kawasan In-
donesia Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Fastron Pertamina 
Learning Center Simpruk, Rabu (30/5) ini diikuti 43 peserta yang 
terdiri dari tool pulser, driller, mekanik, dan HSE Supervisor.

Direktur Operasi PDSI Faried Rudiono menilai kegiatan 

Jakarta – Trend produksi minyak Pertamina 
EP berada pada posisi di atas 130 ribu barel per 
hari. Produksi harian tersebut sempat menembus 
angka 135,5 ribu barel per hari pada 21 Mei 2012. 
Produksi minyak Pertamina EP telah mengalami 
peningkatan sejak pertengahan Mei 2012.  
Peningkatan produksi di lapangan-lapangan 
eksisting di antaranya lapangan Prabumulih  yang 
mendapat tambahan lebih dari 4.500 BOPD dan 
lapangan Bunyu lebih dari 3.100 BOPD. 

 Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu  
Alam menjelaskan, perusahaan melakukan 
sejumlah upaya optimalisasi produksi di lapangan-
lapangan eksisting. “Kami bersyukur optimasi   
produksi yang dilakukan di sejumlah lapangan 
telah memberikan hasil yang signifikan antara 
lain lapangan Pabumulih dan Bunyu. Pencapaian 
angka psikologis ini memperkuat optimisme kami 
dalam meningkatkan produksi,” ujarnya.

 Pada akhir bulan April 2012, dari hasil kerja 
kolaborasi fungsi di Pertamina EP telah berhasil    
membukukan tambahan produksi sebesar 1.067 
BOPD dan gas 1.125 MMSCFD dari hasil POP 
(Put On Production) sumur Tasim (TSM-4) di 
Su matera Selatan.  

 Sedangkan pertengahan Mei 2012, Perta-
mina EP berhasil mendapatkan tambahan 
produksi di Prabumulih dari hasil pemboran 
sumur  PMB24 sebesar 2.551 BOPD, fracturing 
OGAN-21 sebesar 1.411 BOPD dan pemboran 
sumur TLJ-236 sebesar 600 BOPD. 

 Selanjutnya, keberhasilan pada pertengahan 
Mei juga terjadi di lapangan Bunyu. Pemboran 
sumur BN-25 memberikan hasil sebesar 3.180 
BOPD dan gas sekitar 0,9 MMSCFD.

 Optimalisasi produksi migas Pertamina EP 
yang terdiri dari upaya percepatan pelaksanaan 
pemboran pada fokus area, zero discharge, 
fract pact untuk mengatasi sand problem, re-
aktivasi sumur tua di lapangan eksisting, me-
laksanakan program pressure maintenance 
se cara konsisten, optimalisasi dan penggantian 
fasilitas produksi.

 Selain upaya tersebut, Pertamina EP juga 
menjalankan program Enhanced Oil Recovery 
(EOR). Proyek pengurasan minyak tahap lanjut 
dengan metode injeksi air yang dilakukan 
Pertamina EP telah menghasilkan tambahan 
produksi mencapai lebih dari 14.000 barel per 
hari. Selanjutnya, Pertamina EP juga melakukan 
studi untuk pengembangan injeksi kimia dan 
CO2.•PeP

karaWang - Kepedulian 
terhadap masyarakat diwu-
judkan Pertamina Hulu Energi 
Offshore North West Java 
(PHE ONWJ) dengan mem-
bangun jembatan peng-
hubung di Desa Tanjung 
Sedari, Kecamatan Cibuaya, 
Kabupaten Karawang, Jawa 
Barat.

Peresmian Jembatan 
Sedari I dan Jembatan Se-
dari II dilaksanakan pada 16 
Mei 2012 di Desa Tanjung 
Sedari. Acara dihadiri Bupati 
Karawang Ade Swara serta 
General Manager PHE ONWJ 
Jonly Sinulingga. 

Menurut General Manager 
PHE ONWJ Jonly Sinulingga, 
pembangunan jembatan ber-
tujuan memberi akses jalan 
yang mudah dan aman bagi 
penduduk sekitar. Jembatan 
yang ada selama ini selalu 
ambruk karena tingkat abrasi 
yang tinggi di desa tersebut. 
Dengan adanya kedua jem-
batan ini warga desa dapat 

Jakarta - Setelah sumur deliniasi TASIM-4 di Sumsel 
diselesaikan pada Agustus  tahun lalu dan menghasilkan 
tambahan produksi migas sebesar 1100 bopd,  temuan ini 
selanjutnya diajukan melalui program POP (Put On Production) 
sebagai upaya percepatan penambahan produksi migas dari 
sumur tersebut.

“POP sumur ini semakin membuktikan komitmen PEP 
dalam memenuhi target produksi migas nasional, selain upaya 
optimalisasi & penemuan cadangan migas baru, yang terus 
dilakukan,” tegas Presiden Direktur PEP Syamsu Alam.

Persetujuan BPMIGAS untuk program POP sumur ini 
sendiri diterbitkan pada 20 Desember 2011 melalui skenario 
memproduksikan minyak sebesar 1100 bopd dari zona UKL-4 
terlebih dahulu dengan target produksi dijadwalkan pada bulan 
Juli 2012. Namun upaya percepatan yang dilakukan oleh Tim 
PAFE (Proyek Area Fokus Eksplorasi) bersama PEP Region 

rutin tahunan ini sangatlah penting karena HSE Awareness 
merupakan suatu pekerjaan yang tidak pernah ditinggalkan 
dalam meningkatkan kewaspadaan para pekerja Rig sehingga 
tidak terjadi kecelakaan kerja. Untuk itulah, pentingnya pe-
menuhan standar kuantitas dan kualitas peralatan untuk 
menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan tingkat kesadaran 
yang tinggi dari para pekerja terhadap HSE.

“Kita akan menginvestasi alat yang lebih banyak sehingga 
kecelakaan  hand injury akan terminimalisir. Karena hand injury 
disebabkan oleh penggunaan alat-alat yang tidak sesuai,” kata 

Faried.
Jika penggunaan alat-alat telah sesuai, Faried mengharapkan 

hand injury tidak akan terjadi lagi. Untuk itu PDSI akan 
menginvestasikan peralatan kebutuhan rig seperti Drill Pipe 
Spinner, Hawk Jaw dan Power Wrench. 

“Target kita adalah untuk menuju 1,14 Total Recordable 
Incident Rate (TRIR), yang terdiri dari lost-time incident 
(LTI), medical treatment, restricted work, termasuk fatality,” 
tegasnya.•irli karMila

bepergian dengan aman, 
tidak perlu melalui sungai 
dengan perahu. Selain itu, 
Desa Tanjung Sedari yang 
sebelumnya terisolir kini 
dapat dilalui oleh mobil dan 
motor sehingga membuka 
akses untuk pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik. 
Jembatan Sedari I dan 

Jembatan Sedari  II dibangun 
pada awal tahun 2012 oleh 
Komite Pengembangan Desa 
(KPD) yang terdiri dari tokoh 
masyarakat, pe muka agama 
dan warga. KPD merupakan 

kelompok yang dibentuk oleh 
PHE ONWJ sebagai bagian 
dari program Corporate Social 
Responsibility untuk wilayah 
kerja satu-satunya sumur 
onshore yang  dimiliki PHE 
ONWJ.•ViOna

General Manager PHE ONWJ Jonly Sinulingga  (tengah) dan Bupati Karawang Ade Swara meninjau jembatan Sedari I dan 
II yang baru diresmikan.

Sumatera berhasil mempercepat target produksi 2 bulan lebih 
awal, dengan rencana pengaliran minyak melalui flow line 4” 
sepanjang 7800 meter yang akan disambungkan ke fasilitas 
produksi trunk line minyak 8” Kuang-PPP Prabumulih yang 
statusnya sudah tersedia.

“Sinergi fungsi dan optimalisasi aset yang ada dengan 
membangun Temporary Production Facilities, menjadi kunci 
keberhasilan POP Sumur TASIM-4. Bahkan lebih cepat 2 bulan 
dari  target waktu yang ditetapkan BPMIGAS,” jelas Musalam 
Latuconsina - Manager Senior PAFE Pagardewa.

Aktifitas eksplorasi di struktur Tasim masih terus akan 
berlanjut dengan pengeboran deliniasi sumur Tasim-5X yang 
bertujuan untuk mengkonfirmasi cadangan minyak dari struktur 
Tasim. Struktur ini selanjutkan akan dikembangkan melalui 
mekanisme Plan of Development (POD) struktur Tasim, yang 
akan dijalankan.•PeP
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Phe OnWJ luncurkan Shuttle Program

KIPRAH
anak PerUSahaan
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Untuk capai Prestasi Diperlukan niat 
dan hati yang Bersih

Jakarta - Dalam upaya membantu karyawan dalam  masalah 
transportasi  dari rumah ke kantor, Pertamina Hulu Energi (PHE)  
ONWJ melakukan terobosan dengan meluncurkan program 
transportasi massal (shuttle) bagi karyawan PHE ONWJ yang 
berkantor di perkantoran Arkadia, Jl. TB Simatupang, Jakarta 
Selatan.   Terobosan ini juga sekaligus menjawab seruan  
kampanye penghematan energi (baca : BBM) yang dicanangkan  
pemerintah. 

Peresmian  berlangsung di Kompleks Per kantoran Arkadia, 
Jl. TB Simatupang,  tempat PHE ONWJ berkantor. Peresmian 
dilakukan oleh Presiden Direktur PHE Salis S. Aprilian. Hadir 
juga dalam peresmian itu Direktur Operasi PHE Edy Purnomo, 
Direktur Keuangan Yayok T. Wisanggo, Executive/GM PHE 
ONWJ Jonly Sinulingga dan para karyawan yang ikut shuttle 
program. 

PHE  menyediakan  12 unit mobil shuttle  untuk melayani  
12 rute, yaitu Bogor, Cibubur, Bekasi Barat, Bekasi Timur, 
Jatiasih, Depok, Rawamangun, Bintaro dan BSD.  Program 
pada batch I ini diikuti sekitar 70 pekerja yang  biasanya  selalu 
membawa kendaraan pribadi ke kantor.  Mobil yang disediakan 
sebenarnya adalah  kendaraan operasional sehari-hari, yang 
kini juga dimanfaatkan sebagai sthuttle program  pada pagi  

Pangkalan SUSU – GM 
Region Sumatera Achmad 
Mursyidi didampingi Manager 
HR Region Sumatera Ardi Nefi  
melakukan kunjungan kerja 
ke Field Pangkalan Susu, 
pada (24/5). Acara  yanng 
berlangsung di Guest House 
dihadiri oleh seluruh pekerja 
PEP Field Pangkalan Susu.

Dalam agenda kun jungan 
kerjanya ke Field Pangkalan 
Susu,  Achmad Mursyidi 
memaparkan  Rencana , 
Rea l isas i  dan Produks i 
Tahun 2012 Pertamina EP 
Region Sumatera. Ia juga 
memberikan arahan kepada 

seluruh pekerja yang hadir. 
“Saat ini  pencapaian kinerja 
PEP Region Sumatera me-
masuki  periode TW II su dah 
diatas target.  Namun, jangan 
cepat berpuas diri. Teruslah 
berusaha meningkatkan 
produksi  dengan sela lu 
memprior itaskan aspek-
aspek  HSE,” ujarnya.

Menurut Achmad Mur syidi, 
yang terpenting dalam bekerja 
adalah niat dan hati yang 
bersih. “Gali semua potensi 
produktif un tuk mencapai 
puncak ja ngan sebatas di 
lereng. Semoga Field Pang-
kalan Susu dan Field-field lain 

Suasana tatap muka GM Region Sumatera Achmad Mursyidi di hadapan pekerja 
PEP Field Pangkalan Susu.

akan menemukan ha ri esok 
yang lebih baik,” kata Achmad 
Mursyidi  dalam arahannya.

Acara diakhiri dengan se si 
tanya jawab.•PeP FielD Pangkalan 
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yOgyakarta - Telah banyak pembenahan dilakukan sejak 
2010, mulai dari pembenahan IT system sampai dengan 
perbaikan peralatan rig secara terpadu dengan tujuan 
mendapatkan biaya operasi seefisien mungkin. Demikian 
paparan Dirut PDSI  Amran Anwar dalam Drilling Technology 
Workshop 2012 di Yogyakarta, (8-11/5).

Amran menjelaskan, program tersebut terangkai dalam 3 
fase mulai 2010 hingga 2015-2016 di mana nantinya IT bukan 
lagi sebagai sarana pendukung kebutuhan bisnis tetapi sudah 
harus menjadi ujung tombak pengembangan bisnis PDSI. 
Sistem aplikasi IT dilakukan terintegrasi untuk memudahkan 
aktivitas dalam menjalankan proses bisnis “Diharapkan dengan 
program kerja yang telah ditetapkan tersebut, PDSI akan memiliki 
guidance dalam mewujudkan cita-citanya menjadi perusahaan 
pemboran dengan reputasi internasional,” ungkapnya.

Namun, untuk menjadi perusahaan pemboran dengan 
reputasi internasional, PDSI harus menjajaki pasar di luar PT. 

Peluang dan tantangan PDSi Menuju World Class
Pertamina (Persero), dan juga berusaha menangkap peluang 
dari bisnis jasa lainnya. Yaitu, masuk ke dalam bisnis jasa 
seismik, cementing hingga bisnis rig maintenance & rig builder.
Selain cita-cita PDSI tersebut dapat terealisasi, usaha ini dapat 
mendukung target PT. Pertamina (Persero) mendapatkan 
revenue USD 200 billion pada tahun 2025.

Menurut Amran, pertumbuhan rig yang begitu besar juga 
harus diimbangi dengan strategi SDM yang terprogram dengan 
baik, disesuaikan dengan rencana serta target perkembangan 
dan pertumbuhan PDSI. “Termasuk melakukan “change 
management & corporate culture” guna mendapatkan hasil 
yang optimal pada waktu yang tepat,” tegasnya.

Amran menegaskan, PDSI harus berbesar hati mengakui 
perjuangan mewujudkan cita-cita menjadi world class company 
memang  tidak mudah. Namun PDSI juga yakin, semua hal 
dapat dicapai jika direncanakan dengan baik dan dilakukan 
secara bersama-sama.•PDSi
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Manajemen PHE melepas para pekerja yang hendak pulang menggunakan 
transportasi massal (shuttle) yang disediakan PHE ONWJ.

dan sore hari. 
Dengan adanya program shuttle ini, di harapkan  juga 

dapat mengurangi beban area parkir di lingkungan kantor PHE 
ONWJ di  kompleks perkantoran Arkadia tersebut.  Pro gram 
ini sebenarnya juga tidak lepas dari  rencana  kepindahan  
kantor PHE dan anak-anak perusahaan PHE ke Jl. Simatupang 
tersebut, pada akhir September 2012.•UriP herDiMan kaMBali 
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Jakarta - Untuk mengisi liburan sekolah, RSPP 
meluncurkan layanan baru dengan nama Paket 
Cerdas. Menurut Psikolog Nurul Adiningtyas, 
MPsi, dalam paket ini terdapat dua jenis layanan, 
yaitu tes kesiapan sekolah dan tes minat bakat. 

Nurul Adiningtyas menjelaskan, tes kesiapan 
sekolah diperuntukkan bagi anak-anak yang akan 
memasuki sekolah dasar. Tes ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa jauh kesiapan anak untuk 
bersekolah, baik dari aspek inteligensi, emosi, 
psikomotor, dan kemampuan bersosialisasi di 
lingkungan sekolah.  “Program ini juga  dapat 
menjembatani peraturan pemerintah yang 
membatasi usia anak, yaitu minimal 7 tahun untuk 
yang akan memasuki SD regular dan 6 tahun untuk 
SSN dan RSBI, dengan keinginan orang tua untuk 
menyekolahkan anaknya yang mungkin sudah 
siap untuk bersekolah di tingkat SD tetapi belum 
mencapai usia yang ditentukan. Caranya, dengan 
melampirkan surat keterangan dari psikolog yang 
terdaftar sebagai anggota HIMPSI dan memiliki 
surat izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh 
HIMPSI,” paparnya panjang lebar.

Sedangkan tes minat bakat  diperuntukkan 
bagi remaja yang akan memasuki sekolah me-
nengah atas atau yang akan melanjutkan kuliah.  
Tes ini dimaksudkan agar mereka yang sudah 
mulai merencanakan masa depan tidak salah 
menentukan langkah. “Karena, jika salah memilih, 
akan timbul penyesalan dan dapat berimbas pada 
ketidakseriusan mereka menjalankan pendidikan,” 
ujar Nurul.

Melalui tes minat bakat inilah, lanjut Nurul, 
remaja dapat mengetahui kegiatan-kegiatan 
yang sesuai dengan minat dan bakat mereka 
serta bidang-bidang yang mengakomodir minat 
dan bakat mereka. “Diharapkan remaja tidak lagi 
merasa terpaksa mengambil suatu jurusan yang 
tidak sesuai dengan diri mereka dan mampu 
me nyelesaikan studi mereka dengan baik,” te-
gas nya.

Untuk saat ini, pelayanan Paket Cerdas 
di RSPP bisa diikuti setiap Rabu dan Sabtu. 
Orang tua dan anaknya bisa langsung datang ke 
RSPP atau bisa menelepon lebih dulu ke klinik 
Psikologi Psikiatri RSPP di (021) 721 9326 untuk 
menjadwalkan pertemuan.•rianti OctaVia

rSPP 
luncurkan 
Paket cerdas 



Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Afdal Bahaudin (ketiga dari kiri) dan Direktur Kemitraan 
Sonatrach Kamel Eddine Chikhi tengah berbincang denganoucef Yousfi dan Presiden Direktur Sonatrach Abdelhamid 
Zerguine, sebelum penandatanganan MoU antara Pertamina & Soncatrach.
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contact Pertamina 
gondol empat 
Penghargaan
Jakarta - Contact Pertamina sabet empat 
penghargaan di malam penganugerahan “The 
Best Contact Center Award Indonesia” yang 
digelar di Auditorium Birawam Hotel Bidakara,  
Jakarta, Rabu (16/5). 

Empat Penghargaan tersebut meliputi The 
Best Contact Center Back Officer Operation 
(platinum)  yang diraih oleh Punjul Harto. The 
Best Contact Center Operation (bronze), The Best 
Agent Inbound (silver) Vidya Fitri Kardinah dan The 
Best Suvervisor (bronze) Ferry Setyadi.  Sejatinya, 
ada 18 kategori yang dilombakan dalam ajang 
yang diikuti oleh BUMN, instansi pemerintah, dan 
berbagai perusahaan terkemuka itu. 

Salah seorang penerima penghargaan yaitu 
Punjul Harto mengatakan tidak mudah untuk 
mendapatkan penghargaan tersebut, memerlukan 
perjuangan keras, dan bimbingan dari berbagai 
pihak di Pertamina.  “Saya mendapatkan peng-
hargaan ini karena ide saya tentang back office 
operation yang saya namakan Pertamax. Dari 
Per tamax itu sendiri ada tiga bagian yaitu Per-Ta-
Max,” ungkapnya.

“Per” kependekan Personal Task. Artinya, 
back office operation  harus menjaga hubungan 
baik dengan para PIC. 

Pada kata kedua yaitu “Ta”, ia lantas bertutur 
bagaimana dirinya me-maintenance haromoni, 
yaitu mempertahankan hubungan Pertamina, 
melalui contact center dengan para pelanggannya. 
“Saya mem-follow up eskalasi pending  yang ada 
di kontak Pertamina. Kita mengirimkan ucapan 
selamat ulang tahun. Walau sederhana, namun 
disitulah kami membina  hubungan dengan me-
reka,” jelasnya.

“Max” berarti maksimum menggunakan 
aplikasi yang ada di kontak Pertamina. Di sini kita 
harus mampu memaksimumkan data base yang 
ada di Contact Pertamina.

“Ide-ide ini timbul karena adanya koordinasi 
kerja sama di layanan Contact Pertamina.Saya 
mendapat tempaan dan pembinaan dari pimpinan 
di Pertamina,” ungkap Punjul .

Punjul yang mantan team leader itu mengaku 
ingin mendapat penghargaan yang lebih lagi di 
masa mendatang. Ke depannya ia akan membuat 
inovasi lain di Pertamina lewat sinergi dengan  
program-program yang bersinergi di berbagai 
fungsi Pertamina.•SahrUl haetaMy anantO
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kUala lUMPUr – Kerja 
sama antara Pertamina 
dan Sonatrach dituangkan 
dalam penandatanganan 
MoU (Memorandum o f 
Understanding) bisnis minyak 
dan gas bumi. 

Penandatanganan dilak-
sanakan di sela-sela World 
Gas Conference  (WGC) di Hall 
4, Kuala Lumpur City Center, 
Malaysia, antara Direktur 
Perencanaan Investasi dan 
Manajemen Risiko Pertamina 
Afdal  Bahaudin dengan 
Direktur Kemitraan Sonatrach 
Kamel Eddine Chikhi, Rabu 
(6/6). Turut hadir Menteri 
Energi dan Pertambangan 
Aljazair, Youcef Yousfi dan 
Presiden Direktur Sonatrach, 

Pertamina - Sonatrach 
Jalin kerja Sama
Pertamina kian agresif 
menjalin kerjasama 
dengan perusahaan 
migas asing. kali ini 
Pertamina menggandeng 
perusahaan minyak 
aljazair, Sonatrach dalam 
berbagai bidang.
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Abdelhamid Zerguine.
Kerja sama antara kedua 

belah p ihak,  mencakup 
per tukaran keahl ian da-
lam berbagai hal terkait 
hidrokarbon, terutama da-
lam ranah penelitian dan 
pen gembangan, baik di In-
donesia, Aljazair ataupun di 
negara lain. Sonatrach dan 
Pertamina juga menyepakati 
pertukaran informasi tentang 

industri gas dan turunannya.
Afda l  Bahaudin usa i 

melakukan penandatanganan 
menyampaikan kerja sama ini 
memiliki nilai yang  besar dan 
strategis. “Magnitude-nya 
ba gus, mereka juga  punya 
atensi yang sama dengan 
kita. Itu sebetulnya yang tak 
ternilai dalam kerja sama ini. 
Saya pikir ini kesempatan 
ba ik buat kita Pertamina 

dan tentunya bagi Indonesia 
juga,”jelasnya.

Sebelumnya pada 24 Mei, 
Pertamina juga menjalin kerja 
sama dengan 3 perusahaan 
migas asing.  Ker ja sama itu 
tertuang da lam MoU dengan 
Kuwait Fo reign Petroleum 
Exploration Company (Kuf-
pec), HESS Ven ture Ltd, dan 
Korea National Oil Corporation 
(KNOC).•DeWi Sri UtaMi

Pertamina atur Distribusi lPg Subsidi
Jakarta – Pertamina segera 
me lakukan pengendalian dan 
penataan ulang pendistribusian 
LPG subsidi untuk memastikan 
tidak ada pe nyalahgunaan 
penyalurannya di lapangan.  

Demikian diungkapkan 
Marketing and Trading Director 
Pertamina Hanung Budya 
dalam press conference 
terkait kuota penyaluran LPG 
3 kg,  di Jakarta, pada Kamis 
(24/5).

“Sul i tnya masyarakat 
mendapatkan LPG 3 kg di 
pasaran sebenarnya bukan 
disebabkan langkanya pa-
sokan dar i  kami.  Tetapi 
karena adanya pihak-pihak 
yang mengambil keuntungan 
pribadi dibalik penyaluran 
LPG sub  sidi ini. Salah satunya 
buk tinya, pihak kepolisian 
telah beberapa kali berhasil 
menangkap  peng oplos LPG 
3 kg ke LPG 12 kg,” papar 
Hanung.

Selain melakukan pe-
ngen  dalian dan penataan 
ulang  pendistribusian LPG 

3 kg, Pertamina juga akan 
melakukan monitoring. Jika 
terjadi gejala kecurangan 
maka akan langsung diambil 
tindakan. “Hal ini dilakukan 
agar pendistribusian LPG 3 
kg tepat sasaran, menjamin 
keamanan penggunaan dan 
penyaluran sesuai dengan 
kuota,” tegasnya.

Untuk pasokan, Hanung 
memastikan, sampai saat ini 
stok LPG 3 kg dalam kondisi 

aman.
“Kami tidak ingin ma-

sya rakat pengguna merasa 
kesulitan karena tidak adanya 
kesediaan LPG 3 kg. Untuk 
itu saya tegaskan, t idak 
ada kelangkaan LPG 3 kg. 
Pertamina hanya mencoba 
menjalankan kuota yang ada 
untuk menjaga agar anggaran 
subsidi LPG dari Pemerintah 
tidak jebol,” ung kap Hanung.

Seperti diketahui, pe-

me rintah telah menetapkan 
penyaluran kuota LPG PSO/
Subsidi  (LPG 3 kg) tahun 
2012 sebanyak 3,61 juta MT 
dengan proyeksi penyaluran 
LPG 3 kg pada kuartal I 2012 
sebesar 1,17 juta MT.  Namun 
kenyataannya, pada kuartal 
I 2012, realisasi penyaluran 
LPG 3 kg telah mencapai 
1,23 juta MT atau 4,9% di 
atas target kuota yang di-
proyeksikan.•irli karMila
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ralat
Pada Media Pertamina edisi 4 Juni 2012 halaman 

12 terdapat kesalahan penulisan nama VP Lubricant 
Pertamina. Di alinea pertama tertulis Supriyadi DH, 
seharusnya Supriyanto Dh.

Demikian koreksi dari kami.


