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Fsru pertamina di indonesia 
segera beroperasi
terminal penerima 
dan regasifikasi LNG 
pertama indonesia 
segera beroperasi secara 
bertahap pada mei 2012.  
pengoperasian Fsru 
(Floating storage and 
Regasification Unit) regas 
Satu  merupakan milestone 
bagi upaya pemenuhan 
kebutuhan gas domestik. 

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.

MarketUpdate

Jurong – Direktur Utama 
PT Pertamina (Persero) Karen 
Agustiawan meresmikan pe
lepasan FSRU (Floating Storage 

and Regasification Unit) Regas 
Satu dari Jurong Shipyard, 
Singapura menuju Teluk Jakarta, 
Kamis (12/4).

Turut hadir dalam peresmian 
tersebut Duta Besar Indonesia 
untuk Singapura, pejabat pe
merintah di lingkungan Ke

pada Mei 2012,” tuturnya.
Menurut Karen, FSRU Jawa 

Barat akan menjadi tonggak 
penting bagi upaya pemenuhan 
kebutuhan gas domest ik. 
Dengan kapasitas maksimum 
3 juta metrik ton LNG per tahun, 
FSRU tersebut dapat memasok 
gas untuk PLTGU Muara Karang 
dan PLTGU Tanjung Priok 
sebanyak 400 MMSCFD.

“Dengan FSRU ini, pa da 
tahap awal Nusantara Re gas 
akan dapat memenuhi komit
men pasokan gas kepada PLN 
dengan kapasitas 1,5 juta ton 
LNG per tahun,” katanya. 

FSRU tersebut akan diope
rasikan oleh Nusantara Regas, 
anak perusahaan Pertamina 
dan PGN dengan komposisi 
saham 60% milik Pertamina 
dan 40% milik PGN. FSRU Ja
wa Barat telah mendapatkan 

pa sokan LNG dari Bontang 
sebanyak 11,75 juta ton selama 
11 tahun. 

Proyek FSRU Jawa Barat 
ditujukan untuk mendukung 
program pemerintah untuk 
melakukan diversifikasi energi 
guna mengatasi tantangan 
keberlanjutan energi di masa 
mendatang. Dengan FSRU, 
Nusantara Regas juga dapat 
mencari pengembangan potensi 
bisnis lain untuk meningkatkan 
dan mengoptimalkan nilai FSRU 
tersebut.

P a d a  2 0 2 0 ,  p o t e n s i 
per   mintaan gas domes ik 
diperkirakan mencapai hing
ga 4.500 MMSCFD yang 
utamanya dipicu oleh per
tumbuhan kebutuhan pada 
pem bangkit listrik, industri, 
pupuk, transportasi dan rumah 
tang ga.•rudi ariFFianto

menterian ESDM, BP Migas, 
BPH Migas, Dewan Komisaris 
Pertamina, ja jaran Direksi 
Pertamina, PGN, dan Nusantara 
Regas, serta manajemen Total 
E&P Indonesie.

S e b a g a i  K o m i s a r i s 
Utama PT Nusantara Regas, 
operator FSRU Regas Satu, 
K a r e n  m e n g u n g k a p k a n 
penuntasan pembangunan 
FSRU Regas Satu merupakan 
salah satu tahapan penting 
menuju pengoperasian fasilitas 
terminal penerima LNG yang 
dikenal dengan Proyek FSRU 
Jawa Barat tersebut. Fasilitas 
FSRU Jawa Barat dijadwalkan 
akan mulai beroperasi secara 
bertahap pada Mei 2012.

“Fasilitas ini akan menjalani 
tahapan cooling down & com

missioning mulai akhir April dan 
diharapkan beroperasi komersial 
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan meres
mikan pelepasan Floating Storage and Regasification 
Unit (FSRU) Regas I dari Jurong Shipyard, Singapura 
menuju Teluk Jakarta.

Dalam acara “Citi Global Economic Outlook and Strategy” di 
Jakarta (11/4), Chief Asia Pacific Economist Citigroup Johanna 
Chua menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi global 2012 
menjadi 2,5% dari perkiraan sebelumnya 2,4%. Walau sedikit, 
kenaikan itu mencerminkan upaya pemulihan negara ekonomi 
maju, seperti AS, negaranegara kawasan Uni Eropa, Jepang, dan 
lainnya meski kontraksi ekonomi diyakini masih akan berlanjut. 
Fluktuasi harga minyak mentah dunia juga menjadi perhatian 
global karena berdampak naiknya harga untuk sementara waktu 
dan berpotensi menaikkan inflasi. Para pembuat kebijakan di 
setiap wilayah dunia menghadapi tantangan dalam mengelola 
ekonominya. Menanggapi hal ini Asian Development Bank (ADB) 
memandang, para pembuat kebijakan di kawasan Asia harus 
menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan 
sembari menahan tekanan harga. 

Bagi Indonesia, perekonomian di Tanah Air dipandang 
relatif lebih mampu menahan kontraksi ekonomi global atau 
komunitas keuangan global menyebut Indonesia sebagai 
“Komodo Economy”. Pada 6 bulan terakhir, Indonesia memiliki 
berbagai cerita ekonomi yang positif seperti kenaikan peringkat 
ke investment grade dan pertumbuhan ekonomi di tengah 
ketidakpastian pasar keuangan internasional. Sejalan dengan itu, 
pelaku pasar keuangan global menilai perekonomian Indonesia 
dapat maju lebih cepat dari yang diperkirakan. Pelaku bisnis 
internasional yang tergabung pada World Economic Forum dalam 
laporannya “The Global Competitiveness Report 20112012” 
menempatkan Indonesia dalam daftar urutan ke23 dari 142 
negara termasuk negara maju dan berkembang dalam aspek 
makro ekonomi. 

Hal ini terutama dipicu oleh kebijakan fiskal yang diambil, 
sehingga mampu menurunkan tingkat defisit anggaran serta 
kenaikan peringkat ke investment grade. Peringkat ini naik 
signifikan dibanding laporan tahun 2007 pada peringkat 89. 
Namun, Indonesia dipandang relatif lemah dibanding negara 
lain dalam hal lembaga publik (peringkat 71 dari 142) karena 
dipandang lemah dalam penanganan korupsi, maraknya praktik 
suap, serta etika bisnis yang rendah. Penilaian aspek lembaga 
publik tersebut menurun dari peringkat 61 tahun 20102011. 
Selain itu, komunitas bisnis global juga menilai aspek keamanan 
di Indonesia saat ini relatif rendah, tidak berubah dari posisi pada 
tahun 2005 di peringkat 91.

Lebih jauh, laporan WEC tersebut mencerminkan bahwa 
kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini dinilai sebagai 
“safe haven” bagi komunitas keuangan internasional tidak 
diimbangi dengan perbaikan sektor governance. Pertumbuhan 
ekonomi Tanah Air ke depan diyakini dapat bertumbuh lebih 
pesat jika Indonesia mampu menganggulangi korupsi, suap, 
memberi kepastian hukum, serta meningkatkan penerapan 
etika bisnis.•

peran aspek governance dalam 
mempercepat pertumbuHan ekonomi
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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 VICE PRESIDENT HSSE KORPORAT 

Joko susilo

hsse operation 
excellence
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Pengantar Redaksi :
Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia 

merupakan visi perusahaan, serta misinya adalah 
menjalankan usaha minyak, gas serta energi baru dan 
terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsipprinsip 
komersial yang kuat. Oleh karena itu, HSSE Korporat 
berkomitmen untuk melakukan perbaikan HSSE secara 
signifikan. Berikut paparan Vice president Hsse korporat 
Joko Susilo kepada Media Pertamina.

Apa yang membedakan aspek KPI (Key 
Performance Indicator) Hsse antara tahun 2011 
dengan 2012? Yang membedakan aspek KPI HSSE 2011 
dan 2012 adalah penerapan boundary KPI aspek HSE , 
yang terdiri dari NoA (Number of Accident) dan TRIR (Total 
Recordable Incident Rate) yang diberlakukan pada tahun 
2012 ini merupakan tantangan. Kenapa? Karena tahun 2012 
ini merupakan tahun succeding menuju HSSE excellence 
yang harus dikawal dengan sungguhsungguh. 

Untuk sasaran strateginya yang harus dicapai adalah 
harus tanpa major accident (kecelakaan, kebakaran, 
dan  pencemaran), tanpa ada tuntutan ganti rugi, tanpa 
gangguan operasi sebagai akibat dari insiden, tanpa 
pelanggaran peraturan perundangan, adanya peningkatan 
penilaian penghargaan PROPER, serta reputasi dan citra 
yang baik di mata para stakeholders.

Hal inilah yang menjadi perbedaan KPI aspek HSSE 
tahun 2011 dan 2012.

bagaimana dengan sasaran rJpp Hsse 2015 dan 
pencapaian angka untuk TRIR 2012? Sasaran RJPP 
secara operasional pada tahun 2015 adalah pencapaian 
taget TRIR sebesar 0.35, penghargaan PROPER minimal 
peringkat Hijau (beyond compliance) sebanyak 50% dari 
Unit Operasi yang dinilai dan sertifikasi Sistem Manajemen 
Pengamanan minimal 6 Unit Operasi yang besar 
memperoleh kriteria Emas. Sementara itu untuk penetapan 
target  TRIR secara korporat pada tahun 2012 di set  up 
sebesar 0,61. Angka ini merupakan penurunan 20 persen 
dari target tahun sebelumnya. Sementara itu pencapaian 
TRIR tahun 2011 lalu ditargetkan sebesar 0,76 dan 
realisasinya adalah 0,29. 

bagaimana dengan target pencapaian budaya 
Hse korporat 2012? Target pencapaian budaya HSSE 
sendiri kita inginkan bahwa jangka panjangnya nanti di tahun 
2015 adalah leading sebagai world class company dengan 
tingkatan budaya yang generatif atau interdependent.

Kalau dilihat dari tahun ke tahun ada peningkatan. Hal 
itu dapat dilihat dari aspek budaya HSE. Pada tahun 2005
2007 hasil survei di beberapa Unit Operasi levelnya masih 
ada yang patological dan reactive. Kemudian pada tahun 
2008-2010 meningkat ke arah calculative atau dependent 
dan sekarang sudah mengarah ke level proaktif  atau 

independent. Dan memang sekarang kita dalam taraf untuk 
dapat mencapai level generatif. 

Pada tahun 2015 diharapkan Pertamina telah mencapai 
tahapan budaya HSE yang generatif, sejalan dengan take 
off menuju world class company dengan tiga karakter, 
yaitu kinerja HSE merupakan indikator good business 
performance; mindset standar yang sangat tinggi lebih 
dari sekedar memenuhi standar minimal; dan memandang 
kegagalan sebagai sesuatu yang harus diperbaiki dan bukan 
untuk disalahkan.

Kalau generatif sendiri seperti apa nanti kulturnya? 
Kultur dari budaya generatif adalah seperti yang saya 
sebutkan tadi ditambah dengan ciriciri setiap pekerja adalah 
leader untuk menerapkan HSE Golden Rule. Yaitu mematuhi 
peraturan, saling intervensi atau mengingatkan  bila di antara 
kita ada yang melanggar peraturan dan saling peduli atau 
perhatian, kemudian melakukan sharing antara satu sama 
lain. 

Itu semua dilakukan sebagai perbaikan berkelanjutan 
untuk mencapai budaya HSE yang generatif dengan zero 
incidents serta mengintegrasikan HSSE ke dalam sistem 
operasi perusahaan.

Bagaimana tanggapan Anda yang mengharuskan 
turun langsung ke lapangan untuk mengawasi 
kontraktor dalam penerapan CSMS? Implementasinya 
di akhir 2011 sudah mulai kita lakukan. Jadi kita sudah 
membuat program bagaimana kita melakukan pengamatan 
langsung penerapan dari CSMS itu, kemudian kita buat 
perhitungan secara kuantitatif atau scorring. Minimal 
pencapaian kalau bisa diatas 80 persen. Jadi kita keliling 
ke unitunit  operasi atau lapangan dan tidak hanya secara 
tulisan saja.

Strategi apa yang akan dilakukan HSSE untuk 
mencapai operation excellence? Strategi pencapaian 
operation excellence atau leading actionnya dikaitkan 
dengan pencapaian KPI Boundary di tahun ini sebetulnya 
banyak. Tetapi untuk diawal penerapan KPI Boundary ini 
ada tiga hal dulu yang menjadi perhatian utama dan harus 
dilakukan. Pertama, kita terus melakukan training atau 
pelatihan aspek HSE terhadap seluruh pekerja Pertamina, 
tidak terlepas juga terhadap outsourcing atau mitra kerja. 
Supaya budaya dan kompetensi dibidang HSE terus 
meningkat.

Kedua, memperbanyak jumlah atau frekuensi pelatihan 
terhadap mitra kerja atau kontraktor. Ketiga, kita harus 
melakukan closed out berapa banyak terhadap temuan 
atau tindak lanjut terhadap temuan baik itu dari hasil 
audit, Management Walk Through atau rekomendasi hasil 
investigasi dai tahun kemain. Di unit operasi sendiri masih 
ditambahkan kewajiban untuk melakukan risk assessment, 
drill exercise, dll.•nilaWati dJ
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EDITORIAL OPINI
pekerJa Waljiyanto • Pertamina Lubricants

Distribusi Normal yang Membikin 
(Hati) Tidak Normal ?

Tahun XLVIII, 16 April 2012

Tulisan ini terinspirasi oleh beberapa peristiwa yang penulis 
alami, jadi benarbenar hanya mewakili kata hati penulis pribadi.
Namun, apabila ternyata juga seiya dan sekata dengan pekerja 
yang lain, itu berarti ada perasaan yang sama tapi tidak kentara, 
atau kentara tapi tidak terasa, atau terasa tapi terabaikan.

Inspirasi pertama, datang dari diskusi penulis dengan seorang 
manager HR pada saat sesi diskusi People Review. Pertanyaan 
saya kepada beliau adalah, “Seandainya terdapat lima bawahan 
saya dalam satu level secara KPI semua berkinerja baik ditandai 
dengan pencapaian target melampaui stretch, apakah harus 
ada nilai 3? Sebaliknya apabila kinerjanya jeblok semua, apakah 
juga harus ada nilai 6?  Jawaban manager HR tersebut cukup 
mengejutkan : ”Pertanyaan itu susah dijawab”.

Inspirasi kedua, berasal dari hasil mendengarkan keluhan 
seorang manager. Dia bercerita panjang lebar, intinya tidak terima 
karena mendapat nilai 5. Karena menurut yang bersangkutan, 
sudah sepantasnya ia mendapat nilai 7 sesuai pencapaian target 
KPI yang dicapai. Celakanya, dia dikalahkan oleh pekerja lain yang 
mendapatkan nilai 7 karena dapat mendatangkan istri pejabat 
di suatu event yang digelar fungsinya, walaupun aktivitas itu 
(mendatangkan istri pejabat) tidak ada pada KPI. Jadi KPI kalah 
dengan nilai non KPI. Lebih tragis lagi kinerjanya tidak diakui karena 
dalam distribusi normal stok nilai  sudah dikapling dalam jumlah 
tertentu untuk nilai tertentu.

Inspirasi ketiga, datang dari perumpamaan seorang kawan.
Misalkan fungsifungsi diibaratkan universitas. Rasanya aneh bila 
stok nilai dikuota setiap universitas.Kasihan dengan mahasiswa 
yang sudah belajar keras dengan tingkat akademis ratarata 
excellent namun harus menerima nilai rendah hanya karena kuota 
nilai di universitas tersebut sudah dipatok sesuai kuota. Analoginya,  
kasihan dong pekerja di fungsi yang pencapaiannya digembar
gemborkan setiap pidato sebagai fungsi excellent tapi harus 
menerima nilai 3. Padahal kinerjanya terbukti otentik melebihi target. 
Pada kenyataannya, nilai 3 ini bobotnya bisa jadi sama dengan nilai 
5 di fungsi yang mempunyai kinerja moderat. Implikasinya, kalau 
tidak dapat memelihara psikologis pekerja yang menjadi “korban” 
maka akan timbul apatisme laten yang berbahaya untuk langkah 
pembinaan berkesinambungan.

 Inspirasi keempat, datang dari fenomena tidak sehat, dimana 
pada saat proses penilaian sebagian evaluator mengakomodir 
keresahan batinnya dengan harapan pada saat penyampaian nilai 
dapat lebih nyaman. Di sinilah seakanakan timbul yurisprudensi 
bahwa langganan nilai rendah adalah “anak baru”, pekerja 
menjelang pensiun/MPPK, pekerja sakit atau pekerja hamil.

Gejala peniaian yang ganjil tersebut di atas menimbulkan 
kondisi paradoksial. Maksudnya :
a. Pekerja baru yang relatif muda, mempunyai semangat lebih, 

kreatif dan sangat mungkin lebih produktif, tapi tibatiba harus 
dengan ikhlas menerima kenyataan pahit dengan anugerah 
nilai paspasan.

b. Kalau kurang beruntung kaum MPPK dan pekerja yang  men
jelang pensiun akan menghadapi “shu’ul khotimah”, karena 
begitu pensiun menyisakan perasaan galau dengan nilai yang 
diperolehnya meskipun di akhir karier sudah berusaha keras.

c. Lebih kasihan pekerja yang sakit. Ibarat sudah jatuh tertimpa 
tangga, prestasi sebelum sakit tidak menjadi dasar untuk 
penilaian berikutnya. Garagara sakit yang tentu tidak pernah 
diharapkannya, apalagi yang sedang hamil, meskipun 
kehamilannya diharapkan tapi seperti mengandung “rasa sial”.

Paradoksial yang sangat ekstrim timbul manakala untuk 
mengobati kekecewaan pekerja tersebut di atas kemudian 
diberikan reward training, visit, umroh dan lainlain. Hal ini 
menimbulkan bisikbisik pertanyaan yang menohok kejujuran kita 
: “Nilai jelek kok mendapatkan penghargaan”.

Itulah beberapa inspirasi yang penulis dapatkan, sehingga 
melatarbelakangi tulisan ini, ditambah lagi pada kenyataannya 
people review untuk menentukan penilaian pun kadang masih 
memper debatkan bobot antara KPI dan LBS, padahal keduanya 
sudah disepakati menjadi bahan penilaian. Dalam hal ini mestinya 
tidak ada lagi persepsi bahwa nilai LBS itu subyektif, karena sudah 
menjadi kesepakatan/ketentuan dalam format penilaian.

Bila kondisi penilaian dead lock, akhirnya finalisasi nilai 
berujung pada hak prerogratif pimpinan tertinggi, dimana saya 
yakin hal itu sebenarnya menjadi beban yang tidak ringan bagi 
pucuk pimpinan.

Akhir dari sebuah cerita penilaian dalam rangkaian proses 
people review adalah perasaan tidak nyaman dimulai saat 
pengambilan keputusan penilaian sampai dengan penyampaian 
nilai pada pekerja yang mendapatkan nilai rendah, sebagai bahan 
pembinaan.

Apabila pekerja yang mendapatkan nilai rendah tersebut 
memang kinerjanya amburadul, hasil nilai tersebut dapat dijadikan 
alat pembinaan yang efektif.  Permasalahan timbul manakala 
pekerja yang mendapatkan nilai rendah tersebut kinerjanya bagus 
dengan bukti nyata pencapaian target KPI stretch, apalagi yang 
tergabung dalam kerja tim yang solid dengan prestasi excellent. 

Nilai ini akan merontokkan pondasi bangunan psikologis tim 
tersebut dalam waktu yang singkat karena rasa ketidakadilan di 
antara sesama anggota tim.

Padahal hasil akhir nilai implikasinya sangat besar bagi karir 
pekerja, baik menyangkut reward financial maupun reward non

finansial seperti kenaikan golongan, syarat training mandatory, 

kesempatan mendapatkan bea siswa dan lainlain.
Ironisnya, training mandatory seakanakan dibatasi kuota 

untuk setiap fungsi. Bagi fungsi yang relatif sedikit SDMnya, 
giliran untuk mendapatkan kesempatan training menjadi cukup 
panjang, ditambah lagi bila nilai seorang pekerja berfluktuatif 
maka sulit baginya untuk mengetahui nasibnya apakah dia 
berkesempatan atau tidak. Gambarannya begini :
 Selama 6 tahun terakhir nilai seorang pekerja 665644
 Syarat training mandatory tidak boleh ada nilai 4

Pada 3 tahun pertama, pekerja tersebut tidak dapat 
mengikuti training mandatory karena belum mendapatkan giliran 
akibat terbatasnya kuota per fungsi. Pada 3 tahun terakhir, pekerja 
tersebut tidak bisa juga mengikuti training mandatory karena 
nilainya tidak memenuhi syarat, sementara umurnya sudah 
semakin merambat tua.

Benihbenih gugur karena salah menyiram tanaman.
Lantas solusi apa yang harus kita lakukan menghadapi 

kondisi tidak enak hati dan kontra produktif untuk pembinaan 
SDM jangka panjang ini. Menurut hemat penulis salah satunya 
adalah penilaian berbasis KPI, dengan langkah sebagai berikut 
:
1. Langkah Pertama, pelaksanaan work shop untuk menyusun 

KPI yang bobot tanggungjawabnya standard / berimbang 
untuk seluruh level yang sederajat.

2. KPIKPI yang sudah disusun tersebut dipresentasikan 
dihadapan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan 
persetujuan dari seluruh fungsi yang ada agar tidak ada 
protes dikemudian hari yang menyatakan KPI fungsi ini 
terlalu gampang dicapai, KPI Fungsi itu terlalu sederhana 
dan seterusnya.

3. Menetapkan nilai untuk pencapaian target KPI tertentu mi
salnya:
a. Tercapai 130% atau lebih, berhak mendapatkan nilai 8
b. Tercapai 120% s/d 129%, berhak mendapatkan nilai 7
c. Tercapai 105% s/d 119%, berhak mendapatkan nilai 6
d. Tercapai 100% s/d 104%, berhak mendapat nilai 5
e. Dan seterusnya (yang terpenting penentuan target harus 

challenge tapi juga achievable).
Dengan demikian pekerja mempunyai harapan dan cara 

untuk merencanakan kinerjanya karena sudah ada patokan 
pasti. Pada saat ini para pekerja hidup dalam ketidakpastian, 
karena nilai KPI stretch pun belum tentu mendapatkan nilai yang 
memadai. Slogan meninggalkan zona kenyamanan menurut 
hemat penulis bukan berarti hidup dalam ketidakpastian.

Saya yakin, kalau boleh jujur, sebagian besar dari kita tidak 
nyaman dengan model penilaian dengan kalibrasi distribusi 
normal ini. Tapi saya lebih yakin lagi, kalau boleh jujur, sebagian 
dari kita sungkan untuk memulai mendiskusikan hal ini.

Tapi saya yakin seyakinyakinnya, kalau mau jujur, sebaiknya 
memang harus segera kita mulai (mendiskusikan hal ini).•

Sepekan terakhir, pemerintah mulai 

mewacanakan gerakan penghematan energi. 

Gerakan yang menjadi alternatif solusi 

untuk mengatasi pembengkakan subsidi 

menyusul ditundanya kenaikan harga bahan 

bakar minyak (BBM). Akibat penundaan itu, 

pemerintah harus “nombok” anggaran subsidi 

sebesar Rp 5 triliun. 

 Sebenarnya, ajakan serupa pernah 

dilakukan pemerintah tahun 2008 lewat 

Instruksi Presiden No. 2/2008 tentang 

Penghematan Energi dan Air. Aturan tersebut 

dikeluarkan saat krisis global melanda dunia, 

dan harga minyak melambung. Dan kali ini 

kembali diterapkan pemerintah, bahkan akan 

dikeluarkan aturan resmi tentang penghematan 

energi. Istana Kepresidenan menjadi salah 

bangunan pemerintah yang akan menerapkan 

penghematan energi tersebut yang diharapkan 

diikuti instansi pemerintah lainnya.

 Adanya aturan sejat inya menjadi 

rambu bagi masyarakat, dan tentu saja 

pemerintah sebagai pembuat regulasi untuk 

merealisasikannya. Aturan penghematan 

energi yang dicanangkan tahun 2008, jika 

dijalankan dengan konsekuen oleh siapapun, 

tentunya akan memberikan dampak yang 

signifikan bagi pemerintah dalam mengurangi 

konsumsi energi pada saat ini.

Tapi namanya juga aturan, bisa saja 

dilanggar, atau hanya sekedar tataran 

hitam di atas putih yang tak direalisasikan 

dalam kehidupan seharihari. Misalnya saja 

untuk penghematan penerangan di instansi 

pemerintah. Sampai saat ini masih banyak 

dilihat penerangan gedung perkantoran yang 

berlebih, meski jam kerja kantor sudah selesai. 

Atau penggunaan AC untuk seluruh ruangan, 

meski tak digunakan sekalipun. Masih ada 

kendaraan pribadi atau mobil dinas yang 

mengonsumsi BBM bersubsidi, dan nyata

nyata sangat jauh dari penghematan energi.

 Akar permasalahan yang harus diatasi 

adalah penyediaan sarana transportasi 

umum yang memadai. Karena jika ditelusuri 

peningkatan konsumsi BBM subsidi bermula 

dari sarana transportasi umum yang jauh 

dari nyaman. Akibatnya masyarakat memilih 

menggunakan kendaraan pribadi. Hal 

itu diperparah dengan disparitas harga 

BBM subsidi dan non subsidi yang sangat 

jauh, hingga mendorong orang memilih 

menggunakan BBM “rakyat”.

Gerakan hemat energi apapun yang 

dilakukan tidak bisa diharapkan, karena tidak 

memberikan dampak yang signifikan. Hitung-

hitungan ekonominya akan sangat jauh untuk 

menutup beban subsidi yang ditanggung. 

Karena sebenarnya peningkatan konsumsi 

BBM itu bermula dari pola masyarakat yang 

memilih menggunakan kendaraan pribadi 

akibat sarana transportasi umum yang tak 

memadai.•
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Harga aVtur masiH bisa 
ditoleransi
Jakarta (investor Daily) – Kementerian 

Perhubungan menyatakan harga Avtur masih bisa 

ditoleransi oleh industri maskapai penerbangan di 

Indonesia. Ratarata harga bahan bakar pesawat 

dalam tiga bulan terakhir tercatat melampaui 

Rp10.000 per liter. “Dengan kondisi harga Avtur 

saat ini, kami merasa belum perlu mengeluarkan 

kebijakan, seperti kenaikan batas atas tarif 

penerbangan, atau kenaikan fuel surcharge 

(biaya tambahan bahan bakar),” kata Dirjen 

Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan 

Herry Bakti S. Gumay. Sebelumnya otoritas 

penerbangan sipil nasional siap memberlakukan 

mekanisme biaya tambahan bahan bakar untuk 

penerbangan rute domestik. Namun, kebijakan 

tersebut bisa dilakukan bila harga bahan bakar 

pesawat berada di level Rp 10 ribu per liter untuk 

kurun waktu tiga bulan berturutturut.

pertamina genJot 
produksi cbm
Jakarta (seputar indonesia) – PT Pertamina 

Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina 

(Persero), berencana menambah delapan sumur 

gas metana batu bara (coal bed methane/

CBM) tahun ini. Nilai investasi yang dibutuhkan 

mencapai 1012 juta dolar AS. Direktur Utama 

PHE Salis S. Aprilian mengatakan, lokasi empat 

sumur CBM berada di Sangatta dan empat 

sumur lainnya di wilayah Sumatera. Menurutnya, 

dana pengeboran per sumur mencapai 1,5 juta 

dolar AS karena ke dalam masingmasing sumur 

relatif dangkal. “Soal distribusi hasil produksi 

gas tersebut belum diketahui akan diarahkan 

kemana,” ujar Salis. Dia menambahkan, pe

ningkatan produksi CBM masih terkendala in

frastruktur pendukung. Menurutnya, tahun ini, 

Sangatta sudah memproduksi gas sebesar 1,2 

juta kaki kubik per hari (mmscfd), Muara Enim 

0,54 mmscfd, Sangatta II 0,48 mmscfd, dan 

Tanjung Enim 0,25 mmscfd. Pihaknya tengah 

menggarap CBM di Sangatta dan Muara Enim 

untuk menjadi penyuplai gas bagi pembangkit 

listrik. “Sedang dibahas dengan PLN dan BP 

Migas,” ujarnya.

pHe bidik pendapatan 
rp 19,3 TRILIuN
Jakarta (Koran tempo) – PT Pertamina 

Hulu Energi (PHE) menargetkan kenaikan 

pendapatan hingga Rp 19,3 triliun tahun ini 

atau 18,4 persen dibanding 2012. “Dari jumlah 

itu, kami membidik laba sebesar Rp6,8 triliun,” 

kata Direktur Utama PHE Salis S. Aprilian. 

Salis menegaskan, target tersebut lebih tinggi 

dibanding pencapaian PHE sepanjang 2011. 

Tahun lalu, anak usaha PT Pertamina (Persero) 

itu memperoleh pendapatan sebesar Rp 16,3 

triliun dengan keuntungan bersih Rp 4 triliun. 

Menurutnya, pendapatan tahun ini bahkan 

bisa melampaui target lantaran penghitungan 

yang dilakukan perseroan masih menggunakan 

asumsi harga  minyak nasional (Indonesian Crude 

Price/ICP) lama sebesar 90 dolar AS per barel. 

“Sekarang harga minyak sedang tinggi, pasti 

akan lewat dari target,”ujarnya.•rianti octaVia

Tak Kenal Lelah Terapkan GCG :

pertamina raih 
PWI Jatim Award

Fariz Aziz, Supply & Distribution Region III Manager (kedua dari kanan) berfoto 
bersama pemenang PWI Jatim Award lainnya.
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Jombang - Persatuan 
Wartawan Indonesi (PWI) 
Jawa Timur memberikan 
penghargaan kepada peru
sahaan atau korporasi na
sional. PT Pertamina (Persero) 
menjadi salah satu perusahaan 
yang menerima penghargaan 
tersebut. Acara itu dilakukan 
dalam rangka resepsi puncak 
peringatan HPN (Hari Pers 
Nasional) 2012 dan HUT 
PWI ke66 d i  Pendopo 
Pemkab Jombang, Jumat 
malam (16/3). Penghargaan 
diterima oleh Fariz Aziz, 
Supply & Distribution Region 
III Manager, mewakili Direksi 
Pertamina.

 Pertamina mendapat 
penghargaan atas upayanya 
dalam penerapan Good 
Corpora te  Governance 
(GCG)  dan menghapus 
citra negatifnya di masa 
lalu. Prestasi ini terbilang 
luar biasa di saat budaya 
korupsi mewabah di hampir 

semua institusi negara, tak 
terkecuali BUMN. Tak heran, 
score penerapan GCG di 
tubuh Pertamina cukup tinggi, 
mencapai angka 91 persen 
pada tahun 2011. Praktis hal 
itu naik empat poin dibanding 
score GCG 86.79 persen di 
tahun 2010.

 Ketua PWI Jawa Timur 
H. A. Munir mengatakan 
wartawan Jawa Timur mera
sakan perusahaan merupakan 
salah satu faktor penting 
dan penopang tumbuhnya 
perekonomian di Jawa Timur 
dan pertumbuhan ekonomi 
nasional. “Tanpa ada peru
sahaan yang mau andil dan 
peran aktif, tidak mungkin 
Jawa Timur menjadi lebih 
baik. Inilah yang menjadi lan
dasan kita mengapa mereka 
(perusahaan, red) diberikan 
award yang sudah selayaknya 
mereka dapat,” ujarnya.

 Dalam pemilihan award 
ini, pihaknya tidak serta 

mer ta memilih secara acak. 
Pemilihan itu dilakukan melalui 
penelitian, pertimbangan, dan 
hasil masukan dari seluruh 
stakeholder yang melibatkan 
masyarakat luas. “Pemberian 
PWI Award terhadap se
jumlah perusahaan itu bukan 
asal comot. Namun melalui 
proses penilaian yang cukup 
ketat .  Jad i  saya yak in, 

award yang kami berikan 
ini telah memenuhi syarat 
dan tepat pada sasarannya,” 
tambahnya. Selain Pertamina, 
yang mendapat penghargaan 
itu antara lain Djarum Foun
datian, Danone Aqua, PT PLN 
Distribusi Jatim, PT Pelabuhan 
Indonesia (Pelindo) III, serta 
PT Semen Gresik (Persero) 
Tbk.•Frm reg. V

Sinergi Ru IV dengan Kejaksaan 
negeri cilacap
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cilacap - Sejak tahun 2007 
Refinery Unit  (RU) IV Cilacap 
telah menjalin kesepakatan 
bersama dengan Kejaksaan 
Neger i  C i lacap tentang 
penanganan masalah hukum 
bidang perdata dan tata 
usaha negara. Untuk kesekian 
kalinya kesepakatan bersama 
ini kembali ditandatangani. 
Penandatanganan dilakukan 
oleh GM RU IV Suhaimi dan 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Cilacap Edyward Kaban SH. 
MH.

Penandatanganan kese
pakatan digelar di Griya Patra 
pada 12 Maret 2012 dengan 
dihadiri oleh Tim Manajemen 
RU IV dan staf Kejaksaan 
Negeri Cilacap.

Da lam sambutannya 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Cilacap Edyward Kaban SH. 
MH. menegaskan jaksa dari 
Kejaksaan Negeri Cilacap 
dapat menjadi wakil RU IV 

dalam sengketa hukum bi
dang perdata dan tata usaha 
negara. 

Menurut Edyward, untuk 
meningkatkan efektifitas kerja 
sama yang sebelumnya hanya 

GM RU IV Suhaimi  (kanan) dan Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Edyward Kaban SH. MH. berjabat tangan selesai 
menandatangani kerja sama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

berdurasi selama satu tahun, 
kali ini kerja sama berdurasi 
selama dua tahun.

General Manager RU IV 
Cilacap Suhaimi berharap 
melalui kesepakatan bersama 

ini RU IV akan mendapatkan 
legal opinion yang berguna 
dalam menentukan langkah
langkah hukum bidang per
data dan tata usaha negara.•Ru 

iV cilacap 



Bella Chyntia Nefya mempresentasikan karyanya di depan juri. Ia membuat 
lukisan dari  kain perca.

CORPORATE
social responsibility

Final Lomba Siswa Pertamina Green Act 2011/2012 :

Mendorong Siswa Cinta 
Lingkungan
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belajar mengolah Hasil pangan
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cilacap - Pada saat musim 
paceklik datang, sebagian 
nelayan tidak dapat melaut  
sehingga  mengalami kesulitan 
ekonomi. Guna memenuhi ke
butuhan keluarganya, nelayan 
Cilacap membutuhkan peng
hasilan tambahan. Ter kait 
hal di atas, RU IV me lalui 
pro gram Corporate Social 
Responsibility (CSR)  mem
berikan keterampilan tam
bahan mengolah hasil pa ngan 
kepada para istri nelayan. 

Ketua Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia Ka bupa
ten Ci lacap Prof. Dr Hc 
Atas Munandar berharap  
k e t e r a m p i l a n  t e r s e b u t 
dapat membuat mereka 
bisa mengolah beraneka 
hasil pangan untuk dijual 
sebagai sumber pendapatan 
tambahan selain melaut. 

Acara yang diseleng
garakan oleh RU IV melalui 

bogor - Bertempat di kantor 

P4W – LPPM IPB, Kampus 

IPB Baranangsiang, pada 

Minggu (1/4) berlangsung final 

lomba siswa Pertamina Green 

Act 2011/2012. Final meliputi 

pen i la ian  untuk  Lomba 

Menggambar SD/MI, Lomba 

Poster dan Kreasi Daur Ulang 

SLTP, dan SLTA. 

Acara resmi dibuka oleh 

Manajer CSR Pertamina Ifki 

Sukarya. Hadir dalam pem

bukaan tersebut Kepala  

LPPM IPB Prof. Bambang  

Pramoedya, staf  LPPM IPB 

Dr. Tati Budiarti, anggota 

dewan juri dan undangan lain

nya. Anggota dewan juri terdiri 

dari unsurunsur Pertamina, 

K e m e n t e r i a n  N e g a r a  

Lingkungan Hidup dan LPPM 

IPB. Juri dari Pertamina ialah 

Julian Iskandar Muda. 

Bambang Pramoedya 

me nyam but gembira kerja 

sama LPPM IPB dengan CSR 

Pertamina, karena bidang 

lingkungan merupakan yang 

sangat penting dan masuk 

Bella Chintya Neyfa, siswi 

SMA Negeri Depok kelas 10, 

menyatakan senang bisa 

masuk final lomba untuk 

kategori Kreasi Daur Ulang 

tingkat SLTA. Ia membuat 

lukisan dengan bahan  kain 

perca dan kain bekas. 

Pengumuman pemenang 

akan dilakukan pada akhir bulan 

April 2012, bersamaan dengan 

pengumuman pemenang 

untuk ketegor i  Sekolah 

Pelopor Lingkungan.•urip 

Herdiman kambali

program CSR ini diikuti oleh 
40 orang ibuibu nelayan  dari 
rukun nelayan PPSC, Panda
narang, Sentolokawat dan 
Sidakaya, pada  (27/3).

Pelatihan yang digelar di 
Graha Mina Wijayakusuma ini 
dibuka oleh Public Relations 
Section Head RU IV CIlacap 
Ruseno, yang ditandai dengan 
penyerahan secara simbolis 
bantuan alat produksi dan 
modal usaha yang diterima 
oleh perwakilan dari peserta.

“Kami berharap para pe
serta memiliki kemampuan 
dan kompetensi serta ke
man dirian yang pada akhir
nya dapat meningkatkan 
pendapatan per  kap i ta 
masyarakat,” ujarnya. 

Hal senada juga disam
paikan oleh Camat Cilacap 
Selatan Yuli Kustowo. “Ilmu 
yang telah didapat bisa 
diajarkan kepada ibuibu lain 

di lingkungannya,” tegasnya.
Pelatihan yang digelar 

se lama tiga hari hingga 29 
Maret 2012 ini menghadirkan 
narasumber dari LKP Inter
l ink yang menyampaikan 
materi motivasi, pembuatan 
hasil olahan pangan dari 
ikan, teknik pengemasan. 
Semen tara teknik pemasaran 
dijelaskan oleh narasumber 
dari KBU Sekar Patra Arum.

Pelatihan melalui program 
CSR bidang pemberdayaan 
ma sya rakat ini tidak hanya 
mem  berikan ilmu saja, na
mun  j uga  membe r i kan 
peralatan produksi dan modal 
usaha sebesar Rp 3 juta per 
kelompok. Bahkan selama 
pro duksi pertama, LKP In
ter l ink terus memberikan 
pendamp ingan  kepada 
kelompok usaha ini.•ru iV

Para istri nelayan Cilacap sedang membuat panganan ringan dari ikan.
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Jakarta – Tim Bulutangkis Pertamina 

Indonesia menerima penghargaan dari 

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini 

setelah berhasil menunjukkan prestasinya di 

ajang Djarum Sirkuit Nasional (Djarum Sirnas) 

Sumatera Selatan Open 2012 dan Djarum 

Sirkuit Nasional Jambi 2012.

Atlet yang berhasil memperoleh emas 

yaitu Alamsyah Yunus untuk tunggal putera, 

pasangan Ardimansyah Putra dan Lita Nurlita 

untuk ganda campuran serta Ganis Nur 

Rahmadani untuk tunggal puteri.

“Selamat atas keberhasilannya. Karena 

keberhasilan yang telah diraih oleh Tim Bu

lutangkis Pertamina ini akan membawa citra 

positif Pertamina, dan sarana untuk membawa 

brand image juga bagi produk Pertamina”. 

Demikian diungkapkan oleh Rukmi 

Hadihartini saat menerima kedatangan atlet 

Bulutangkis Pertamina Indonesia di di Ruang 

Rapat Lantai 5 Kantor Pusat Pertamina, Rabu 

(4/4). Kedatangan atlet tersebut turut dihadiri 

pula SVP Human Resources Ahmad Bambang 

dan VP Pelumas Supriyanto HD. 

Persatuan Bulutangkis Pertamina Indonesia 

sampai saat ini menurut Supriyanto sudah 

menjaring 10 atlet dewasa dan beberapa 

atlet Junior beserta pelatih yang mana semua 

kebutuhan atlet difasilitasi oleh Pertamina dan 

bertindak sebagai bapak angkatnya adalah 

Pelumas Pertamina.

“Pembinaan olahraga Bulutangkis yang 

kita lakukan selain menunjang pencitraan 

terhadap image Pertamina juga pencitraan 

produkproduk yang dihasilkan oleh Pertamina 

dengan harapan  produkproduk Pertamina 

dikenal luas dan dicintai oleh masyarakat,” 

kata Supriyanto.

Selanjutnya Pertamina akan kirimkan 

semua atletnya untuk kembali berlaga di 

Makassar dan saat ini sudah ada atlet Perta

mina yang go internasional dengan mengikuti 

Australia Open yaitu Alamsyah Yunus.

“Semenjak dibina oleh Pertamina, kita 

bisa berlatih lebih bagus lagi dan selalu ada 

kesempatan untuk dikirim mengikuti berbagai 

pertandingan nasional dan kita berharap bisa 

dikirim ke ajang internasional, saya berharap 

Pertamina akan semakin banyak lagi menjaring 

atlitatlit bulutangkis,” ungkap Ardiansyah 

Yunus peraih emas di Djarum Sirkuit Nasional 

(Djarum Sirnas) Sumatera Selatan 2012 dan 

di Jambi.•irli karmila

 3 Emas 
Atlet Bulutangkis 
pertamina raih

di djarum sirnas 2012

dalam  Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Selain itu lingkungan 

merupakan  salah satu prioritas 

dalam penel it ian di IPB.  

Bambang berharap kegiatan 

Pertamina Green Act ini dapat 

memberikan kontribusi  dalam 

meningkatkan cinta lingkungan 

di kalangan siswa. 

Sementara Ifki Sukarya 

menyatakan Pertamina tidak 

hanya mengajak masyarakat 

untuk  cinta lingkungan te

t a p i  j u g a  m e n d o r o n g 

d i r i n ya  send i r i  supaya 

pedul i  pada l ingkungan. 

“Jadi secara maksimal bisa 

mengolah, mencegah dan 

juga memba tasi dampak

dampak  yang ditimbulkan 

d a r i  k e g i a t a n  o p e r a s i 

Pertamina,” kata Ifki seraya  

menegaskan bahwa CSR 

merupakan wujud tanggung 

jawab perusahaan dalam 

pembangunan Indonesia 

yang berkelanjutan. 

Menurut Senior En vi ron 

ment Officer CSR Perta mina 

Iwan Ridwan Faisal, penilaian  

karya f ina l is  Per tamina 

Green Act 2011/2012 lebih 

menekankan  pada aspek 

ba gaimana  para peserta 

mengaktualisaikan  kreativitas 

mereka yang berhubungan 

de ngan lingkungan.

Mas ingmas ing f ina l 

kategori lomba diikuti/peserta 

yang datang dari berbagai 

sekolah di sekitar kawasan 

Jakarta, Bogor, Depok, Ta

ngerang, dan Bekasi. Tahun 

2011/2012, karya yang masuk 

untuk berbagai kategori 

sebanyak 495 karya. 
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Investasi/Proyek 
Belum Memuaskan, 
Forum komet 
Disiapkan, (Tapi) Respon Mengecewakan

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: QMKorporat@pertamina.com

oleh Faisal Yusra –  Ketua Tim KOMET, General Affairs Directorate
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Broadcast email di atas mungkin dapat dikatakan sebagai catatan yang menyedihkan untuk 

Tim KOMET dan seluruh Insan Pertamina. Kegiatan ini yang awalnya bertujuan untuk dijadikan 

sebagai media berbagi pengetahuan bagi para pekerjanya. Hal itu juga sejalan dengan salah satu 

rekomendasi RUPS Pertamina bahwa sharing of knowledge semakin dirasakan sangat penting 

dan strategis untuk mendukung pencapaian target Perusahaan. 

Sejalan dengan itu, tema forum selama dua tahun terakhir ini selalu mengangkat isuisu 

strategis perusahaan. Namun sangat disayangkan, Forum kali ini dengan sangat menyesal harus 

ditunda akibat tidak adanya respon KOMETers untuk berkontribusi sharing pengetahuan dan 

pengalamannya mengenai realisasi proyek investasi yang nyatanyata perlu ditingkatkan.

Progres proyek yang melibatkan banyak Fungsi dari seluruh Direktorat selama tiga tahun 

terakhir masih perlu ditingkatkan. Realisasi proyek investasi selalu menjadi agenda dalam RKAP 

sampai dengan RUPS. Bahkan dalam kegiatan tahunan yang sangat bergengsi, Townhall Meeting, 

yang dihadiri Direksi dan Pekerja Pertamina, topik mengenai rendahnya realisasi penanganan proyek 

juga ikut disinggung. Dengan landasan pemikiran tersebut, KOMET datang dengan semangat 

untuk rembug, namun sangat disayangkan itikad ini tidak disambut dengan baik. 

Kejadian ini merupakan otokritik bagi KOMET dan Insan Pertamina. Apakah kita terlalu cepat 

puas dengan pencapaian yang kita raih? Atau apakah kita peduli dengan keberlangsungan 

perusahaan? Atau apakah kita terlanjur merasa nyaman dengan sistem remunerasi yang mantap, 

meskipun KPI kita tidak tercapai tapi kita masih dapat berleha-leha menikmati besaran benefit 

yang tidak semestinya? Kalau saja ini terjadi di negara Jepang, untuk kejadian yang sama akan 

berakhir dengan prosesi “harakiri” oleh para penanggung jawab yang gagal.

Berikut beberapa komentar dari para KOMETers mengenai gagalnya pelaksanaan Forum 

KOMET:

“Penundaan acara Forum KOMET dengan tema manajemen proyek mengejutkan Saya. Dari 

kejadian ini, Saya memperkirakan bahwa begitu sulitnya menangani investasi di Pertamina. Tidak 

satupun Insan Pertamina merasa sukses dengan investasi yang dikelolanya. Bisa jadi gagal 

eksekusi, delay, atau terealisasi dengan anggaran yang melebihi rencana” 

        A Betawemangembari - Ships Construction, Dit.P & N.

“Sangat di sayangkan sekali bila acara ini ditunda, apalagi dibatalkan. Apa karena tidak ada yang 

berpengalaman ya, atau ada alasan lain kenapa tidak ada yang bisa hadir untuk sharingnya?”   

              noviandri – corporate secretary

Tanpa bermaksud memiliki pemikiran negatif atau pesimis terhadap Insan Pertamina, justru 

tulisan ini diharapkan dapat menjadi pemikiran, agar kita menyadari peranan kita adalah sangat 

stategis bagi perusahaan, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Mari samasama 

kita bangun kepedulian itu, minimal melalui pemikirannya untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalamannya bersama Insan Pertamina lainya.

Pertamina, Jiwa & Ragaku !!!•

Workshop Auditor Continuous Improvement Program (CIP) baru saja selesai dilaksanakan 
di Gedung Pusdiklat Refinery Unit III Plaju pada tanggal 5 – 6 April 2012  diikuti oleh 27 peserta 
dari berbagai fungsi di UO/UB/AP. Syawaludin Azwar, Manager Eng. & Development,  mewakili 
GM RU III Plaju membuka acara workshop tersebut dan Adriwal mewakili Manager Quality 
Management memberikan penjelasan secara singkat maksud dan tujuan dilaksanakannya 
workshop dimaksud.

Workshop auditor ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan audit CIP di seluruh UO/
UB/AP berdasarkan Surat Perintah Dirum No.004/I0000/2012-S0 tanggal 19 Mei 2012. 
Sebagai  salah satu agenda penting CIP dalam Calender of Event (CoE) Pertamina Quality 
Management, workshop bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan audit 
bagi para auditor, memudahkan kompilasi data secara korporat serta dapat dijadikan sebagai 
data review manajemen.

Dalam dua hari pelaksanaan workshop ada beberapa agenda yang dilaksanakan seperti 
program preview, sosialisasi TKO Audit CIP, sosilaisasi TKO kegiatan CIP, dan yang paling 
menarik adalah dilakukannya praktek langsung audit risalah CIP di lokasi operasi kilang RU 
III Plaju.

Bagi auditor  yang bekerja di lingkungan 
Kantor Pusat terutama yang dirasakan 
penulis, kunjungan ke kilang merupakan 
hal yang sangat langka dan pengalaman 
yang ruarrr.. biasa, karena selama 20 tahun 
bekerja baru kali ini bisa mengunjungi dan 
tahu bagaimana gambaran dan kondisi di 
lapangan yang sebenarnya. 

Pada sesi praktek lapangan, gugus 
yang di audit adalah gugus-gugus Refinery Unit III Plaju yang mendapatkan nilai terbaik pada 
Presentasi tingkat Korporat tahun 2011 seperti PKM Optimis, PKM ELA, GKM Profesi, GKM 
Pakar serta SS Poltak Sitompul & Farid Rusdi.

Proses audit yang dapat menunjukkan kualitas kegiatan/implementasi yang memuaskan dan 
mereka mampu memberikan tanggapan positif dalam menjawab setiap pertanyaan maupun 
permintaan data oleh auditor.

Audit di Refinery Unit III Plaju adalah audit awal terhadap risalah yang telah dipresentasikan 
pada APQ Awards 2011 sebanyak 95 risalah dari seluruh UO/UB/AP.

Adanya respon positif dari manajemen puncak  dan segenap pekerja di Refinery Unit III 
Plaju terkait dengan pelaksanaan workshop audit ini, diharapkan menjadi awal yang baik bagi 
pelaksanaan audit selanjutnya sehingga kegiatan CIP dapat berjalan sesuai dengan agenda 
yang telah ditetapkan.

Bravo wong kita galo..

Workshop Auditor CIP : 
Langkah Awal Keberhasilan Audit CIP 2012

oleh Hilda Yanti  –  Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Krisis ikl im telah meluluhlantakkan 
peradaban dunia. Ditahun  2011 banjir bandang 
dan tanah longsor di Australia, Brasil, dan 
Indonesia tak hanya menelan ribuan nyawa, 
tapi juga merendam puluhan juta hectare lahan 
pertanian. Akibatnya, terjadi pemiskinan petani 
dan dunia dalam ancaman krisis pangan. belum 
lagi rusaknya sarana dan prasarana vital, seperti 
transportasi dan komunikasi. 

Sangatlah tidak bijaksana kalau kita lantas 
menganggap itu sebagai kehendak alam. 
Sebab, sedikitsedikit banyak ada campur 
tangan kita di sana yang mengakibatkan 
timbulnya krisis iklim. 

Peradaban manusia dan sistem ekologi 
bumi saling berbenturan, dan krisis iklim 
ini merupakan hasil benturan paling jelas, 
merusak dan mengancam. Krisis ini sering 
dipadukan bersama krisiskrisis ekologi lain, 
seperti perusakan perikanan samudra dan 
terumbu karang; meningkatnya kekurangan 
air tawar; mengelupasnya lapisan tanah 
bagian atas di banyak daerah pertanian utama, 
penebangan dan pembakaran hutanhutan 
purba, termasuk hutanhutan hujan subtropis 
dan tropis yang kaya akan keragaman spesies, 
krisis kepunahan.

Wujudwujud nyata dampak kekerasan 
yang dilakukan oleh peradaban manusia 
pada ekosistem bumi meningkatkan krisis 
ekologi di seluruh dunia yang mempengaruhi 
dan mengancam kemampuan bumi untuk 
dihuni. Tetapi memburuknya wujud atmosfer 
kita, terutama sekali, merupakan wujud nyata 
paling serius dari krisis ini. Hal ini secara interen 
bersifat global dan mempengaruhi setiap bagian 
bumi, ini merupakan faktor penyumbang dan 
penyebab dari sebagian besar krisis yang lain, 
dan kalau hal ini tidak ditangani dengan cepat, 
kemungkinan akan mengakhiri peradaban 
manusia yang kita ketahui sekarang.

Kalau dimengerti secara tepat, krisis 
iklim merupakan kesempatan yang tak ada 
duanya untuk memberi perhatian kepada 
berbagai sebab yang sudah lama dan terus 
menerus mengakibatkan penderitaan dan 
kemalangan yang telah lama diabaikan. Yang 
menggembirakan dari penentuan pilihan definitif 
untuk mengatasi krisis iklim itu adalah, skala 
perubahan sistemik yang penting ini akan 
menghasilkan solusisolusi sangat efektif atas 
banyak masalah yang sudah berlangsung 
sangat lama sebagai keuntungan tambahan.

Contoh lain, dengan memberikan perhatian 
besar pada polusi yang sebelumnya diabaikan, 
Amerika Serikat mendapatkan insentif yang 
kuat untuk memulai perubahan historis 
meninggalkan batu bara. Dorongan baru untuk 
mengubah produksi energi dari bahan bakar 
fosil ke sumbersumber matahari, angin, dan 
panas bumi memacu gelombang perbaikan 
dalam teknologiteknologi itu dan yang lain yang 
menghindarkan polusi.

Di dalam buku ini mengumpulkan se
mua solusi yang paling efektif di satu tempat 
yang tersedia sekarang dan, yang bersama
sama, akan memecahkan krisis ini. Itu 
berarti mendepolitisasi masalahnya sejauh 
mungkin dan mengilhami para pembaca 
untuk mengambil tindakan, tidak hanya pada 
tingkat individual tetapi sebagai peserta di 
dalam prosesproses politik yang dengannya 
setiap negara, dan dunia secara keseluruhan, 
membuat pilihan yang sekarang kita hadapi. 
Kita dapat memecahkan krisis  iklim. Pasti 
itu akan sulit, tetapi bila kita dapat membuat 
pilihan untuk memecahkan, saya tidak punya 
keraguan sedikit pun bahwa kita dapat dan 
akan berhasil.•perpustakaan

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini memberikan ucapan selamat kepada anggota 
Marine Guard Angkatan III  2012.
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Direktur SDM Pertamina Lantik Anggota 
Marine Guard Angkatan III - 2012

SOROT

sosialisasi biosolar di batam

sungai gerong – Direktur SDM Pertamina, Rukmi Hadihartini 
melantik anggota Marine Guard Angkatan III Tahun 2012, pada 
(26/3). Acara berlangsung di Dermaga  8 Sungai Gerong dihadiri 
GM RU III Teuku Khaidir, SVP Shipping Suhartoko, Kepala Basarnas 
Laksamana  Madya TNI Daryatmo, Asisten Teritorial Kepala Staf TNI 
AL Laksamana Pertama Arief Suherman, Dan Lanal Palembang  
Berkat, Dan Lanud Palembang Adam  Sutrisno, Sat Polair Haris, 
serta ADPEL Palembang Umar Juni. 

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini menjelaskan 
Pertamina Marine Guard dibentuk berdasarkan kebutuhan opera
sional Pertamina untuk penanggulangan bencana atau insiden 
terutama di perairan. Diharapkan seluruh personil Marine Guard 
selalu siap siaga dalam menjalankan tugas. “Bila diperlukan anggota 
Marine Guard  akan diperbantukan untuk menanggulangi Bencana 
Alam yang terjadi di Indonesia,” ujar Rukmi.

Sementara Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI 
Daryatmo menjelaskan pihaknya akan mensupport penuh langkah 
yang diambil Pertamina dalam pembentukan Pertamina Marine 
Guard. Paling tidak, mereka telah memiliki personil reaksi cepat yang 
akan menjadi tenaga profesional dalam penanganan bencana dan 
permasalahan yang ada di Pertamina. 

Dikatakan Daryatmo, Pertamina selama ini menjadi perusahaan 
yang berkaitan erat dengan orang banyak, sehingga dibutuhkan 
tenaga yang handal dan menguasai kemampuan dalam mengatasi 
bencana terutama yang berkaitan dengan kebakaran, penanganan 

balikpapan – RU V menggelar Grand Safety Talk atau apel akbar 
Keselamatan Kerja dalam rangka pelaksanaan Minor Shut Down 
CDU V & HVU III Kilang Balikpapan I di area HVU III DisWax Kilang 
Balikpapan I, dipimpin oleh GM RU V Iriawan Yulianto,  (24/3).

Minor shut down ini dilaksanakan untuk menjaga keandalan 
kilang. Mulai 25 Maret 2012 hingga 4 April 2012 CDU V & HVU 
III Balikpapan I dimatikan. Unit berkapasitas masingmasing 60 
dan 25 MBSD ini akan mendapatkan pemeriksaan, perbaikan dan 
perawatan.

Grand Safety Talk dibuka oleh Manager Turn Around (TA) 
Sayfuddin Azhar dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera K3 dari 
GM RU V kepada Manager Maintenance Execution Imam Sunarto. 
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan 
Kesepakatan Komitmen Safety oleh mitra kerja disaksikan GM 
RU V, Senior Manager Operation & Manufacturing MR Sihombing,  
Manager TA, Manager Maintenance Execution dan Act. Manager 
HSE Nanang Sofal Jamil.

GM RU V Iriawan Yulianto mengimbau seluruh pihak yang terlibat 
dalam Minor Shut Down untuk selalu mengedepankan aspek safety. 
Iriawan mengingatkan semua pihak agar tidak berorientasi pada 

batam - Sehubungan dengan pemakaian biofuel sebagai energi 
alternatif terbarukan, Pertamina selaku pioneer pendistribusian 
Biofuel di Indonesia, akan memperluas penyaluran produk BBM 
ramah lingkungan tersebut untuk wilayah Kota Batam. Untuk itu 
dilaksanakan sosialisasi seluruh Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Umum (SPBU) di Kota Batam. 

 Acara juga dihadiri oleh Sales Area Manager Kepri, OH Terminal 
BBM Kabil, Patra Niaga serta manajemen PT Musim Mas wilayah 
Batam selaku pemasok FAME untuk wilayah Batam. Sosialisasi 
ini diadakan pada 2 Maret 2012 di ruang rapat kantor Pertamina 
tongkang (PTK), Jl. Raya Pelabuhan CPO Kabil. 

 Acara sosialisasi biosolar ini diisi dengan paparan mengenai 
spesifikasi produk, serta tata cara penanganannya yang disampaikan 
oleh Manager BBM PSO Retail Tengku Badarsyah  dan Wahyu 

tumpahan minyak dan kejadian yang berkaitan dengan produksi 
minyak. 

Menurut Manajer Marine Region II Nindya Prasetyo, 39 peserta yang 
terdiri dari  34 putera dan 5 puteri dari seluruh Indonesia telah mengikuti 
seleksi secara ketat dan mengikuti pelatihan selama tiga bulan di HSE TC 
Sungai Gerong bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Basarnas. 
“Anggota Marine Guard ini akan ditugaskan di wilayah operasi Pertamina 
seluruh Indonesia untuk menanggulangi insiden di kilang maupun wilayah 
operasi  Pertamina secara cepat,” ungkap Nindya.•ru iii plaJu

kuantitas hasil saja, melainkan juga menjaga kualitas hasil pekerjaan.
“Apalah artinya kuantitas jika kualitas pekerjaan kita buruk. Jadi 

perhatikan juga kualitas, dan yang paling utama adalah keselamatan 
kerja!” tegasnya.•ru V balikpapan

Sasongko dari  Fungsi Fuel Retail Marketing Kantor Pusat. Seperti yang 
diketahui Biosolar merupakan hasil dari pencampuran antara minyak 
solar dengan minyak nabati yang berasal dari tanaman atau lemak 
hewani yang diproses. 

 Biosolar ini memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan 
bentuk energi lain. Bahan bakar ini memiliki emisi gas buang lebih baik/
ramah lingkungan, dapat diperbarui, serta mempunyai sifat detergensi 
(membersihkan mesin)  sehingga dapat memperpanjang umur mesin. 
Di samping itu penggunaan Biosolar tidak membutuhkan penggantian 
mesin, sehingga dapat langsung diaplikasikan pada semua kendaraan 
bermesin diesel yang selama ini menggunakan bahan bakar solar.

Setelah sosialisasi, acara dilanjutkan dengan peninjauan lapangan 
untuk melihat kesiapan sarfas tangki timbun FAME serta jalur pipa di 
lokasi Terminal BBM Kabil.•Frm reg. i medan

Kontraktor dan mitra kerja menandatangani Kesepakatan Komitmen Safety.
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tenaga berpengalaman untuk 
pertagas

Jakarta  –  Bertempat di Griya Legita Pertamina 
Simprug, PT Pertamina Gas (Pertagas) mengadakan 
penutupan program BPS Experienced 2012, pada (30/3). 
Seremoni tersebut dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur 
Pengembangan Usaha dan jajaran manajemen Pertagas. 
Dari sembilan orang peserta BPS Experienced yang 
mengikuti program ini sejak awal 2012, keseluruhannya 
dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan. Nilai kelulusan 
tertinggi diraih oleh Rifaldo Rizal dengan nilai 86,13 dan 
dinobatkan sebagai lulusan terbaik program tersebut. 
Program ini dibuka demi memenuhi posisi kosong 
di Direktorat Pengembangan Usaha. Direktur Utama 
Pertagas Gunung Sardjono Hadi dalam sambutannya 
mengucapkan selamat datang kepada seluruh lulusan BPS 
Experienced tersebut. Gunung juga menantang mereka 
untuk segera memberikan kontribusi ke perusahaan 
dengan cepat beradaptasi pada pekerjaannya. “Saya 
mewakili manajemen mengharapkan kontribusi dari lulusan 
program ini. Mari kita samasama bekerja keras dan saling 
meningkatkan diri karena tantangan kedepan sangatlah 
berat,” ujar Gunung.•pertagas
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SALES EXECUTIVE AWARD, 
aJang pembuktian kinerJa sales 
EXECUTIVE unit bisnis pelumas

Jakarta – Bertempat di Hotel Hyatt, Jakarta, dilakukan 
penyerahan penghargaan bagi para Sales Executive yang telah 
berprestasi di dalam ajang SE Award, (3/2). SE Award menjadi 
ajang bagi para Sales Executive (SE) untuk menuangkan hasil 
kerja keras dalam melakukan penjualan Pelumas Pertamina dalam 
satu tahun sebelumnya ke dalam karya tulis yang dipresentasikan 
di depan juri profesional dari lembaga independen.  SE Award 
dibagi dalam dua kategori, yaitu SE Industri / General dan SE 
Retail. Tahun ini terpilih 18 pemenang dengan kategori Best 
Performance Industri, Best Performance Retail, Best Channel 
Management, Best Trial, Best Acquisition, Best Problem Solving, 
Best BTL Activity dan Best Channel Activity dari 30 karya tulis 
yang masuk. Hadiah utama berupa wisata rohani bagi pemenang 
Best Performance sebanyak 6 orang. SE merupakan ujung 
tombak Pertamina di dalam menghadapi konsumen baik Retail 
maupun industri. Diharapkan dengan penghargaan ini dapat 
memotivasi semangat para Sales Executive untuk semakin kreatif 
dalam berkarya dan mampu mencapai apa yang ditargetkan. 
Keesokan harinya, diadakan Kick Off Meeting Program 2012 yang 
merupakan titik awal perjuangan memenangkan pertempuran di 
tahun 2012.•pelumas

pertamina Jadi pembicara 
sap ogap conFerence 2012

singapura - SAP Oil, Gas & Petrochemical Asia Pasific 
(0GAP) adalah sebuah forum kerja sama antara perusahaan
perusahaan Oil, Gas & Petrochemical di kawasan Asia Pasifik 
yang telah menggunakan ERP SAP. 0GAP Conference 
2012 diselenggarakan pada 2223 Maret 2012 di Amara 
Sanctuary Resort, Sentosa, Singapura, dan dihadiri sekitar 
25 peserta yang mewakili sembilan perusahaan Oil & Gas 
yang berasal dari  enam negara. Dalam conference, tim 
CSS PT Pertamina (Persero) mempresentasikan materi “SAP 
Ehp5 Implementation in Pertamina”, sedang tim Pertamina 
Drilling Services Indonesia (PDSI) mempresentasikan materi 
“Sales to Cash (S2C) implementation in PDSI”. Presentasi 
ini mendapat perhatian dan apresiasi yang cukup baik dari 
peserta conference.

Untuk pelaksanaan 0GAP Conference tahun 2013 telah 
disepakati akan dilakukan di Bali dengan Pertamina sebagai 
host.•cssFo
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rakor Vii penyaluran dan 
pemasaran minyak mentaH
WILAyAH JATENG & JATIM

Jakarta –  Pada 1 – 2 Maret 2012 bertempat di 
ruang meeting Singasari, Sheraton Hotel Surabaya 
diadakan Rapat Koordinasi VII Penyaluran dan 
Pemasaran Minyak Mentah Banyu Urip Wilayah Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. Rapat Koordinasi ini dilakukan 
setiap tiga bulan sekali. Kali ini Pertamina EP Cepu dan 
PT Geo Link Nusantara menjadi panitia penyelenggara 
acara. Peserta Rakor merupakan pihakpihak yang 
terkait dalam penyaluran minyak Blok Cepu ini.Yaitu, 
BPMIGAS, Pertamina EP Cepu, Pertamina EP Field 
Cepu, Mobil Cepu limited, PT Geo Link Nusantara,  
JOB PPEJ, PT Tri Wahana Universal dan Kilang 
Pusdiklat Migas. Dalam kesempatan tersebut, masing
masing peserta menyampaikan kinerja tahun 2011 dan 
rencana kegiatan di tahun 2012.•pertamina ep cepu

Warung Kopi
Hati-hati di Jalan
Pagi hari di kantin Mang Warta.

Pak Joni : Pagi Neng Iyum... Kok bengong sih... 
Nanti rezekinya dipatok ayam kalo pagi
pagi udah bengong.

Iyum : Eh, Pak Joni. Hehehe... Mau sarapan 
apa Pak? 

Pak Joni : Seperti biasa ya Yum. Jangan lupa 
kopinya. 

ujang : Iya Pak. Nanti saya antar.
Pak Hamzah : Wah, tumben nih Iyum gak kena omel 

dari Ujang. Biasanya, Iyum bengong dikit 
langsung ditegur.

ujang : Kasihan Pak.... Dia baru dapet sms, 
temen satu kamar di kostnya kecelakaan 
pas mau ke pasar tadi subuh.

Pak Joni : Ooo... pantesan. Ya udah buruburu ke 
rumah sakit dong Yum... Ada sodara 
gak tuh temennya Iyum di sini.

Iyum : Ada Pak. Sudah diurus sama kakaknya.
Pak Hamzah : Tabrakan atau ditabrak Yum?
Iyum : Kalo dari cerita kakaknya, dia naik ojek. 

Mungkin karena jalanan licin, tergelincir. 
Temen saya dan tukang ojeknya sampe 
sekarang belum sadar.

Bu Mita : Ya didoain aja Yum... Semoga temen 
kamu dan tukang ojek itu bisa kembali 
sehat.

Pak Hamzah : Iya Yum, namanya musibah gak ada 
orang yang tau. Sekarang, buat kita 
untuk ngambil hikmahnya. 

Pak Joni : Betul Pak. Yang terpenting, kita 
sudah hatihati di jalan. Kalau kita jadi 
penumpang, kita wajib mengingatkan 
supirnya. 

Bu Mita : Ya sudah Yum, ditengok temannya. 
Apalagi kan dia temen satu kamar kamu. 
Mang Warta pasti ngijinin kok. Ya kan 
Mang?

Mang Warta : Iya Bu, udah saya ijinin dari tadi. Kamu 
juga harus hati-hati ya Yum di jalan...•

POSISI
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Direktur Utama
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anak perusaHaan
Sikat Gigi Akbar di Cilamaya

pertamina ep 
Peduli Kelompok 
Perikanan Bunyu
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bunyu- Pertamina EP Field Bunyu menyerahkan 
bantuan perlengkapan untuk kelompok nelayan 
serta kelompok pengolah ikan di Bunyu (15/3). 
Bertempat di Aula Nibung Patra, kegiatan ini 
dihadiri oleh Muspika Bunyu, para perwakilan 
kelompok, tokoh masyarakat serta perwakilan 
dari Institut Pengembangan Masyarakat (IPM).

Dalam sambutannya, Field Manager Bunyu 
Muhammad Ruwahyono menjelaskan kondisi 
geografis Bunyu yang berupa pulau yang 
dikelilingi lautan luas menjadikan Bunyu memiliki 
potensi kelautan dan perikanan yang sangat 
besar.Oleh karena itu, perhatian Field Bunyu 
di bidang CSR akan lebih difokuskan pada 
keberlanjutan program yang berkaitan dengan 
kegiatan di bidang perikanan. “Kami akan terus 
berkomitmen agar dapat tercipta program 
yang berkelanjutan sehingga masyarakat 
dapat merasakan manfaat secara nyata,” ujar 
Muhammad Ruwahyono.

Pada kegiatan ini terdapat delapan kelompok 
nelayan serta empat kelompok pengolah ikan 
yang mendapat bantuan. Bantuan tersebut 
berupa alat tangkap, mesin perahu, peti es, GPS 
dan fishfinder untuk kelompok nelayan serta alat 
penggiling daging, mixer besar, dan alat press 
plastik untuk kelompok pengolah ikan.

Program ini dilaksanakan setelah Pertamina 
EP Field Bunyu melakukan kerja sama dengan 
Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan untuk 
pendataan kelompok nelayan. Karena tiap 
kelompok punya kebutuhan yang tidak sama, 
baik dari alat tangkap, jenis mesin perahu, dan 
lainlain.

Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat 
Kecamatan Bunyu  Siti Khadijah menyampaikan 
terima kasih atas bantuan yang diberikan Pertamina 
EP Field Bunyu. “Kami berharap Pertamina EP 
dapat terus menjadi mitra masyarakat dan 
pemerintah dalam mengembangkan potensi 
masyarakat yang ada di Bunyu, terutama di 
bidang perekonomian,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa kelompok yang 
menjadi mitra binaan Pertamina EP Field Bunyu 
telah menghasilkan beberapa produk makanan 
ringan, seperti amplang dan snack lain yang 
berbahan dasar ikan. “Tantangan terbesar kami 
dalam hal perizinan dan pemasaran. Semoga 
dengan bantuan dari Pertamina dan Pemerintah 
Kabupaten Bulungan kami dapat memasarkan 
produk kami ke pasar yang lebih luas,” terang 
Diah, Ketua Kelompok Wanita Usaha Mandiri.•pep 

Field bunyu
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subang - Ada yang berbeda 
di halaman sekolah yang 
terletak di pinggir sawah 
itu. Bakbak dan deretan 
gelasgelas plastik dijejer 
rapi, sementara anakanak 
berseragam sekolah dasar 
se rempak mengacung
ngacungkan sikat gigi sambil 
asyik mendengarkan arahan 
kakakkakak berseragam 
kaus merah sambil mengibar
ngibarkan poster bergambar 
deretan gigi.

Kemudian anakanak 
yang masih duduk di kelas 
I sampai III ini bergerombol 
membentuk lingkaranling
karan kecil. Mereka serempak 
mempraktikkan cara gosok 
gigi yang benar dan sehat.

Seperti yang dilakukan 
oleh Atni dan Windi. Murid 
kelas tiga ini tampak ceria 
dengan pasta dan sikat gigi 
barunya. Anak keluarga ne
la yan tersebut seharihari be
rangkat sekolah dengan ber
jalan kaki sekitar 1 kilometer.

“Senang banget dan jadi 
tahu cara menggosok gigi 
yang benar,” Jawab Atni dan 
Windi bersamaan.

Ini adalah untuk ke se
kian kalinya PHE ONWJ ber
kunjung ke sekolahsekolah 
untuk mengenalkan salah satu 

cara hidup sehat dengan sikat 
gigi.  Kali ini giliran SD Negeri 
Cilamaya Girang, Blanakan, 
Subang, Jawa Barat yang 
mendapatkan paket bantuan 
seperangkat alat gosok gigi.

“Kami ingin menumbuhkan 
kesadaran hidup sehat sejak 

Anakanak SD Negeri Cilamaya Girang, Blanakan, Subang mempraktikkan cara sikat gigi yang benar dan sehat.

dini, di mulai dengan kesehatan 
gigi. Kami ingin memotivasinya 
bukan untuk menumbuhkan 
ke tergantungan,” tutur Me
ri ta Widaningrum, selaku 
Se nior Manager Human Re
sources and Relations PHE 
ONWJ.•tatan agus rst 

Sumur P. 413 Rantau Hasilkan Minyak
rantau - PT Pertamina EP Field Rantau berhasil memproduksi 

minyak dari sumur P413, pada akhir Februari lalu. Produksi 

normal sumur tersebut sampai dengan saat ini sebesar 270 

bopd. Pencapaian produksi tersebut  merupakan kenaikan 

pencapaian sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya yang 

hanya sebesar 204 persen. Sumur yang ditajak di lokasi RNT

SZ13 sejak 13 Januari lalu ini terletak di Desa Kebun Rantau, 

Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam.

Sumur P413 dibor dengan menggunakan Rig Cardwell 

KT210 BNo.2A milik Pertamina Drilling Service (PDSI) yang 

berkapasitas 400 HP dengan target kedalaman akhir 826 mMD 

(meter Measured Depth) dari lantai bor.

Sumur P413 merupakan sumur pengembangan yang 

hasilnya  dialirkan ke Stasiun Pengumpul (SP) lokal, kemudian 

dikirim ke Pusat Pengumpulan Produksi di Rantau. Selanjutnya 

ditransfer ke Pangkalan Susu untuk dikapalkan.

Field Manager Pertamina EP Rantau Jayasurya Danuatmaja 

menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan masyarakat 

dan pemerintah setempat serta seluruh fungsi yang terkait. 

“Semoga prestasi kerja yang dicapai saat ini dapat kita 

pertahankan, sehingga pengeboran yang kita lakukan untuk 

dimasa yang akan datang bisa lebih besar dari target yang telah 

ditentukan,” ujarnya di hadapan perwakilan Muspida Kabupaten 

Aceh Tamiang, Muspika Kecamatan Rantau, tokoh masyarakat 

setempat dan manajemen Pertamina EP Field Rantau. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan paket 

daging sapi dan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa 

sebanyak 100 orang yang tinggal di sekitar lokasi penajakan 

sumur.•pep Field rantau

rantau - Pertamina melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR) kembali melakukan wujud kepeduliannya 

melalui program Bright With Pertamina dengan melakukan 

pemeriksaan kesehatan mata dan pemberian kacamata baca. 

Pemberian kacamata baca bagi siswa tingkat SD dan SMP 

ini secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang 

H. Awaluddin dan Field Manajer Pertamina Rantau kepada 17 

siswa perwakilan dari tujuh sekolah di sekitar daerah operasi 

Pertamina, (28/3).

“Pertamina berkeinginan kuat dalam menginvestasikan 

sumber dayanya untuk generasi muda Indonesia. Keinginan 

kuat ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk program 

Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya adalah 

365 Kacamata untuk Siswa Rantau
dengan digulirkannya Program Bright With Pertamina ini,” 

ujar Field Manager PT Pertamina EP Field Rantau Jayasuria 

Danuatmaja.

Sementara H. Awaluddin mengatakan, Pemerintah Ka

bupaten Aceh Tamiang sangat mendukung program Bright 

With Pertamina. “Kami doakan semoga produksi Pertamina 

semakin meningkat sehingga ke depannya lebih banyak lagi 

kegiatan CSR masyarakat lingkungan sekitar daerah operasi,” 

harapnya..

Jumlah keseluruhan siswa yang diperiksa pada program 

Bright With Pertamina kali ini sebanyak 1.946 siswa. Berdasarkan 

hasil pemeriksaan mata, yang positif laik dibantu penglihatannya 

dengan  kacamata baca berjumlah 365 siswa.•pep Field rantau
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Jakarta – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menutup secara resmi program 
GE Oil & Gas University 
yang diselenggarakan oleh 
Pertamina Learning Center 
sejak 13 Februari hingga 3 
April 2012. Program ini diikuti 
oleh 58 pekerja Pertamina 
yang terpilih.

Penutupan yang berlang
sung di lantai 21 Kantor Pusat 
Pertamina, Selasa (3/4) ini 
turut dihadiri President of 
GE Oil & Gas University, 
Ranjit Das, Direktur Market 
Development GE Indonesia, 
Setiobudhi Soemartono, serta 
jajaran direksi Pertamina dan 
jajaran direktur utama anak 
perusahan Pertamina.

Dalam kesempatan ter
se but, Karen mengatakan 
dalam rangka percepatan 
transformasi, saat ini Perta
mina membutuhkan ideide 
terobosan untuk men ciptakan 
bisnis yang po tensial yang 
dapat menjadi nilai tambah 
dalam bisnis Pertamina.

 “Saya berharap energi 
muda Pertamina seperti An
da bisa membawa ideide 
terobosan dan kreatif untuk 
memecahkan banyak masalah 
yang telah dihadapi atau akan 
dihadapi perusahaan di masa 

Jaring profesional muda melalui
GE Oil & Gas University

mendatang,” tegas Karen. 
Selama menjalani pen 

didikan, seluruh peser ta 
diwajibkan untuk menye
lesai kan tiga modul yaitu 
Leadership, Energy and 
Oil &Process dan Rotating 
Machinery.

B e r d a s a r k a n  h a s i l 
eva luas i  proses be la jar 
dan kinerja peserta saat 
menjalani program, terpilih 
peserta terbaik untuk modul 
Leadersh ip  ya i tu  Dav id 
Firmansyah Eka handria dari 
Direktorat Umum, modul 

Energy and Oil & Process 
terbaik diraih oleh Yuzran 
Bus tamar dari Direktorat 
Keuangan, serta modul 
Rotating Machinery terbaik 
diraih oleh Sofyan Purba dari 
PT Badak NGL.

Sedangkan untuk peserta 
terbaik pertama untuk Full 
Module diraih oleh Andry 
Achmad Bastomi dari Direk
torat Pengolahan. Dari pres
tasi tersebut, Pertamina mem
berikan penghargaan atas 
kontribusi mereka selama 
menjalani proses belajar 

dalam program ini.
Program ini dianggap 

sebagai model pengembangan 
bakat muda yang profesional 
dalam bidang bisnis usaha hulu 
dan hilir oil & gas. Sehingga 
membawa pengaruh bagi 
Pertamina untuk menjadi 
peru  sahaan minyak nasional 
yang berkelas dunia.

Karen berharap para pe
serta bisa mentransfer penga
laman nya selama meng ikuti 
program ini dan membawa 
energi positif ke dalam ling
kungan kerja.•irli karmila

surabaya – Belum lama ini Corporate 

Shared Service (CSS) melaksanakan 

implementasi ERP modul Plant Maintenance 

(PM) di seluruh lokasi operasional S & D 

Region III. Go Live dilakukan pada 9 Maret 

2012 yang diawali dengan ERP Integrated 

Training pada 5 – 8 Maret 2012, di Kantor 

Pemasaran BBM Retail Region V Surabaya, 

dan dihadiri 35 pekerja terminal BBM S&D 

Region III. Di akhir kegiatan, telah diambil 

komitmen bahwa Modul PM akan digunakan 

secara menyeluruh pada setiap kegiatan 

pemeliharaan di semua lokasi operasional 

secara disiplin dan berkesinambungan.

Modul Plant Maintenance (PM) meru

pakan modul yang digunakan untuk sis

tematisasi pemeliharaan equipment secara 

preventive dan corrective maintenance 

sehingga reliability dan durability equipment 

dapat dipertahankan pada level yang 

dikehendaki. Modul PM, sebelumnya juga 

sudah diimplementasikan di beberapa 

fungsi dan anak perusahaan Pertamina 

untuk menambah kemampuan ERP dalam 

menunjang bisnis perusahaan.

Elvino Gusty, Manager DRM Business 

Demand CSS mengatakan implementasi 

ERP bertujuan supaya data transaksi yang 

dilakukan bisa tepat waktu, transparan, 

terintegrasi dan konsolidasi laporan keuangan 

bisa dilakukan dengan mudah. Elvino 

berharap dengan bertambahnya modul PM 

bisa memperbaiki laporan keuangan yang 

ada. “Semoga modul PM ini menambah 

semangat kita dan akan mempermudah 

Pertamina dalam memberikan laporan 

kepada manajemen,” ungkap Elvino.

Made Adi Putra, perwakilan dari S&D 

Region III meminta kepada para peserta 

training untuk tetap semangat dalam 

meng ikuti semua tahapan agar bisa meng

implementasikan ERP modul PM dengan 

maksimal. Selain itu, sejalan dengan harapan 

perusahaan dalam menerapkan IFRS, hal 

ini menjadi sangat penting. “Saya minta 

kawankawan tetap disiplin agar target yang 

diinginkan perusahaan dapat tercapai,” ujar 

Made.

Go Live ERP modul PM di S&D Region III 

ini akan semakin melengkapi implementasi 

ERP yang sudah dilakukan oleh CSS 

baik ke internal Pertamina maupun anak 

perusahaan. Tidak ada kata tidak bisa bagi 

yang ingin berusaha. Itulah kunci CSS untuk 

melangkah menuju world class ICT service 

provider.•

go live erp 
100% modul pm 
di S & D Region III
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Ekspor Perdana Pertamina DEX 
ke Timor Leste

Raker CSS 2012 :
Menyatukan Persepsi, 
Menuju ICT Berkelas Dunia

surabaya – Berangkat 

dari Pelabuhan Tanjung Pe

rak Surabaya, (14/3) lalu, 

Pertamina mulai mengekspor 

Pertamina DEX ke Timor 

Leste. Hal tersebut dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan 

b a h a n  b a k a r  m i n y a k 

berkualitas tinggi, khususnya 

untuk mesin diesel, di Timor 

Leste. Volume ekspor perdana 

Pertamina DEX sebesar 

48.000 liter, dengan target 

penjualan se besar 96.000 liter 

per bulan.

Pertamina Dex akan di

lepas ke pasar Timor Leste 

dengan harga 1,35 dolar 

AS per liter, dan dapat dise

suaikan mengikuti harga 

pasar in ter na sional. Selama 

ini Pertamina menjadi salah 

satu penyuplai kebutuhan 

BBM di negara tersebut 

dengan harga internasional, 

bersaing dengan perusahaan

perusahaan migas lainnya. 

Kebutuhan bahan bakar 

minyak di pasar Timor Leste 

diperkirakan akan terus 

tumbuh signifikan, mengingat 

negara tersebut merupakan 

negara berkembang yang 

se dang memasuki masa 

pem bangunan. 

Pertamina sebagai satu

satunya BUMN Indonesia 

yang masih bertahan di Ti mor 

Leste melihat kondisi ter

sebut sebagai peluang untuk 

meningkatkan pen dapatan 

negara. 

Pertamina DEX merupakan 

bahan bakar mesin diesel 

modern yang telah memenuhi 

standar emisi EURO2, serta 

memil iki performa tinggi 

dengan cetane number 53 

atau lebih, memiliki kualitas 

tinggi dengan kandungan 

sulfur di bawah 300 ppm. 

 Pertamina DEX dilengkapi 

dengan paket aditif yang 

terdiri dari anti foaming, anti 

korosi dan detergenasi aditif. 

Fungsi utama dari ketiga aditif 

ini adalah membersihkan 

injektor, mencegah korosi 

pada bagian mesin yang 

dilalui bahan bakar, serta 

membantu menyempurnakan 

pembakaran karena memecah 

molekul bahan bakar menjadi 

lebih kecil. Pembakaran yang 

sempurna membuat mesin 

dapat menghasilkan tenaga 

lebih optimal, emisi yang 

rendah, serta konsumsi 

bahan bakar menjadi lebih 

hemat 13,3 %.•Frm reg. V

bogor – Seperti diketahui, perkembangan dinamika bisnis saat ini bergantung pada layanan 

teknologi informasi sebagai pendukung bisnis yang sangat strategis, khususnya bagi Pertamina. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan IT terhadap business user di Pertamina, 

fungsi Corporate Shared Service (CSS) melaksanakan Rapat Kerja 2012 yang diikuti oleh tim 

IT di unit operasi dan fungsi penyedia IT di anak perusahaan Pertamina, di Bogor, (17/3).

Raker dua hari ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja fungsi CSS dengan 

kebutuhan bisnis perusahaan baik di Unit Operasi maupun Korporat di dalam pengelolaan 

infrastruktur teknologi informasi Pertamina baik secara konsep maupun praktis.

SVP CSS Pertamina  Susilo mengatakan untuk rencana kerja di 2012 ini CSS akan 

memfokuskan sebagai ICT service provider yang excellent dengan ukuranukurannya adalah 

penerapan iso 2000 sebagai service excellent dan menjadikan IT Governance dan HSSE. 

“Visi kita sebagai fungsi penyedia layanan ICT tentunya menjadikan ICT service provider 

yang berkelas dunia sesuai dengan visi perusahaan,” ungkap Susilo.

Adapun materi yang dibahas dalam Raker CSS ini, antara lain kebijakan penyusunan 

rencana kerja dan anggaran, ICT Governance, Infrastruktur, Single Platform SAP & Microsoft, 

ICT Quality, Process Improvement & Shared Processing dan infrastruktur.•irli karmila

Jakarta – Pada 29 Maret 2012 dilakukan penyerahan 
hadiah sebuah mobil Toyota Avanza kepada Ronald 
Manalu, pemilik bengkel Tirto Oil, Lobang Buaya Jakarta 
yang beruntung menjadi pemenang utama dalam program 
“Panen Pulsa” yang diadakan oleh Pertamina Lubricants.  
Sedangkan dua undian untuk sepeda motor Honda 
Revo diberikan kepada Amir, pemilik Bengkel Abadi 
yang berlokasi di Jalan KH Soleh Iskandar 15 Bogor dan 
Gunawan, pemilik Ichsan Pelumas yang berlokasi di Jalan 
Raya Kurao No. 1D Padang  Sumatera Barat. 

Seperti diketahui, sebagai bentuk penghargaan dan 
ucapan terima kasih Pertamina Lubricants kepada jaringan 
pengecer  pelumas Pertamina, sejak enam bulan lalu 
diluncurkan program “Panen Pulsa Pertamina” berhadiah 
pulsa, motor Honda Revo, dan mobil Toyota Avanza.  
Mereka yang beruntung mendapatkan hadiah ini adalah 
para pemilik outlet,  mulai dari bengkel, toko oli, toko 
sparepart, hingga mekanik serta frontlinernya di seluruh 
wilayah Indonesia.

Program Panen Pulsa Pertamina telah diikuti oleh 
sekitar 7.000 peserta outlet serta sekitar 15.000 mekanik 
dan frontliner bengkel dari seluruh penjuru tanah air. 
Sebanyak 127.728 paket pulsa gratis bernilai miliaran 
rupiah, dan undian bulanan berupa 12 motor Honda 
Revo, telah dinikmati oleh para pemilik bengkel serta 
jajaran staf mekanik dan frontlinernya. Program ditutup 
dengan pengundian grand prize berupa sebuah mobil 
Toyota Avanza. 

Supriyanto D.H. mengaku puas dengan keber
hasilan program ini. “Intensitas program yang dijalan kan 
oleh Pertamina Lubricants, baik above the line guna 
meningkatkan mind share serta program below the line 
guna meningkatkan market share. Usaha inilah yang  
membuahkan pengakuan TOP Brand 2012 untuk produk 
Prima XP kategori pelumas mobil dan meningkatkan 
indek TBI (Top Brand Index) Fastron dari tahun ke 
tahun,”ujarnya.•pelumas

penyerahan grand prize 
‘panen pulsa’ pertamina
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