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JAKARTA - Sebagai kebijakan Per-

tamina dalam meningkatkan dan

mempertahankan perdagangan pasar

untuk minyak mentah, dibentuklah

Pertamina Energy Trading Limited

(PETRAL) yang didirikan di Hongkong

pada tahun 1976. PETRAL memfo-

kuskan kegiatan usaha untuk men-

dukung Pertamina memenuhi ke-

wajiban untuk memasok dan me-

menuhi permintaan minyak dan gas

di Indonesia.

PETRAL melalui anak perusa-

haannya, Pertamina Energy Services

Pte Limited yang berkedudukan di

Singapura, melakukan penanda-

tanganan Memorandum of Under-

standing (MoU) Sales & Purchase

Agreement dengan Kuwait Petroleum

Corporation dalam hal supply gas oil

(solar) yang berlangsung di Lantai 21

Gedung Utama Kantor Pusat Perta-

mina Jakarta, Rabu (20/1).

Penandatanganan dilakukan oleh

Presiden Direktur Pertamina Energy

Service Pte Ltd, Nawazier dan Ma-

naging Director International Mar-

keting Kuwait Petroleum Corporation

Mr. Abdullatif A AL-Houti, disaksikan

oleh Direktur Utama Pertamina Karen

Agustiawan dan Deputy Managing

Director Marketing & Chairman KPC

Far East yousuf K. Al-Qabandi.

Menurut Nawazier, kerjasama bis-

nis antara Pertamina dengan Kuwait

sudah berlangsung lama sekitar 20

tahun. Untuk tahun 2010 sebagai lan-

jutan dari kerjasama yang sebelum-

nya dengan masa kontrak selama

setahun. Karena produksi dalam

negeri masih belum bisa mencukupi

sehingga dibutuhkan impor solar.

“Untuk nilai kontraknya volume-

nya sekitar 7.200.000 barrel/tahun.

Jadi untuk satu bulannya sekitar 600

ribu barrel/bulan dengan jumlah se-

kitar 40 juta dolar hingga 50 juta dolar.

Jika ditotalkan sekitar 600 juta dolar

hingga 700 juta dolar,” katanya.

Melalui kerjasama ini Nawazier

berharap Pertamina akan mempero-

leh security of supply dan memperoleh

harga yang kompetitif dari Kuwait

Petroleum Corporation dibandingkan

dengan sumber-sumber lainnya se-

hingga itu menjadi salah satu keun-

tungan yang diterima oleh Pertamina.

Pertamina Energy Services Pte

Limited (sebelumnya: Perta Oil Ser-

vices Pte Ltd) didirikan di Singapura

pada tahun 1992.  Pertamina Energy

Services Pte Limited (PES) meru-

pakan salah satu anak perusahaan

yang dimiliki sepenuhnya Pertamina

Energy Trading Limited (PETRAL)

dan disetujui terdaftar Oil Trading

Company di Singapura. PES ber-

tanggung jawab untuk perdagangan

minyak mentah, produk minyak dan

petrokimia.MP
IK

PERTAMINA IMPOR SOLAR

DARI KUWAIT

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kanan) dan Deputy Managing Director Marketing & Chairman KPC Far East Yousuf K. Al-Qabandi (kiri) menyaksikan penyerahan berita acara Memorandum of Understanding (MoU) Sales & Purchase

Agreement antara Pertamina Energy Services Pte Limited dengan Kuwait Petroleum Corporation dalam hal supply gas oil (solar), (20/1). Melalui kerjasama ini, Pertamina akan memperoleh security of supply dan memperoleh harga yang

kompetitif dari Kuwait Petroleum Corporation.
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Imbauan Direktur Utama
Mengenai HSE

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua

Kepada seluruh pekerja Pertamina,

Sehubungan dengan terjadinya serangkaian musibah yang menimpa Pertamina di awal tahun 2010

ini, yaitu :

1. Terjadinya ledakan dapur F034-A di Kilang RU V Balikpapan pada tanggal 16 Januari 2010,

2. Terjadinya kebakaran di area tangki 3 Depot Ampenan pada tanggal 18 Januari 2010,

3. Terjadinya ledakan di furnace  LOC I Kilang RU IV Cilacap pada tanggal 24 Januari 2010,

4. Dan pada Selasa, 26 Januari 2010 kita kembali mengalami musibah dengan terjadinya kecelakaan kerja di Kilang RU V

Balikpapan yang menimbulkan korban jiwa.

Untuk itu, kepada seluruh pekerja dan pimpinan unit operasi Pertamina, saya kembali mengingatkan dan mengimbau agar kita

senantiasa menaati dan menjalankan seluruh aspek keselamatan kerja dan tertuang di dalam HSE Golden Rule  Pertamina:

1. Mematuhi semua aturan yang terkait dengan HSE (Health Safety Environment)

2. Segera melakukan intervensi jika ada kondisi dan tindakan yang tidak aman

3. Peduli pada orang di sekitar kita

Selanjutnya, saya juga meminta kepada seluruh pekerja dan pimpinan unit operasi untuk memanjatkan doa seraya meminta

perlindungan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan menyelenggarakan kegiatan ibadah secara khusus

seperti jamaah zikir, kebaktian, ataupun doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Semoga, rentetan musibah yang kita alami akan menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk terus memperbaiki diri dalam

rangka menjadikan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas  nasional kelas dunia.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) dan

seluruh anak perusahaan dari seluruh unit

dan fungsi melaksanakan temu bicara me-

lalui video conference dalam rangka men-

dengarkan pengarahan dan sharing

session dengan Direktur Utama Pertamina

Karen Agustiawan dan jajaran direksi serta

Senior Vice President Pertamina. Acara

berlangsung di Lantai 21 Gedung Utama

Kantor Pusat Pertamina, Rabu (21/1).

“Tiga hal yang harus saya sampaikan

dan saya kira ini cukup penting, yaitu ma-

salah pergantian direksi Pertamina, masa-

lah insiden kebakaran, baik di Pengolahan

maupun Pemasaran, serta masalah stan-

dard procedure,” Demikian disampaikan

Karen saat memberikan pengarahannya.

Terkait masalah restrukturisasi jajaran

direksi Pertamina, Karen meminta kepada

semua jajaran manajemen, pimpinan unit

operasi Pertamina dan jajaran bisnis di

lapangan hingga ke level operator untuk

tidak terpengaruh dengan hal itu. Karen

meminta seluruh pekerja tetap fokus pada

pekerjaan, menjalankan tanggung jawab

dan tugas dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Karen dan direksi lainnya sa-

ngat menyesalkan kecelakaan kebakaran

yang terjadi di Balikpapan dan Ampenan

Mataram secara berturut. “Insiden apapun

yang terjadi di Pertamina selalu dipantau

seluruhnya oleh stakeholder kita. Mulai dari

masyarakat, legislatif, pemerintah, sampai

Presiden.Itu menjadi suatu sorotan yang

sangat panjang,” ungkap Karen.

Karen meminta agar semua jajaran

manajemen Pertamina memperhatikan

Dirut Karen Agustiawan :

Rapatkan Barisan untuk Percepat
Transformasi

dan tidak pernah menyepelekan masalah

Health Safety Environment (HSE).

Termasuk pentingnya memperhatikan

keamanan pasokan dan distribusi BBM

dan Elpiji khususnya untuk tahun 2010.

Untuk masalah standar dan prosedur,

seluruh Direksi, Senior Vice President,

Vice President dan General Manager

serta seluruh pekerja Pertamina dalam

setiap melaksanakan pekerjaannya mem-

perhatikan hal-hal yang mendasar di la-

pangan yang berpotensi menimbulkan

insiden.

“Kita harus saling bahu membahu dan

kembali merapatkan barisan karena kita

ingin mempercepat transformasi untuk

menjadikan Pertamina sebagai peru-

sahaan kelas dunia sehingga dibutuhkan

energi yang lebih besar dari kita semua,”

kata Karen.

Sementara itu, Direktur Pengolahan

Pertamina Rukmi Hadihartini juga me-

nyampaikan bahwa dengan terimplemen-

tasikannya Safety Improvement Im-

plementation Program (SIIP) maka su-dah

seharusnya terjadi perubahan yang

signifikan dalam hal-hal yang terkait de-

ngan aspek HSE.

“Semua ini harus kita tingkatkan lagi

dan jangan takabur atas pencapaian

financial impact yang kita peroleh. Tapi

apabila terjadi insiden maka semua hal itu

tidak ada artinya. Kita harus memberikan

komitmen bahwa safety adalah hal yang

nomor satu. Mudah-mudahan kita dapat

menjaga komitmen tersebut. Kita perlu

meningkatkan lagi kinerja, sehingga

tercapai performance excellent. Termasuk

di dalam area HSE,” tambah Rukmi Ha-

dihartini.MP
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Direktur Utama
Karen Agustiawan
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara
pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

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

WALJIYANTO

Pertamina Lubricants

Editorial

Sukses Elpiji 3 Kg

Kerjasama Pertamina

dengan Asitab,

Kementerian

Perindustrian,

Kementerian

Perdagangan, dan

Kepolisian RI

menjadi hal yang

urgen dikonkretkan

terus. Termasuk

kerjasama Pertamina

dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten

atau Kota.

“

“

Menutup tahun 2009 banyak

pelajaran yang dapat dipetik dari

peta persaingan produk Migas dan

berkurangnya pangsa pasar produk-

produk kita yang sudah bertarung di

pasar bebas. Oleh karenanya memasuki awal tahun

2010, yang merupakan babak baru dalam pemasaran

BBM PSO, segenap lini unit bisnis komodite ini harus

benar-benar siap. Mengapa ?

Pada tahun 2010 ini untuk pertama kalinya BBM

PSO akan dikelola bukan hanya oleh Pertamina,

namun sebagian pasar di Sumatera akan dikelola juga

oleh perusahaan pesaing, yaitu PT. Petronas dan PT.

Aneka Kimia Raya, yang terbukti cukup tangguh

bermain di BBM Non PSO selama ini. Perubahan

pemasaran ini menghapus kedigdayaan semu para

pemasar barang monopoli, sekaligus menuntut

perubahan budaya pekerjanya untuk berubah seratus

delapan puluh derajat menjadi pekerja dengan budaya

melayani, yang berorientasi pada customer

satisfaction, bahwa kepuasan pelanggan adalah

segala-galanya agar bisnis kita sustainable, mampu

bertahan dan berkembang berkelanjutan.

Bila kita jeli melihat titik awal pengelolaan BBM

PSO oleh pesaing yang dimulai dari ujung Utara pulau

Sumatera, seketika kita akan tersentak, karena potensi

keberhasilannya akan lebih besar.

Dengan posisi yang strategis karena berdekatan

dengan pasar minyak dunia di Singapura, maka para

pemain di sekitar lokasi ini akan mempunyai nilai lebih

dalam hal rendahnya biaya distribusi. Padahal unsur

biaya ini merupakan inti pokok keunggulan persaingan

di bisnis BBM PSO.

Gambaran tersebut di atas merupakan wujud

ancaman yang sangat serius, bila di antara unit bisnis

di Pertamina tidak segera bergandengan tangan

bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pesaing yang

sudah berdiri di depan mata.

Bila kita menerawang sebentar, melihat perjalanan

pemasaran, tepatnya penjualan produk non PSO

Pertamina, seperti Pelumas, BBM Industri dan Marine,

Aviation, dan lain-lain produk non PSO, terdekteksi

bahwa progress pertumbuhannya terlihat kurang

menggembirakan bahkan cenderung digerogoti lawan.

Sedangkan untuk menaikkan pangsa pasar yang relatif

kecil saja ternyata memerlukan effort yang cukup

besar.

Celakanya energi yang dimiliki fungsi bisnis Non

PSO sampai saat ini masih banyak didominasi dengan

kegiatan untuk membenahi dapur sendiri, yang dimulai

dari proses pengadaan bahan baku, kehandalan

pabrik/ kilang, supply dan distribusi, termasuk juga

masalah pricing strategy, brand arsitecture dan upaya-

upaya pemasaran yang masih memerlukan polesan

khususnya dalam hal kelenturan birokrasi.

Di sisi lain, lingkungan usaha sudah menghendaki

kondisi yang ligat dan liat dalam bermanuver untuk

mengantisipasi pergerakan goncangan gelombang

persaingan yang turbolensif.

Kondisi intern yang tak kunjung beres mengurangi

konsentrasi kita untuk mempersiapkan diri bertarung

dengan kompetitor yang sudah memainkan pedang

ATL dan BTL-nya, yang sudah berseliweran di benak

konsumen.

Meskipun saat ini kita sudah bersiap siaga cukup

baik dalam program SPBU Pasti Pas, namun tidak dapat

dipungkiri mengalirnya konsumen ke SPBU Pasti Pas

lebih banyak disebabkan oleh faktor harga BBM

bersubsidi yang memang masih merupakan kebutuhan

paling mutlak bagi konsumen.

Sedangkan untuk pemasaran BBK, di masa

mendatang, semuanya harus sudah benar-benar

dipersiapkan menjadi para petarung yang

memperhitungkan benar-benar apa yang diinginkan

konsumen, jeli melihat kelemahan lawan dan sangat

sadar akan kekuatan sendiri, sehingga genderang

perang bisa ditabuh dengan rampak, seiring dengan

program marketing yang efektif serta mempunyai

bussines value yang terukur (tidak mubadzir).

Bila tidak hati-hati, strategi pesaing dari arah

Sumatera ini dikhawatirkan akan merembet ke tengah

jantung pertahanan kita di Pulau Jawa. Ibarat makan

bubur panas, para pesaing dengan lihai memulai dari

pinggiran piring, sedikit demi sedikit menyela di antara

panas untuk kemudian menikmati bubur di seluruh isi

piring.

Sudah semestinya kita mulai mempunyai insting

antisipatif, sebelum tepi bubur terjamah lawan, maka

segeralah sendok kita diadu dengan garpu pesaing di

tepian piring.

Hal ini dilakukan agar bubur di tengah piring yang

penuh lauk bergizi tidak sempat dicicipi pesaing.  Kita

mesti menyusun strategi yang membuat pesaing

kehabisan energi sebelum sempat menjamah tepi piring

apalagi makan buburnya.

Perjamuan bubur panas adalah strategi para

penantang pasar untuk menggerogoti pemimpin pasar,

bukan sesuatu yang haram bila kita mencegah sebelum

semua menjadi terlambat.

Kita semua harus berusaha sekuat tenaga untuk

dapat mendahului makan pada perjamuan bubur panas

kali ini, karena bila kita terlambat dan terlena maka kita

akan menyesal selamanya.

Untuk itu semua, diperlukan pembangunan

networking yang kokoh baik dari unsur intern maupun

ekstern, dan tidak terjebak pada egoisme sempit atas

nama unit bisnis masing-masing.

Ibarat lingkaran rantai, setiap komponen diharapkan

dapat berkonsentrasi untuk memperhatikan bagian

mana yang paling lemah dalam sistem bisnis kita, untuk

kemudian menolongnya menjadi sekuat jajaran yang

lain. Saya yakin semua stakeholder sudah siap

menghadapi ini semua.

Tidak ada yang lebih penting di antara rangkain

komponen bisnis ini, karena semua komponen

mempunyai peranan yang penting secara proporisonal

sesuai fungsinya masing-masing. Yang terpenting

adalah menghilangkan perasaan paling penting, agar

dapat melebur dalam mekanisme kerja yang ritmis,

sinergis dan produktif.

Tanpa maksud apapun, selain rasa cinta kepada

perusahaan ini, bagaimanapun juga kami mohon maaf

bila ada yang kurang berkenan.MP

Yang sukses adalah program konversi minyak

tanah ke Elpiji. Pertamina memiliki peran besar dalam

sukses program yang mendukung Kebijakan Energi

Nasional (KEN) 2006 - 2025 yang intinya semakin

mengurangi ketergantungan pada energi minyak bumi.

Hingga awal 2010 ini jumlah paket tabung Elpiji

yang telah didistribusikan 43.154.365 paket tabung.

Paket tabung terdiri atas tabung Elpiji beserta isinya,

kompor, selang, dan regulator. Gratis untuk rakyat!

Untuk isi ulang, rakyat miskin dan UKM sebagai

penerima paket ini silakan membeli gas dengan harga

subsidi, lebih murah dari harga Elpiji non subsidi jenis

tabung 12 kg dan 50 kg.

Program digulirkan sejak 2007 dan berakhir 2010

dengan target total 52 juta paket. Sukses ini berhasil

mengurangi pemakaian minyak tanah bersubsidi

sekitar 5,2 juta kilo liter, melampaui target Pemerintah

4,2 kilo liter. Otomatis berkurang sejumlah duit untuk

subsidi minyak tanah. Nilai bersih penghematan

setelah dikurangi biaya konversi adalah Rp 12,3 triliun.

Data-data ini sudah terekspos ke media massa yang

menggambarkan kesuksesan Pertamina ikut menjadi

pelaksana konversi ini.

Sukses ini menyisakan sisi-sisi yang harus

disempurnakan lagi. Pertamina mengharapkan, dana

talangan oleh Pertamina untuk membiayai program

konversi ya segera dilunasi oleh Pemerintah agar tetap

terjaga stabilnya cashflow BUMN ini.

Cashflow menjadi terpengaruh karena Pertamina

pun masih berharap pembayaran dana subsidi untuk

PSO BBM lebih lancar. Kita tak berharap Pertamina

yang masih sulit menagih piutang Rp 30 triliun atas

penjualan BBM di beberapa BUMN dan TNI semakin

terbebabni.

Sisi lain adanya kejadian kebakaran karena tidak

dipenuhinya aspek safety oleh pengguna, sungguh

mencoreng terjaganya citra kualitas 43 juta tabung

Elpiji yang beredar di masyarakat. Kasus yang sedikit

ini seringkali mendapat pemberitaan secara berlebihan

yang membuat sebagian masyarakat menjadi takut

menggunakan gas untuk bahan bakar.

Di era kebebasan pers, pemberitaan sensasional

semacam ini tak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan

adalah mewaspadai agar risiko yang tidak perlu bisa

terhindari. Salah satu hal yang menjadi konsentrasi

mencegah praktek-praktek penyuntikan tabung gas non

subsidi (12 kg, 50 kg) dengan gas berasal dari gas

subsidi (3 kg).

Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab) menengarai

dari hasil investigasinya, ada sekitar 10 juta – 20 juta

unit tabung gas palsu. Lebih murah dibandingkan

tabung asli yang berstandar SNI (Standard Nasional

Indonesia). Kerjasama Pertamina dengan Asitab,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,

dan Kepolisian RI menjadi hal yang urgen dikonkretkan

terus. Termasuk

kerjasama Pertamina

dengan Pemerintah

Daerah Kabupaten

atau Kota agar

terhadap pelaksanaan

distribusi dan

peredaran Elpiji 3 kg

lebih tepat sasaran,

tersosialisasi lebih

baik, dan adanya

fungsi pengawasan

melekat pada Pemda

atau Pemkot hingga

aparat terbawah.MP
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Dari Promo Pertamax Plus :

Berikan Apresiasi
dengan BlackBerry
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BATAM - “Saya sudah 5 tahun pakai Pertamax Plus untuk

sepeda motor saya. Mesin suaranya jadi halus dan gak

ada keluhan kerusakan.”

Demikian diungkapkan Elly Novrianti, seorang guru di

Batam. Beliau adalah salah satu pemenang BlackBerry

Gemini pada Program Promo Pertamax Plus. Program ini

dilaksanakan di Batam November-Desember 2009 lalu.

Setiap pembeli Pertamax Plus, dapat menukarkan struk

pembeliannya dengan kupon untuk mendapatkan hadiah

dari Pertamina.

Promo ini dilaksanakan bekerja sama dengan 12 SPBU

Pasti Pas! di Batam. Pertamina membagikan 12 BlackBerry

Gemini dan 2 DVP Player kepada konsumen yang berun-

tung.

Tengku Ezan, SAM BBM Retail Kepulauan Riau, meng-

ucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen setia

Pertamax Plus. Promo ini selain sebagai wujud apresiasi

Pertamina kepada konsumen, juga menjadi program untuk

mendongkrak penjualan BBK tersebut.

“Pertamina memasarkan Pertamax Plus ini, bukan un-

tuk gaya-gayaan, tapi menyesuaikan spesifikasi kenda-

raan,” jelasnya. Pertamax Plus memiliki octane number

95, lebih tinggi dibandingkan Pertamax yang 92 dan

Premium dengan angka oktan 88.

“Kalau bisa beli kendaraan bagus, seharusnya bisa

beli bahan bakar yang bagus juga,” ungkap Tengku Ezan

yang menyayangkan sikap beberapa pemilik kendaraan

mewah yang menggunakan Premium.

Amal Rusdi, salah seorang konsumen setuju dengan

pernyataan Tengku Ezan. Berdasarkan pengalamannya,

Pertamax Plus memang membuat mesin jadi awet.

“Mobil perusahaan oleh kantor dijatah pakai Premium.

Alhamdulillah saya bisa beli mobil sendiri. Karena sayang

sama mobil, saya selalu pakai Pertamax Plus. Sampai

sekarang nggak ada keluhan”, katanya.

Menurut SR Retail Kepulauan Riau, Luthfi Pambudi,

program promo ini berhasil meningkatkan penjualan Per-

tamax Plus diatas 13%. Untuk itu, Pertamina juga membe-

rikan penghargaan kepada SPBU Pasti Pas! dengan

peningkatan penjualan tertinggi.

Juara I diraih SPBU 14.294.725 a.n PT Mustika Mas

Sejati, dengan peningkatan penjualan Pertamax Plus

36.3%. Juara II diperoleh SPBU 14.294.730 a.n PT Bintang

Cipta Mandiri, dengan peningkatan 24.3%. Sedang Juara

II diraih SPBU 14.294.728 a.n PT Subur Intisurya Gas,

dengan peningkatan 22%.

Apresiasi ini diberikan atas upaya pengusaha dan ope-

rator SPBU yang secara aktif menawarkan penggunaan

Pertamax Plus kepada konsumen.MP
PMS REG. I

JAKARTA - Dipilih melalui fungsi masing-

masing, acara pemberian penghargaan

ini merupakan suatu bentuk apresiasi

yang diberikan oleh jajaran manajemen

di lingkungan pemasaran dan niaga

kepada pekerja atas kontribusinya ter-

hadap keberhasilan tahun 2009. Peng-

hargaan diberikan oleh Direktur Pema-

saran dan Niaga Pertamina Achmad

Faisal kepada 15 pekerja berprestasi di

lingkungan Direktorat Pemasaran dan

Niaga, di Jakarta, Selasa (12/1).

Adapun para penerima penghargaan

tersebut sebagai berikut.

JUMALI - Sales Area Manager Suraba-

ya-Madura Pemasaran BBM Retail

Region V, telah melaksanakan program

Retail Competition Unit (RCU) dan

berhasil meningkatkan dealer satisfaction

sebesar 16.9%; customer satisfaction

sebesar 8% serta berkontribusi sebanyak

19% pada peningkatan penjualan BBK

di Kota Surabaya.

RIVA SIAHAAN – Key Account Officer

VI, Key Account industry, Pemasaran

BBM Industi & Marine, telah berhasil

mengkoordinir keikutsertaan Pertamina

dalam tender pembelian BBM oleh PT

Newmont Nusa Tenggara (NTT) yang

diikuti oleh 10 perusahaan pesaing se-

perti Shell, Petronas, PT AKR, dan lain-

lain. Pertamina berhasil memenangkan

tender tersebut dan melakukan kontrak

perjanjian jual beli BBM dengan PT NTT

selama 2 tahun dengan total volume

446.000 KL.

OOS KOSASIH – SR Propylene, Niaga.

Yang bersangkutan berhasil merealisasi-

kan pemasaran produk NonBBM (sol-

vent, Minarex, Parafinic Oil, LBO, Parafin

Wax, Oil Base Mud, Solphy) periode

Januari-Juni 2009 melebihi target 6,55%.

Selain itu, juga berhasil merintis impor

produk Parafin Wax dari China sebesar

500 Mton (Juli-Agustus 2009) untuk

meningkatkan kegiatan trading.

TEUKU JOHAN MIFTAH – Account

Marketing Executive, Aviasi. Telah

berhasil mendukung visi unit bisnis yaitu

go global dengan melakukan ekspansi

pasar ke luar negeri yaitu Timur Tengah

dengan penambahan volume penjualan

Avtur Customer Lion Air di lokasi Jeddah,

Saudi Arabia.

ALI AKBAR TAMPUBOLON – Penga-

was P3, Gas Domestik Region V, Gas

Domestik. Mempunyai dedikasi yang

tinggi dalam bekerja dan ikut terlibat

langsung pada pemadaman kebakaran

di Depot LPG Makassar, 13 Juni 2009.

GUSTIAR WIDODO – Asisten Distri-

busi LPG, Proyek Konversi Mitan ke

LPG. Berhasil menjadi motor penggerak

utama di Direktorat Pemasaran dan

Niaga dalam usaha penagihan refill LPG

kepada pemerintah, sehingga untuk ta-

hun 2007-2009 sejak dimulainya subsidi

LPG akibat program konversi berhasil

memberikan kontribusi revenue bagi Per-

tamina sebesar Rp 11,8 triliun dan berkon-

tribusi pada gross profit sebesar kurang

lebih Rp 570 miliar. Selain itu, secara aktif

menjadi supporter utama penyediaan

data penagihan paket Konversi Minyak

Tanah ke LPG sehingga pada 2009 dapat

dikirimkan tagihan sebesar 19,2 juta paket

dari 24,1 juta paket terdistribusikan dan

berhasil dibayar sebesar 8,8 juta paket

sebagai hasil pelaksanaan uji petik Tim

Pendamping dan Monitoring Tim Konversi

yang terdiri dari unsur Departemen, Polri,

Kejagung, dan BPKP.

PURWANTO HADI MILONO – Asisten

Fire/HSE Area JBT, M&T Business Sup-

port. Di samping menjalankan tugas rutin

dengan baik, berintegritas, sopan, yang

bersangkutan diberi juga tugas lain yang

melebihi kapasitasnya sebagai pekerja

pada golongan 9. Selain itu, yang ber-

sangkutan juga membuat modul-modul

dengan lingkup Direktorat Pemasaran

dan Niaga, seperti standar pengujian

media pemadaman foam, dll.

AHMAD AHZAR – Analis Utama Akse-

lerasi RJPP, Renstra dan Bangus.

Bermula di Retail Network Development,

program magang secondment di McKin-

sey & Co, sampai tercatat sebagai Analis

Utama Akselerasi RJPP. Sedangkan

kontribusi lainnya kepada perusahaan,

seperti penyusunan konsep SPBU Pola

Baru Pertamina, inisiator Brand Bright

Pertamina, penyusunan Business Plan

Pertamina Retail, sampai dengan aktif

dalam transformasi di lingkungan Pema-

saran dan Niaga. Selain itu, juga terlibat

dalam penyusunan RJPP, PMS, Perka-

palan dan OPI di Pengolahan.

ANWAR DAMPANG – Asisten QQ Moda

Transportasi, Distribusi Operations.

Berinisiatif melakukan tugas pengawasan

dan penyelamatan kegiatan suplai dan

distribusi BBM yang memberikan nilai

tambah bagi perusahaan. Adapun, nilai

temuan penyelamatan BBM milik peru-

sahaan: 2008, equivalent Rp 42 miliar dan

2009, equivalent Rp 15 miliar.

KUS HARTINI – Asisten Rel. Eng & QA/

QC Central, Engineering Service Re-

gion. Berhasil menerapkan penggunaan

system e-Procurement di Technical Area

Jawa Bagian barat dan ikut membantu

memberikan asistensi dalam pelaksa-

naan awal e-Procurement di Technical

Area Jawa Bagian Tengah.

MUHAMED YASSER SAIFUL – Asisten

Publikasi, Navigasi, Safety dan Surat

Kapal, Armada Milik, Perkapalan.

Performance kapal milik dapat diingatkan

dengan penggunaan anggaran yang ter-

kontrol. Target Q3-2009 KPI Fungsi dapat

tercapai.

RETNO WULANDARI – Ahli Utama

Kontrak, Charter Perkapalan. Sejak

Juni - Oktober 2009 menja-lankan tugas

sebagai Pjs. Asmen kontrak dan mampu

mempertahankan KPI fungsi kontrak

melebihi stretch target yang ditentukan.

Selain itu, menjadi role model dalam

memberikan pelayanan kepada pelang-

gan internal dan eksternal serta terus

berupaya membantu penyelesaian per-

masalahan tidak hanya di lingkungan

charter, namun juga di seluruh fungsi di

Perkapalan.

Siswoyo – Asisten Manajer Tanker

Crude/Blok Oil II, Operasi Perkapalan.

Lifting cargo entitlement Pemerintah dua

tahun terakhir tercapai sesuai target.

ARIEF SOEDIBJO – Analis Utama

Charter, Korpel Perkapalan. Melakukan

inisiatif, koordinasi dan monitoring untuk

meningkatkan efisiensi biaya angkutan

laut dan layanan terhadap pengguna jasa

dengan melakukan perubahan atas

pedoman pengadaan kapal time charter

maupun alur proses pengadaan sehing-

ga system pengadaan menjadi lebih

cepat dan lebih sederhana. Selain itu,

melakukan evaluasi dan koordinasi untuk

melakukan perubahan atas klausul

charter party agar dapat meningkatkan

daya tarik bagi penyedia jasa sehingga

kesempatan Pertamina untuk mendapat

kapal charter terbaik menjadi lebih be-

sar.MP
NDJ
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Nobar ‘Sang Pemimpi’ di Palembang,
Balikpapan, Bojonegoro, dan Pangkalansusu

Konversi Sukses, Negara Hemat Rp 12,31 Triliun

Jakarta (Media Indonesia) – Meski awalnya

mengundang pro-kontra, program konversi minyak tanah

ke elpiji ternyata sukses besar. Keberhasilan gagasan

mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu pun diakui, dan

bahkan ditiru negara lain. Pada akhir September 2009,

pemerintah Nigeria meminta Pertamina selaku pelaksana

program untuk berbagi pengalaman. Dengan demikian,

sejak program konversi dijalankan Mei 2007, paket yang

telah dibagikan mencapai 43.193.300 paket. Dari program

ini, penghematan subsidi energi dari 2007 sampai 2009

mencapai Rp 12,31 triliun. “Hal ini bukan tanpa dasar

karena pada 2009 kota bisa melakukan konversi 24 juta

paket,” ujar Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga

Pertamina Hanung Budya. Dia pun optimis bisa

merampungkan konversi 52 juta paket dalam waktu tiga

tahun seperti yang ditargetkan pemerintah. Pertamina

yakin konversi 52 juta paket itu tuntas pada 2010.

Jelang Imlek, Harga Elpiji Didiskon 10%

Manado (Seputar Indonesia) – Menjelang pelaksanaan

Hari Raya Imlek dan hari Kasih Sayang pada Februari

2010, sejumlah agen resmi elpiji Pertamina di Kota

Manado, Sulawesi Utara (Sulut) memberikan diskon 5-10%

kepada konsumen. “Diskon diberikan bagi konsumen yang

membeli dua tabung 12 kg mendapatkan potongan 5%,

sedangkan bagi yang membeli tiga tabung 12kg sebesar

10%,” uajr Direktur PT Tankoko Ivan Palibutan, agen resmi

elpiji Pertamina di Manado. Kebijakan ini, kata Ivan,

sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada

pelanggan yang merayakan Imlek.

Daripada Dikuasai Asing, Blok Mahakam Sebaiknya

untuk Pertamina

Jakarta (Neraca) – Blok Mahakam yang dikelola

perusahaan Perancis, Total EP Indonesie dan Inpex,

kontraknya akan habis tahun 2017. Selesainya kontrak

migas ini membuka lebar kesempatan Pertamina untuk

mengambil alih pengelolaannya. Namun, dukungan semua

pihak seperti DPR dan pemerintah mutlak diperlukan.

Karena bukan rahasia umum lagi investor asing yang

berinvestasi di Indonesia akan mengeluarkan segala cara

untuk bertahan melalui tekanan diplomasi atau hal lainnya

yang dianggap perlu. Seperti halnya blok Mahakam,

sebagai salah satu penghasil gas terbesar di Indonesia

(produksinya 2,6 bcf) ini telah memiliki konsumen tetapnya

yakni Jepang. Gas yang dhasilkan dari Kalimantan ini

digunakan untuk pembangkit listrik disana. Bahkan

perpanjangan penjualan gas dengan pihak Jepang MoU

nya telah diteken, sebanyak 25 juta ton selama 10 tahun

yang akan dimulai tahun 2011.

Energi Terbarukan Menggeliat di Daerah

Jakarta (Seputar Indonesia) – Status energi terbarukan

sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) semakin

penting, menyusul surutnya sumber-sember minyak bumi

di perut bumi Nusantara. Sumber daya energi nasional

yang berupa fosil ketersediaannya terbatas. Eksploitasi

sumber daya energi minyak bumi akan menguras

cadangan minyak bumi dalam tempo kurang dari 20 tahun

ke depan. Potensi tembang batubara tercatat mencapai 57

miliar ton, dimana 19,3 miliar ton merupakan cadangan

terbukti. Dari 19,3 miliar ton tersebut, 60% memiliki kualitas

rendah dengan kadar kalori rendah dan kandungan air

tinggi.

OEC Langgar Komitmen Kuaota Produksi

New York (Bisnis Indonesia) – Negara anggota OPEC

diprediksi tetap meningkatkan kuota produksi dalam

beberapa bulan ke depan, tanpa memedulikan risiko

penurunan harga, setelah investor terus mengalihkan

dananya ke pasar komoditas. Grafik menunjukkan produksi

dari OPEC naik 4,7% menjadi 28,96 juta barel per hari

(bph) dalam 9 bulan pertama tahun lalu sebagai dampak

kenaikan harga komoditas energi itu sekitar 60% menjadi

US$79,36 per barel. Pelemahan dolar AS menyebabkan

kenaikan permintaan terhadap bahan mentah seperti

minyak karena memberikan keuntungan lebih besar

dibandingkan dengan saham dan obligasi. Posisi spekulasi

jangka panjang, atau perbedaan antara permintaan beli

dan jual kontrak minyak berjangka, meningkat 25% ke

rekor baru sebanyak 135.669 kontrak pada pekan yang

berakhir 12 Januari. Pada 2008, OPEC memutuskan

seluruh negara anggota, kecuali Irak, mengurangi kuota

produksi menjadi 4,2 juta bph menjadi 24,85 juta barel

untuk mendongkrak harga minyak.MP
NDJ

PALEMBANG - Kecintaan insan Perta-

mina terhadap film nasional berkualitas

tampaknya cukup besar. Hal ini terlihat

dari antusiasme pekerja dan pekarya

Pertamina di Kota Palembang saat meng-

ikuti acara Nonton Bareng (Nobar) Sang

Pemimpi di Bioskop 21 Palembang Indah

Mall, Jumat (8/1).  Nobar Sang Pemimpi

terasa lebih istimewa lagi dengan keha-

diran sutradara, Riri Riza, serta aktor film

tersebut Lukman Sardi dan Sandy Pra-

nata.

Acara nobar gratis ini sebagian besar

dihadiri oleh karyawan outsourcing be-

serta anak dan istri atau suami, dari Pe-

masaran BBM Retail Region II dan Re-

finery Unit III Plaju. Selain itu, hadir pula

wartawan media cetak dan elektronik di

Palembang. Tak sedikit peserta nobar

memanfaatkan momen ini untuk foto ber-

sama sang idola dari film Sang Pemimpi.

Pjs GM Ambassador Pemasaran

Region II, dr. Yohannes Pasaribu saat

menyampaikan sambutannya mengata-

kan sebagai salah satu pemberi sponsor

film Sang Pemimpi, Pertamina ingin

mengajak masyarakat luas menelisik lebih

jauh lagi tentang potret-potret lain pelosok

bangsa, tentang perjuangan mengubah

nasib dan pendidikan yang menjadi salah

satu concern Pertamina.

Sementara di Balikpapan, acara se-

rupa juga dilakukan bersama pemeran

Ikal, Arai, dan Jimbron dan Riri Riza,

sutradara di film tersebut, (16/1).

Keluarga besar  RU V Balikpapan dan

Pemasaran BBM Retail Region VI, dan

32 murid SMP Alam  Budi Mulia memenuhi

Studio XXI Pasar Baru Square Balikpa-

pan.

Bagi Riri Riza, film ini mengajak para

pemuda dan masyarakat  Indonesia untuk

terus bermimpi menggapai cita-cita.

Nonton Bareng Sang Pemimpi ini

diakhiri dengan foto bersama para pemain

dan sutradara yang merupakan surprise

bagi para penonton, terutama murid-murid

SMP Alam Budi Mulia.

Di hari yang sama, (16/1), untuk pulau

Jawa, Nobar ‘Sang Pemimpi’ dipadati pe-

nonton yang sebagian besar berasal dari

pelajar SD-SMP sekitar Bojonegoro di

Gedung Pertemuan Tri Dharma. Acara

yang diprakarsai PT Pertamina (Persero)

dan Pertamina Hulu Energi (PHE) dan

dilaksanakan oleh JOB Pertamina-

PetroChina (JOB-PPEJ) berlangsung

meriah.

“Sambutan masyarakat terutama pe-

lajar sangat meriah.  Mudah-mudahan ta-

yangan ini mampu memberikan inspirasi

guna mengejar cita-cita mereka,” ujar

Field Manager JOB P-PEJ, Sukarnoto.

Dalam kesempatan tersebut turut

dilaksanakan penyerahan bantuan alat

kesehatan berupa 10 inkubator. Bantuan

diterima oleh Kadis Kesehatan Bojonego-

ro Haryono dari perwakilan CSR Perta-mina

Julian Iskandar Muda. Inkubator tersebut

akan disalurkan ke Rumah Sakit di wilayah

Bojonegoro.

Pertamina juga menghadirkan ‘Sang

Pemimpi’ untuk masyarakat dan keluarga

besar PEP di Pangkalan Susu, (23/1).

Pada sesi pertama, acara dipadati lebih

dari 700 siswa SD, SMP, dan SMA dari lima

kecamatan yakni Pangkalan Susu, Besi-

tang, Berandan Barat, Babalan, dan Sungai

Lepat.

Pemutaran kedua dihadiri oleh keluarga

besar Pertamina di Pangkalan Susu serta

masyarakat dan undangan. Jumlah pe-

ngunjung pada sesi kedua mencapai sekitar

600 orang.

Pemutaran film dilakukan di Petro Ria

yang merupakan gedung bioskop di dalam

kompleks Pertamina EP Pangkalan Susu.

Kehadiran Sang Pemimpi kembali menghi-

dupkan hiburan bioskop yang telah lama

tidak dioperasikan sejak akhir era 1990an.

Selain di keempat kota tersebut, Perta-

mina selaku sponsor utama ‘Sang Pe-

mimpi’ menyelenggarakan road show non-

ton bareng dengan masyarakat di kota-kota

lainnya di Indonesia. Yakni, Bangka,  Ken-

dari, Sibayak, Indramayu, Tasikmalaya,

Madiun, Lawe-lawe, Gorontalo, dan Sura-

baya.MP
PMS II, RU V, PHE, PEP PANGKALANSUSU

Para peserta nobar ‘Sang Pemimpi’ ramai-ramai
berfoto bersama sutradara dan para artis film Sang
Pemimpi di Palembang.

Murid-murid SMP Alam Budi Mulia foto bersama
sutradara dan para artis film Sang Pemimpi di Balik-
papan.

Para pelajar SD-SMP sekitar Bojonegoro memadati
Gedung Pertemuan Tri Dharma untuk menyaksikan
‘Sang Pemimpi’.

JAKARTA - Pada 25 Januari 2010 Cor-

porate Shared Service (CSS) melak-

sanakan pelatihan Web Based Procure to

Pay System di Direktorat Keuangan yang

berlangsung di Lantai 7 Gedung Utama

Kantor Pusat Pertamina. Pelatihan ini

merupakan kelanjutan dari launching

Sistem Procure to Pay di PT Pertamina

EP Region Jawa yang berlangsung di

Cirebon.

Tujuan dari aplikasi Web Based Pro-

cure to Pay System adalah untuk memo-

nitor seluruh transaksi proses end to end

mulai dari proses pengadaan barang dan

jasa sampai dengan proses pembayaraan

dengan menggunakan Web Based Tech-

nology yang terintegrasi dengan MySAP.

Sehingga dengan sistem ini dapat dimo-

nitor status transaksi pada setiap tahap

sampai dengan tahap pembayaran ke-

pada vendor.

Pada pembukaan acara pelatihan

Pelatihan Web Based Procure to Pay
System di Direktorat Keuangan

Web Based Procure to Pay System ini

Manajer Hutang Piutang Keuangan Ari

Budiarko mengharapkan agar sistem

yang baru dibangun dapat digunakan

dengan sebaik-baiknya agar tercapai

ketepatan waktu proses pembayaran dan

pembayarannya Pasti Pas. Selanjutnya

Wisnu Krisnamukti dari SPC – CSS–men-

demonstrasikan penggunaan sistem Pro-

cure to Pay. MP
CSS
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PEKANBARU - Bertempat di Taman Rekreasi Alam Mayang-

Pekanbaru, 130 peserta mengikuti gathering Pasti Pas! yang

diadakan Sales Area Riau, 29 Desember 2009 lalu. Peserta

terdiri dari tim Pertamina, Intertek, dan 54 perwakilan SPBU

Pasti Pas! di Riau.

Sales Area Manager (SAM) BBM Retail Riau, Windrian

Kurniawan, menyampaikan bahwa tahun 2010 ini persaingan

di bisnis retail semakin ketat. Pemerintah telah memberi

kesempatan kepada badan usaha swasta/asing untuk ikut

mendampingi Pertamina dalam distribusi BBM bersubsidi.

Hal itu tidak boleh membuat keluarga besar Pertamina

menjadi takut, namun justru harus menjadi pemicu untuk terus

melakukan perbaikan. Dan ini dibuktikan dengan jumlah

SPBU Pasti Pas! di Riau.

Dari data redaksi, hingga awal 2010 ini, sudah ada 55

SPBU Pasti Pas! di Riau. Jumlah ini naik lebih dari dua kali

lipat dibanding awal tahun. Saat itu, di Riau baru terdapat 26

SPBU Pasti Pas!. Tentunya ini adalah prestasi yang

membanggakan bagi Pertamina Sales Area Riau.

Tema Spirit of Togetherness (Semangat Kebersamaan)

yang diusung dalam gathering ini sangat sesuai dengan upaya

dalam meraih sertifikat Pasti Pas!.

Kebersamaan antara tim Pertamina, pengusaha SPBU,

serta operator dan pengawas, akan menjadi modal utama

bagi SPBU untuk meraih dan mempertahankan Pasti Pas!.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan penghargaan

kepada SPBU terbaik dalam setiap elemen Pertamina Way.

Masing-masing ditentukan dari nilai tertinggi dalam audit

SPBU yang dilakukan oleh Intertek, lembaga independen

yang ditunjuk Pertamina.

Elemen 1, staf yang terlatih dan bermotivasi tinggi,

diserahkan kepada SPBU 14.284.657 - M. Nazir. Nilai elemen

2 tertinggi,  kualitas dan kuantitas produk BBM, diraih SPBU

14.282.650 - PT Prasepta Putra Salma.

SPBU 14.282.696 - Zaran Yahya, mendapat nilai tertinggi

untuk elemen 3, peralatan dan fasilitas yang terawat. Peng-

hargaan elemen 4, format fisik yang konsisten, diraih SPBU

14.282.694 - Zulfan Yahya.

Untuk penghargaan elemen 5, produk dan layanan,

diperoleh SPBU 11.288.601 - Pertamina Retail.

Acara gathering diisi dengan senam pagi, outbound, dan

presentasi Pasti Pas! untuk menyegarkan kembali para pe-

serta, serta tips untuk mencapai Pasti Pas! gold dan diamond.

Gathering juga diisi dengan acara kuis seputar penge-

tahuan tentang Pertamina Way dan Pasti Pas!.

Selain untuk melepas stress setelah selama setahun

bekerja keras meraih Pasti Pas!, acara seperti ini juga sangat

bermanfaat untuk memupuk rasa kebersamaan.

 Pertamina berkeinginan agar standar Pertamina Way

dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat umum, untuk

mendapatkan jaminan terhadap pelayanan prima.MP
PMS I

Sales Area Riau
Adakan Gathering
Pasti Pas

Kebersamaan antara tim Pertamina, pengusaha SPBU, serta operator dan
pengawas terlihat dalam kegiatan olahraga yang dilakukan dalam acara
gathering Pasti Pas di Taman Rekreasi Alam Mayang-Pekanbaru.
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Rabu, 19 Januari 2010 bertempat di ruang pertemuan lantai

dasar gedung utama Pertamina kantor  pusat, SVP HR bersama

Korpel HR Transformation mengadakan acara Kick Off HR Initiative

2010 dengan tema acara “Inspiring Breakfast HR Initiatives Kick

Off 2010“ .

Acara yang dimulai dari pukul 07.00 wib tersebut dikemas

dengan segar bernuansa orange dan kuning dengan tujuan untuk

mendapatkan moment fresh  dan semangat pagi untuk para Member

HR Initiatives  2010 yang hadir. Dari total Member  yang diundang

pada acara tersebut, lebih dari 80% yang dapat hadir merupakan

Member HR Initiatives 2010 yang terdiri dari Project Leader dan

Project Member

Diawali dengan makan pagi bersama pada pukul 07.00 wib,

acara dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Bapak

Mamad Samadi, SVP Human Resource selaku Project Owner HR

Transformation yang intinya bahwa HR Transformation, sudah

berjalan mulai tahun 2008, sudah banyak upaya tarnsformasi di

lingkungan Fungsi HR dimana sampai dengan tahun 2009 jumlah

total HR Initiatives yang telah diselesaikan sebanyak 26 project.

Untuk tahun 2010, jumlah HR Initiatives yang sudah melalui 4 x

challenge session jumlahnya menakjubkan, sebanyak 31 HR

Initiatives.  Untuk mencapai target tersebut, maka  diperlukan

Leadership dan Management yang baik sehingga hal ini merupakan

kesempatan untuk uji kemampuan tersebut.

Selanjutnya arahan   dari Bapak Waluyo, Direktur Umum & SDM

selaku Project Sponsor HR Transformation, bahwa Transformasi

Pertamina menjadi World Class NOC dipercepat targetnya  dari

tahun 2023 menjadi 2016,

Dalam mewujudkan hal tersebut, peran Fungsi HR menjadi

sangatlah strategis , Fungsi HR Pertamina harus mampu :

• Menterjemahkan Business Strategy line manajemen  dalam HR

practices, untuk mencapai target bisnis

• Meningkatkan technical capability pekerja Pertamina yang

mampu bersaing dengan world class competitor

•  Attrack, retain selected employees dan menciptakann

working environment yang challenging

Fungsi HR harus meningkatkan secara terus menerus

kemampuannya dalam  menyiapkan, mendorong dan

mewujudkan Organization Capability dan Individual

Capability dalam mendukung bisnis Perusahaan.

Saya surprise dan terimakasih bahwa antusiasme HR

Transformation yang masih berkobar dengan semangat tinggi,

Selamat berjuang demi masa depan kita dan Pertamina.

Pada kesempatan tersebut, Dir. Umum & SDM secara resmi

melakukan Launching 2 produk HR Initiatives 2009 yang telah

menggunakan system secara online, yang didahului presentasi

oleh para Team Leader nya, yaitu  Taufiqurrohman – Senior

Analyst  Industrial Relation, Policy & Procedur dari Fungsi HR

Strategic mempresentasikan Industrial Peace Dashboard–yang–

langsung dapat dilihat di intranet  “HR Online”, kemudian

presentasi E- Recruitment yang dibawakan oleh Ihsanuddin

Usman – Manager Recruitment dari Fungsi HR People

Management, produk tersebut sudah dapat dilihat melalui website

Pertamina.

Sebelum acara berakhir, kurang lebih selama 1 jam hingga

pukul 11.00 wib para undangan diberikan motivasi dan  inspirasi

tambahan dari Pembicara Arvan Pradiansyah dari Institute for

leadership & life management.

Selanjutnya, Hary Soebandrio selaku Korpel HR

Transformation mengajak Para Team Leader & Member HR

Initiatives 2010 untuk bekerja bersama secara all out  dan cerdas

untuk menyelesaikan HR Initiatives tersebut, sehingga

diharapkan dapat segera mendukung kebutuhan bisnis

Perusahaan. Dalam  pelaksanaannya agar lebih terstruktur dan

terukur,  telah disiapkan dukungan project management online

yang telah digunakan semenjak HR Initiatives tahun 2009.MPHR

CILACAP - Gerak transformasi di RU IV

terus melaju melalui program-program

OPI (Operational Performance  Improve-

ment). Sejak digelarnya berbagai macam

kegiatan dalam horizon I yang telah ber-

jalan dengan baik, kini tiba saatnya untuk

memasuki horizon II.

Terkait hal di atas,  pada 4-6 Januari

2010 di Hotel Melia Purosani Yogyakarta

RU IV menggelar workshop PPS Boiler

Furnace Optimization (PPS-BFO) yang

diikuti 35  pekerja dari fungsi Prod.I, Prod.

Workshop Pertamina Production System
Boiler Furnace Optimization

II, Maintenance, Reliability dan MPS.

Workshop yang dibuka oleh Pro-

duction I Manager I Nyoman Sukadana

ini dilatarbelakangi masih adanya pe-

luang-peluang untuk meningkatkan ki-

nerja dan kehandalan kilang serta untuk

menghindari terjadinya unschedulling

shutdown, dan salah satu langkahnya

adalah dengan meningkatkan kepedulian

dan kompetensi pekerja dalam mengo-

perasikan boiler dan furnace.

I Nyoman mengungkapkan, dengan

semakin bertambahnya kompetensi pe-

kerja dalam mengoperasikan boiler dan

furnace maka akan berimbas kepada pe-

ngurangan pemakaian refinery fuel serta

kehandalan kilang. Di samping itu melalui

workshop ini didapat pula proses sharing

ilmu dan pengalaman antara pekerja

senior dengan pekerja baru sehingga

menjadi lebih baik.

Instruktur pada workshop ini berasal

dari bagian ECLC RU IV  dan bagian MPS

OPI Coach.MP
RU IV
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Quality Management, Quality Time,
Quality Performance, Quality Me!!

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra

KOMET Bukan Sekadar Portal

Oleh  Shynta Dewi - Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

Tim Knowledge Management (KOMET)

Quality Management – Renstra
Lt. 16 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

Stigma atau mindset yang pertama kali terlintas tentang KOMET pada umumnya adalah
knowledge management dengan web/media yang mampu menampung segala informasi
yang berhubungan dengan proses bisnis perusahaan. Sering kali kita hanya terpaku pada
pengembangan sistem teknologi informasi yang digunakan, seperti yang pada umumnya
terjadi ketika suatu fungsi/organisasi/perusahaan yang baru memulai tahapan awal dalam
implementasi knowledge management.

Hal tersebut di atas pun pernah dialami oleh Tim KOMET yang terlalu banyak
mencurahkan konsentrasi dan waktunya hanya untuk pengembangan Portal KOMET.
Walaupun pada saat tersebut infrastruktur web/media yaitu dalam hal ini Portal yang
dibangun sudah memenuhi kriteria yang disusun bersama Tim KOMET, namun dalam
perjalanannya terus bermunculan ide-ide inisiatif yang direncanakan akan diimplementasikan
di Portal KOMET. Sebaiknya kegiatan pengelolaan KOMET tidak hanya berfokus pada web/
media yang digunakan karena perkembangan web/media akan terus berkembang seiring
dengan kebutuhan fungsi/organisasi/perusahaan dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Tim KOMET mengharapkan fungsi/organisasi/
perusahaan yang sedang menyusun program implementasi knowledge management dapat
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Budaya

Prinsip paling dasar dari implementasi knowledge management adalah tertanamnya
mindset atau pola pikir akan budaya berbagi pengetahuan. Dimana orang-orang dari suatu
fungsi/organisasi/perusahaan menjadikan aktivitas/kegiatan berbagi pengetahuan ini sebagai
bagian atau kebiasaan dalam rutinitas sehingga hal ini tidak dirasakan sebagai tugas/beban
melainkan sudah menjadi panggilan jiwa untuk berbagi pengetahuan. Untuk KOMET, prioritas
utamanya pada tahap ini adalah tacit knowledge yang terdiri dari: lesson learned, problem

solving dan trouble shooting.

KOMET pun berupaya dengan berbagai cara untuk membudayakan knowledge

management, diantaranya melalui :
a. Roundtable Discussion : Forum diskusi yang dilakukan secara pararel dengan

narasumber yang memiliki keahlian untuk sharing keahlian atau pengalamannya
dengan pekerja yang lain.

b. Forum KOMET di Unit/Region : Forum sosialisasikan implementasi knowledge

management Pertamina di unit/region bersama Tim dan PIC Unit/Region.
c. Nge-Break di Bright : Forum diskusi informal dengan tema bebas, dimana

pelaksanaannya diselenggarakan di café/ruangan selain ruang rapat pada jam
istirahat dengan disediakan kopi dan snack gratis bagi para pesertanya

d. Artikel di Media Pertamina : Informasi melalui media cetak mengenai kegiatan dan
informasi implementasi KOMET.

2. Orang (Champion, Tim dan KOMETers’)

Faktor kedua yaitu orang, dalam hal ini adalah champion, Tim dan KOMETers’ (Insan
Pertamina). Ditahap awal implemetasi knowledge management, posisi champion sebagai
role model memiliki peranan yang cukup besar untuk memberikan contoh dalam berperan
aktif untuk membudayakan prinsip berbagi pengetahuan dikalangan pekerja. Tentunya tanpa
mengesampingkan peranan Tim dan KOMETers’ sebagai penggerak budaya berbagi
pengetahuan.

3. Sistem (KPI, STK)

Penerapan KPI menjadi salah satu strategi dalam suksesnya implementasi knowledge

management. Untuk KOMET sendiri, KPI Tracking dalam upload aset pengetahuan yang
berlaku untuk level manajer ke atas menjadi salah satu cara untuk meng-capture tacit

knowledge yang dimiliki perusahaan. Dan penyusunan sistem dan tata kerja dalam
implementasi KOMET akan membantu pengelolaanya dalam suatu organisasi/fungsi/
perusahaan.

4. Teknologi (Web/Portal)

Faktor teknologi tidak dapat dipungkiri memliki peranan yang cukup besar dalam berbagi
pengetahuan. Dimana dengan cakupan area operasi perusahaan yang cukup luas, dengan
tersedianya teknlogi yaitu dalam hal ini adalah web/portal maka aset pengetahuan dapat di-
share dengan lebih luas dan dalam waktu yang lebih singkat.

Sebagai gambaran, bagan dibawah ini dapat memberikan informasi mengenai
bagaimana peranan masing-masing faktor tersebut dan kondisi implementasi knowledge

management saat ini.MP

“Ahhh.. belum kelaaarr”, “What a day!!”,”“@ The office (Sat at 9:00)” atau “I wish there’s more

than 24 hours in a day!”. Ungkapan –ungkapan itu mungkin sekarang sering kita temukan di wall

jejaring sosial (seperti facebook, twitter, friendster, dll) atau teman-teman sebagai ungkapan perasaan

atau hal yang sedang dilakukan saat itu. Sepertinya sangat banyak hal yang masih harus dikerjakan

tapi waktu yang tersisa sudah tidak cukup lagi. Hhmmm…. Ada tidak ya, seseorang dari kita yang

tidak mengalami hal tersebut?

Hal tersebut bukan hal yang baru saja terjadi belakangan ini, Grup Band Arkana (Band asal

London yang sempat popular di tahun 1998-an) saja juga mengungkapkan dalam penggalan lirik lagu

nya “So little time so much to do.. I rather spend my days with you…”.”Kalau diinterpretasikan,

mungkin sama dengan kondisi kita. Seandainya kita bisa memilih, mungkin kita akan lebih memilih

menghabiskan waktu yang tersisa dengan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin bersama

keluarga, pacar, tetangga, teman-teman kampus atau teman-teman kantor. Bukan dengan tumpukan

kertas kerja, jurnal, layar komputer atau laptop yang berisi tabel, laporan keuangan dan banyak

pekerjaan kantor yang semua tiba-tiba menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan kita dengan hasil yang sempurna adalah hal yang

diharapkan dari kita sebagai seorang profesional. Tetapi, terkadang ada saat ketika kita merasa

kewalahan untuk mengatur waktu kerja.

Berikut adalah tips praktis manajemen yang bisa diterapkan agar di masa yang akan datang, kita

bisa bekerja dengan lebih efektif dan produktif.

1. Catat aktifitas kita. Buat jurnal yang mencatat setiap aktifitas kita dan waktu yang diperlukan

untuk menyelesaikannya. Buat sedetil mungkin dan jujur. Jika Kita menghabiskan 10 menit untuk

membaca email pribadi atau lebih dari 2 jam untuk ´ngobrol´ di telepon, maka tulislah. Buat jurnal

aktifitas setiap hari paling tidak selama satu minggu. Ingatlah.. buat sejujur-jujurnya.

2. Analisa aktifitas kita. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memilah aktifitas yang memang

menjadi tugas kita dan seharusnya tidak kita lakukan, aktifitas mana yang bisa didelegasikan, (HS =

Harus Saya, THS = Tidak Harus Saya). Analisa prioritas

untuk tiap aktifitas kita. Aktifitas yang memakan waktu lama,

aktifitas yang tidak produktif dan lain sebagainya. Menurut

Dr. Stephen R. Covey dalam bukunya “7 Habits of Highly

Effective People”, kegiatan-kegiatan kita itu bisa dibagi

menjadi 4 kuadran. Ada 2 hal yang mempengaruhi kuadran

tersebut, yaitu kondisi “genting””dan “penting”.”Kuadran I itu

genting dan penting (harus cepat ditangani). Kuadran II itu

tidak genting tapi penting. Kuadran III genting dan tidak

penting. Kuadran IV tidak genting dan tidak penting. (Kalau

dibuat gambar kuadran nya lebih kurang seperti pada

gambar dibawah ini). Nah jika kita tidak dapat mengelola

waktu dan menyelesaikan pekerjaan dengan benar, bisa-

bisa semuanya akan berada pada Kuadran I tuh….

3. Lihat kembali job description kita. Apakah aktifitas

kerja kita sehari-hari sesuai dengan job description yang tertera di kontrak kerja? Apabila ternyata

pekerjaan kita selama ini telah melenceng jauh dari deskripsi kerja kita, maka segeralah diskusikan

hal ini kepada atasan. Jangan lupa membawa jurnal kerja kita dan deskripsi kerja kita sebagai

perbandingan. Memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang profesional adalah dasar

untuk mengelola waktu kita dengan efektif. Ingatlah.. semua hal bisa didiskusikan. Jadi bersikap

terbukalah dengan atasan. Demikan juga sebaliknya.

4.Tuliskan target pencapaian kita untuk perhari, perminggu, perbulan atau bahkan

pertahun. Daftar target dalam bentuk tertulis membantu kita untuk menyusun rencana dan strategi

yang harus kita jalankan untuk meraihnya. Selain itu, daftar ini akan jadi pemacu dan pengingat

tentang target kita. Dengan kata lain, jabarkanlah KPI atau SMK kita menjadi target kerja yang lebih

detil. Sehingga kita dapat menyusun rencana kerja dengan lebih tepat sasaran dan tepat waktu.

5. Mengurangi atau bahkan menghilangkan aktifitas yang tidak dalam top priority . Dengan

jurnal (catatan) yang dengan detil memuat jenis aktifitas, prioritas dan waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikannya, singkirkan aktifitas yang tidak perlu dikerjakan di kantor. Dengan demikian kita

mempunyai waktu lebih untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan deskripsi kerja kita.

6. Buat daftar pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari. Memang terlihat sederhana,

namun daftar ini membantu kita untuk disiplin mengerjakan pekerjaan kita tiap hari. Tidak harus

berupa list panjang seperti daftar belanja bulanan. Mungkin cukup dengan memanfaatkan fungsi

kertas Post It. Tulislah pointer-pointer target kerja yang harus selesai hari itu. Tempelkanlah di pinggir

layar monitor komputer, atau kalender atau tempat-tempat strategis yang selalu kita lihat setiap saat.

Biasakan untuk melakukannya di pagi hari sebelum kita menyeduh kopi atau memesan sarapan ke

OB, atau di sore hari sebelum kita membereskan meja kerja untuk daftar kerja esok hari.

Dalam menjalankan strategi manajeman waktu seperti ini, mungkin akan selalu ada hambatan.

Terkadang kita melewatkan tenggat, atau tidak mendapatkan dukungan dari rekan kerja, namun

ingatlah bahwa kita bertanggung jawab atas hasil kerja kita. Seiring berjalannya waktu, jika konsisten

dengan rencana kerja kita dan strategi ini, pada akhirnya kita akan terbiasa dan mahir mengelola

waktu kerja, sehingga tidak pernah lagi ada keluhan ´terlalu banyak pekerjaan tapi terlalu sedikit

waktu´.

Jadi ingatlah !!

Setiap orang memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Yang membedakan antara yang sukses dan

yang gagal adalah cara mereka memanfaatkan waktu. Jadi hitunglah dan gunakanlah waktu kita

dengan optimal. Sehingga kita dapat mewujudkan waktu, kinerja dan merasakan menjadi pribadi

yang berkualitas. Jadi…tunggu apa lagi??MP Sumber : http://id.jobsdb.com & 7 Habits of Highly Effective People –

Steven Covey
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Perpustakaan Pertamina Pusat
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Kekhasan dari kamus ini tidak saja
merupakan kumpulan dari istilah-
istilah teknik elektronika, melainkan
juga mencakup istilah-istilah
rekayasaan yang memanfaatkan
dan berkaitan dengan elektronika.

Kamus ini, tidka sekedar dengan
serta-merta memunguti istilah-istilah
teknik asing (Inggris), melainkan
mengemukakan juga padanannya
dalam bahasa Indonesia; setiap
kata masukan (entri) asing ada kata
Indonesianya. Kata asing yang
terpaksa dipungutnya adalah dari
bahasa Latin atau Yunani, setuju
dengan kebiasaan dalam ilmu dan
teknik.

Dengan demikian kamus ini
membuktikan bahwa bahasa
Indonesia mampu dengan luwes
mengikuti lajunya teknologi modern,
tanpa dengan berlebihan
memungut-mungut kata asing.

Istilah-istilah disertai batasan dari
instansi yang berwenang, ditambah
uraian yang menjelaskan. Dengan
demikian kamus ini akan pantas
dipakai sebagai patutan dan acuan
dalam keguruan berbagai tingkat
dan juga dalam praktek di lapangan.

Dikemukaan pula sejarah
pertumbuhan peristilahan teknik
bahasa Indonesia, dalam hal ejaan
dan cara penulisan. Kamus ini pun –
dalam hal ejaan dan cara penulisan
– berakar pada apa yang sudah
dirintis oleh para perintis
pembangun bahasa Indonesia, tidak
mengingkari buah usaha-usahanya
dan menggantinya dengan benih-
benih falsafat asal asing (Amerika).
Dengan demikian pemetodaan yang
dikenalkan adalah konsisten dengan
yang sudah mapan dan melembaga.

Bahasanya diupayakan yang hemat,
efisien dan efektif sebagai layaknya
hasil rekayasa teknik yang harus
praktis, mudah digunakan (cepat
ditulis dan dibaca), lagi indah,
memenuhi tuntutan abad ini yang
padat informasi beserta komunikasi
seketikanya (instantaneous

communication).

Kamus ini pun mengemukakan
petunjuk-petunjuk bagi calon
pengarang/penulis/penganggit,
bagaimanakah menurunkan kalimat-
kalimat dalam bahasa Indonesia
yang baik, benar, efektif, dan efisien
yang berkepribadian Indonesia,
tidak berciri pikiran dan bahasa
asing yang diterjemahkan.

Pada akhirnya kamus ini mengajak
pada pembaca/pemakaiannya turut
membangun bahasa Indonesia ilmu
dan teknik yang kuat, berbobot, dan
berwibawa.MP NDJ

8BERITA KITA

Pertamina Tandatangani Perjanjian Jual Beli Gas
JAKARTA - Bertempat di  Kantor BP Migas, pada

Rabu (16/12) telah berlangsung penandatanganan

Perjanjian Jual Beli Gas Domestik (PJBG) yang

melibatkan banyak para pihak. Ada lima (5) per-

janjian jual beli gas (PJBG) dan satu Heads of

Agreement (HoA) untuk domestik, berhasil ditan-

datangani.

Acara dihadiri Direksi  atau yang mewakili PT

Petrokimia Gresik, PT Perusahan Gas Negara

(PGN), PT Pupuk Kujang, PT Aneka Gas Industri,

Kodeco Energy, Medco Energi, PT Jambi Indoguna

International, PT Pertamina (Persero), Pertamina

EP dan Pertamina Hulu Energi, PT Jambi Indo-

guna International,  PetroChina International Jabo,

dan undangan lainnya.

Ada beberapa perjanjian yang melibatkan PT

Pertamina (Persero) atau anak perusahaannya.

Pertama, PJBG antara PT Pupuk Kujang dengan

PT Pertamina EP, yang ditandatangani oleh Dirut

Pupuk Kujang Aas Asikin Aidab dan Presdir Per-

tamina EP Salis S. Aprilian.

Kedua, PJBG antara PT Aneka Gas Industri

dengan PT Pertamia EP, yang ditandatangani oleh

Dirut AGI Heisserl Harsono dan Presdir PT Perta-

mina EP Salis S. Aprilian.

APQC sebagai Dasar Membangun Proses Bisnis
JAKARTA - Keberadaan American Produktivity

Quality Center (APQC) membawa peranan yang

penting bagi perusahaan-perusahaan dalam

meningkatkan produksinya, khususnya peru-

sahaan migas. Untuk itu Pertamina melaksanakan

sosialisasi APQC yang dihadiri tim manajemen

Pertamina, berlangsung di Lantai 21 Gedung

Utama Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,  (12/1).

APQC telah hadir sejak 1977 dan Pertamina

tergabung sebagai anggota APQC pada Oktober

2008. Keanggotaan APQC lebih dari 500 perusa-

haan yang tersebar di seluruh dunia, dimana

memilliki suatu data base power yang sifatnya up

to date sehingga anggota yang tergabung bisa

mendapatkan banyak keuntungan dalam hal

Research and Development innovation.

Sebagai anggota APQC, Pertamina bisa

mendapatkan data dan informasi-informasi dalam

rangka melakukan benchmarking kesesama

anggota APQC. Dalam hal ini APQC melaksa-

nakan lebih dari 6000 benchmarking studies dan

mengarahkan lebih dari 250 konsorsium.

Menurut SVP RenBang Bisnis & Transformasi

Korporat Gusrizal, APQC sebagai sponsor dari

knowledge management, benchmarking, dan

improvement proses dimana metodenya di-

dasarkan pada banyak riset sehingga akan muncul

suatu metodelogi yang nantinya akan menjadi best

practice bagi Pertamina untuk menjadi World Class

Nasional Oil Company.

APQC sebagai dasar untuk membangun pro-

ses bisnis karena dengan keanggotaan yang

formal, dimana secara individu pekerja Pertamina

bisa langsung personal akses untuk memanfaat-

kan fasilitas-fasilitas yang ada terutama bench-

marking yang mungkin selama ini belum diman-

faatkan.

“Mari kita semua memanfaatkan sosialisasi ini

sehingga akan terasa manfaatnya karena selama

ini kita masih banyak kekurangan informasi. Tapi

melalui APQC ini diberikan kesempatan dan pe-

luang untuk mengembangkan knowledge mana-

jemen dimana nantinya kita sebagai anggota bisa

memanfaatkan pengetahuan yang terdapat di

APQC ini” kata Gusrizal.MP
IK

TIPS 6 Alasan

Harus Cukup

Minum Air Putih

K
ebiasaan membawa botol air minum dalam perjalanan atau saat pergi ke mana

pun mungkin belum menjadi tren di masyarakat. Bila haus di tengah jalan,

kebanyakan dari kita lebih suka membeli sebotol minuman ringan beraroma teh

atau soda atau pun air mineral.

Kebutuhan tubuh akan cairan memang tak bisa dibantah. Cairan penting dalam

memelihara keseimbangan serta proses metabolisme tubuh. Bila asupan cairan ke

dalam tubuh tak seimbang dengan pengeluaran, maka dipastikan Anda akan mengalami

gangguan atau pun dehidrasi.

Dalam memenuhi kebutuhan cairan, sebaiknya pilihlah minuman yang baik dan tak

menimbulkan risiko bagi kesehatan. Salah satu yang terbaik tentunya adalah air putih,

meski faktanya cairan ini kalah populer ketimbang minuman beraroma dan beranekarasa

yang beredar di pasaran.

Nah supaya Anda tidak meremehkan khasiat air putih, berikut adalah enam fakta

ilmiah betapa kebiasaan minum cukup air putih setiap hari penting bagi tubuh.

1. Mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Fakta medis menunjukkan

tubuh manusia 60% terdiri dari cairan. Fungsi-fungsi cairan ini adalah untukproses

pencernaan, penyerapan, sirkulasi, produksi air ludah, transportasi nutrisi dan

mempertahankan suhu tubuh.

2. Membantu mengendalikan kalori. Sejak lama, orang yang sedang menjalani

program diet melakukan kebiasaan banyak minum air putih sebagai strategi menurunkan

berat badan. Meskipun air tidak menghasilkan efek magis, menggunakannya sebagai

pengganti minuman berkalori tinggi tentu saja akan sangat membantu. “Program diet

akan berhasil jika Anda memilih air atau minuman non- kalori sebagai pengganti

minuman yang kalori. Lalu diet dengan makanan yang kaya cairan yang lebih

menyehatkan, berisi dan membantu Anda memangkas kalori,”ungkap peneliti dari

University State of Pennsylvania Barbara Rolls, PhD, penulis buku The Volumetrics

Weight Control Plan.

3. Membantu membangkitkan otot. Sel-sel

yang tidak mampu mempertahankan keseimbangan

akan cairan dan elektrolit, akan berakibat pada

kelelahan otot. Ketika sel-sel otot tidak memiliki cairan yang cukup, mereka tidak akan

berfungsi dengan baik dan kemampuannya berkurang. Minum air saat berolahraga juga

sangat penting. American College of Sports Medicine merekomendasikan bahwa dua

jam sebelum berolahraga sebaiknya seseorang meminum 17 ons cairan.

4. Membuat kulit tetap bercahaya. Kulit Anda sebenarnya mengandung banyak air

dan berfungsi sebagai benteng dalam mencegah ekses hilangnya cairan tubuh. Namun

begitu, jangan harap bahwa kelebihan cairan dapat dijadikan sebagai cara ampuh

menghilangkan kerutan dari garis pada kulit .

5. Memelihara fungsi ginjal. Cairan tubuh merupakan media yang juga

mentransportasikan sisa atau limbah untuk keluar dan masuk ke dalam sel. Racun

utama dalam tubuh adalah nitrogen urea darah, sejenis cairan yang dapat melewati

ginjal untuk kemudian diprose dan dieksresikan dalam bentuk urin.

Ketika tubuh memiliki cukup cairan, urin akan mengalir bebas, jernih dan bebas bau.

Ketika tubuh tidak punya cuku cairan, konsentrasi urin, warna dan bau akan lebih

kentara karena ginjal harus menyerap cairan ekstra untuk menjalankan fungsinya. Tak

heran bila Anda minum sedikit air, risiko Anda mengalami batu ginjal akan meningkat

terutama pada iklim hangat atau panas.

6. Mempertahankan fungsi normal usus. Asupan cairan yang cukup akan

membuat makanan yang melewati saluran cerna dapat mengalir lancar dan mencegah

terjadinya kosntipasi. Ketika Anda tidak punya cukup cairan, usus akan menyerap cairan

dari feses atau tinja untuk tetap menjaga hidrasi. Alhasil, tentu saja buang air besar Anda

akan bermasalah.MP kompas.com

Para pihak yang melakukan penandatanganan PJBG foto bersama.

Ketiga, PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

dengan PT Pertamina (Persero), yang diikuti de-

ngan penandatanganan gas, silk and supply

agreement (GSSA) antara PT Pertamina (Persero)

dengan kontraktor PHE ONWJ .MP
UHK
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Warung Kopi
Perpustakaan

Terbayang perpustakaan Pertamina kelas dunia itu

perpustakaan digital, tak melulu buku-buku berdebu yang

tebal-tebal hingga yang tipis-tipis. Sehingga tidak memakan

tempat terlalu banyak.

Pak Syukron : Syukur kita punya perpustakaan yang

beruangan panjang sepanjang gerbong

kereta api. Kan dibilangnya, Perpustakaan

Kantor Pusat Pertamina luas, lho, bukunya

banyak....

Pak Melky : Okehhhh...itu aku setuju, dibandingkan dulu

menempati ruangan kecil dan pindah-

pindah. Kalau sekarang lebih baik lah,

karena ada di bagian depan komplek

kantor kita. Yang datang orang luar pun

tidak sulit mencarinya.

Mang Warta : Kalau begitu, apa yang didebatkan Pak?

Biasanya kalau bapak-bapak ngobrolkan

apa saja, pasti berdebat.

Pak Saldi : Oh, jangan khawatir, Mang....kita akan

berdebat, bergosip, tak kalah seru

dibandingkan Pansus Bank Century. Boleh

kita undang Pertamina TV biar meliput

perdebatan kita hahahahaha...

 Ujang : Berdebat di sini harus ditemani kopi dulu,

Pak. Ayo, ayo, ayo pesan dulu, kopi pahit,

kopi susu, panassss...mengepul

enaaaak...!

Pak Saldi : Don’t worry Jang...pasti kita pesan, dan hari

ini saya yang bayar. Okeeeehhh... kembali

ke soal perpustakaan gimana?

Pak Melky : Kita pengen punya perpustakaan layaknya

perusahaan kelas dunia, perpustakaan

digital, dilengkapi mikro film, atau bahkan

CD, DVD. Mau cari apapun, ada di

perpustakaan, entah itu riwayat

perusahaan, perkembangan tingkat

produksi minyak dan gas kita,

perkembangan SPBU, dan lain-lain. Terus

diperbarui tiap hari....

Pak Syukron : Ya, sekarang disediakan beberapa akses

internet, eeeh... para mahasiswa PKL

malah asiiiik saja main facebook. Mereka

itu mau PKL atau fisbukan sih? Saya

lihatnya gak enak saja, sepertinya mereka

tidak ditertibkan. Bagaimana kalau ada

pengunjung orang luar ke situ, melihat

mahasiswa-mahasiswi menghabiskan

waktu fisbukan?

Ujang : Sedaaaap.... kritikannya tajam. Terus

Pak...terusss..hehehe

Pak Melky : Bukan ngeritik sembarangan Jang. Karena

kita merasa memiliki perpustakaan itu, ya

wajar dong ada harapan. Misalnya

lengkapilah dengan buku-buku bisnis yang

baru, banyak tuh buku-buku pemasaran,

manajemen, profil-profil pelaku bisnis.

Ujang : Assiiiikk...riwayat Mang Warta masuk buku.

Entar pasang foto waktu mudanya, biar

keren. Waktu mudanya Mang Warta kan

jago silat hehehehe.MPNS

P O S I S I

RUDDY TRIYONO
Maintenance Area 3 Section Head
RU IV Cilacap

DEDE DARSONO
Laboratory Section Head
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SETIA ABDI
Rotating Equipment Engineer Section Head
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KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN

KE KANTOR PUSAT PERTAMINA

Sebanyak 91 mahasiswa jurusan manajemen komunikasi

Universitas Padjadjaran Bandung yang didampingi empat dosen

pendamping melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Pertamina

Jakarta, Selasa (19/1).  Kegiatan yang disambut oleh Manajer CSR

Guntara ini adalah sebagai rangkaian dari Corporate Sosial

Responsibility (CSR) Pertamina bidang pendidikan. Dalam

kunjungan tersebut para mahasiswa diberikan pembekalan oleh

Manajer Data dan Informasi Ifki Sukarya mengenai Pertamina

Indonesia’s Power house dan presentasi tentang pengelolaan

komunikasi internal didalam tubuh Pertamina yang disampaikan

oleh Manajer Komunikasi Internal Mindaryoko.MPMPMPMPMP
IKIKIKIKIK
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SALAMANDER ENERGY (NORTH

SUMATERA) LTD KUNKER KE PEP

PANGKALAN SUSU

Humas Eksindo Binsar S memberikan

penjelasan kepada tim manajemen

Salamander Energy mengenai sumur Telaga

Tunggal (19/01). Setelah melakukan

kunjungan ke Tangki E, fasilitas produksi

PEP Field Pengkalan Susu yang digunakan

oleh Salamander Energy (North Sumatera)

Ltd, tim manajemen Salamander Energy

yang terdiri dari Mike Buck (CEO SEA); C.

Jamissen (CEO London), Guss Hartine

(SENSL Director), Kevin D (Operation

Manager) melakukan kunjungan ke sumur

pertama di Indonesia Telaga Tunggal yang

terletak di Telaga Said, Kec Sei Lepan Kab

Langkat.MPMPMPMPMP
PEP PangkalansusuPEP PangkalansusuPEP PangkalansusuPEP PangkalansusuPEP Pangkalansusu
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PERTAMINA REGION II TANGGAP ANCAMAN BOM

Pertamina Pemasaran Region II bekerjasama dengan

Polda Sumsel dan Poltabes Palembang melakukan

simulasi tanggap darurat ancaman bom, (29/12/2009).

Simulasi diatur sedemikian rupa hingga mendekati

situasi riil jika ancaman bom benar-benar terjadi.

Seluruh komponen kantor waspada penuh dan tanggap

mengikuti komando yang diberikan.  Wakapoltabes

Palembang, AKBP Sabaruddin Ginting menjelaskan,

pihaknya memberikan apresiasi positif terhadap

Pertamina yang telah berinisiatif mengadakan simulasi

tersebut.  Sementara GM Pemasaran BBM Retail

Region II, Haris Budiarto menyampaikan kegiatan ini

adalah salah satu bagian dari upaya peningkatan

kualitas Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan

Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL).Tampak

para petugas Gegana segera memasang garis polisi di

sekeliling Kantor Unit Pemasaran Region II. Seluruh

pekerja dan tamu Kantor Unit Pemasaran Region II telah

dievakuasi ke luar kantor.MPMPMPMPMP
IKIKIKIKIK
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PTK - PES Sepakat Kerjasama
di Bidang Jasa Maritim
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BANDUNG - Dalam usaha mening-

katkan kinerja pekerja serta untuk

memperbaiki target dari KPI  mana-

jemen maupun individu, PT Pertamina

Training & Consulting dirangkul Unit

Pelumas  mengadakan  program pe-

latihan Implementasi Balanced Sigma

Batch II Fase pertama.

Pelatihan dilaksanakan di Hotel

Aston Bandung, (16-21/11/2009). Pada

acara pembukaan hadir Adria Nusa –

Manajer Product Development Unit

Pelumas, para Instruktur terdiri dari I

Wayan Jardana – Consultant PTC/

MBB (Master Black Belt), Bambang

Wijanarko – Quality Initiative dan Guruh

F. Kurniawan beserta 13 peserta terdiri

dari para pekerja Unit Pelumas dari

Surabaya, Cilacap, Gresik dan Jakarta.

Dari pelatihan ini diharapkan akan

BAJUBANG - Sebagai bagian dari

program Corporate Social Responsi-

bility, PT. PDSI Pusat telah menyerah-

kan bantuan 10 unit komputer kepada

SD YKPP Bajubang Jambi. Bantuan

diserahkan oleh Public Relation Ass.

Manager PT. PDSI  Budhi Kristianto,

kepada Kepala SD YKPP Bajubang

Khusosi dan Ketua Yayasan Pengelola

Sekolah Abd. Hamid dengan dihadiri

oleh Adm. Support PT. PDSI rea Sum-

bagteng Nasrill, serta Dewan Guru di

SINGAPURA - Jarak dan waktu bukan

merupakan penghalang bagi tumbuh

dan berkembangnya perusahaan

dalam menjawab tantangan di tahun

2010. Kenyataan pahit bagi dunia

pelayaran nasional yang harus menjadi

tamu di negara sendiri hendaknya

menjadi cambuk bagi kemajuan peru-

sahaan jasa maritim seperti PT Per-

tamina Tongkang.

Pada tanggal 28 Desember 2009,

PT Pertamina Tongkang dan Pertamina

Energy Services (PES) telah sepakat

untuk menandatangani nota kese-

pahaman bersama (MoU) di kantor PES,

391A Orchard Road Ngee Ann City

Singapura. MoU dilaksanakan oleh Di-

rektur Utama PTK Djaelani Sutomo de-

ngan President Director PES Nawazir.

Prospek bisnis yang disepakati antar ke-

duabelah pihak adalah seputar kegiatan

pelayaran dan jasa maritim yang ber-

hubungan dengan aktifitas operasi PES

di Singapura. Yaitu,  meliputi penyewaan

kapal, keagenan, management pela-

yaran lepas pantai, migas dan juga untuk

membantu Pertamina dalam perdagang-

an minyak mentah di Indonesia.MP
PTK

PTC Adakan Pelatihan Program Implementasi
Balanced Sigma untuk Unit Pelumas

tercapai peningkatan score MBNQA

(2010) Unit Pelumas, membantu me-

nindaklanjuti pencapaian target KPA

(Key Performance Activity) sesuai pe-

rumusan perusahaan pada seluruh de-

partemen, membantu menetapkan KPI

(Key Performance Indicator) , UOM (Unit

of Measurment) KPI dan target tiap KPI,

dapat memberikan review mengenai

Balanced Score Card mulai dari fase

Development Implementation, memban-

tu Set Up Balanced Score Card sesuai

Business Plan yang sudah di Mapping,

sehingga mampu mensinergikan semua

Quality Initiative ke dalam empat Pers-

pektif Balanced Score Card (Finance,

Customer, Internal Process dan Learn

& Growth).

KPI yang diukur adalah KPI dari level

VP, GM, Manajer sampai Asisten

Manajer, dan pengukuran di laksanakan

dengan merancang software aplikasi

(MAP Strategy Pertamina Lubricant)

yang implementasinya bisa online

maupun offline.  System aplikasi ini

sudah mulai di rancang sehingga semua

performance KPI bisa di lihat perkem-

bangannya real time pada Dash Board

dengan HP (Hand Phone). MP
kml-PTC

Manajer Product Development Unit Pelumas Adria
Nusa (kiri)  saat membuka acara Program
Implementasi Balanced Sigma Batch I.

PT. PDSI Bantu SD YKPP Bajubang
Bajubang, Selasa (22/12/2009).

Perangkat komputer tersebut akan

digunakan untuk keperluan keleng-

kapan laboratorium komputer SD YKPP

Bajubang guna peningkatan kualitas

pendidikan seiring dengan perkem-

bangan teknologi informasi dalam pro-

ses belajar mengajar.

Bantuan PT. PDSI Pusat tersebut

diharapkan dapat memacu  gairah siswa

untuk mempelajari media elektronik dan

mampu secara mandiri meningkatkan

daya saing dengan sekolah-sekolah

lainnya di tingkat Propinsi.MP
PDSI
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PT Badak NGL Raih
AFE Award 2009
SAMARINDA - Komitmen PT Badak NGL sebagai perusahaan

energi yang terpandang dan disegani di dunia kembali menda-

patkan penghargaan dari Stakeholdernya dalam hal ini adalah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu pilar Community Development PT Badak NGL,

yakni Program Pengembangan  Pendidikan  berhasil menyabet

AWANG FAROEK EDUCATION (AFE) AWARD 2009 untuk

kategori perusahaan dengan menyisihkan empat perusahaan

lainnya yang masuk dalam nominasi, yakni PT Berau Coal Tanjung

Redeb, PT KPC Sangatta, Pertamina Balikpapan dan  PT Pupuk

Kaltim Tbk. Bontang.

Awang Faroek Education Award merupakan Penghargaan

tertinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk

memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi para pe-

nerima penghargaan dalam memajukan pendidikan di Kalimantan

Timur. Nama-nama nominator yang masuk ke tim penilai meru-

pakan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan

Pendidikan Kabupaten/Kota dan Organisasi profesi pendidikan.

Nama-nama yang masuk selanjutnya disaring berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim penilai. Terdapat 11

kategori dalam Awang Faroek Education Award 2009, yaitu

kategori bupati/walikota, tokoh masyarakat, yayasan/lembaga

penyelenggara pendidikan, perusahaan, guru, siswa, komite

sekolah dan sekolah yang terdiri atas jenjang SMA, SMK, SMP

dan SD.

Penyerahan Awang Faroek Education Award 2009 dilakukan

oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak pada 10

Januari 2010 di Hotel Swiss Bell Borneo Samarinda dan diterima

oleh Public Relation Head PT Badak NGL, Imam Sulistyo Wahyu-

aji.

Selain itu, dalam kategori Guru, Dra Herfen Suriati, guru SMA

YP Vidatra (Yayasan Pendidikan PT Badak NGL) juga berhasil

meraih Awang Faroek Education Award 2009. Suriati  menang

karena prestasinya sebagai Juara I Innovative Teacher Com-

petition tingkat Asia Pacific 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dengan keberhasilan ini, PT Badak NGL telah menambah

jumlah penghargaan dalam Program Pengembangan Lingkungan

(Community Development).MP
BADAK NGL

KAMOJANG - Antusiasme siswa-siswi pelajar SD, SMP, SMA serta anggota Pramuka, Karang Taruna

dan beberapa elemen organisasi masyarakat pemerhati lingkungan kecamatan Ibun terlihat dalam

kegiatan yang diselenggarakan di Kamojang, Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung,  5 Desember

2009. Lokasi yang dipilih merupakan lahan milik Perhutani (KPH) Bandung Selatan yang berdekatan

dengan lokasi operasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang.

Program ini dilaksanakan dalam rangka turut mendukung program nasional bulan menanam dengan

tema “one man one tree”. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 600 orang dari berbagai elemen masyarakat,

mulai dari pelajar, perkumpulan ojek, karang taruna, organisasi pencinta lingkungan hidup, muspika

Kecamatan Ibun hingga Wakil Bupati Bandung Yadi Srimulyadi.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dari PT PGE Area Kamojang untuk selalu menumbuhkan

kesadaran warga masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan wujud nyata dalam menjaga

kelestarian lingkungan sekitar operasi perusahaan.MP
PGE AREA KAMOJANG

Program Menanam Sejak Dini di PGE Area Kamojang
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Pemasaran & Niaga Terus Berbenah

Townhall Session RU III:

Menuju Kinerja
Excellent 2010
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SVP  Refining Operation Adakan MWT di RU II Dumai
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JAKARTA – Hingga kini, Direktorat Pe-

masaran dan Niaga terus meningkatkan

transformasi budaya, meningkatkan efi-

siensi serta aktifitas kerja, menjaga ke-

andalan dan keamanan suplai bahan

bakar minyak, serta memberikan pela-

yanan kepada masyarakat. Demikian di-

katakan Direktur Pemasaran dan Niaga

Achmad Faisal di Jakarta, Selasa (12/1).

Faisal menjelaskan Direktorat Pema-

saran dan Niaga terus melakukan pem-

benahan di sektor bisnis guna mewujud-

kan perusahaan yang dapat bersaing

dengan tantangan di pasar di tahun-tahun

mendatang.

“Wujud yang telah dilakukan pada ta-

hun 2009 lalu, yakni berupa instalasi pro-

duk, sistem dan infrastruktur serta moda

transportasi baru merupakan implementasi

yang harus dicapai oleh Pemasaran dan

Niaga tahun 2009. Antara lain meliputi  ke-

seluruhan citra Pertamina dimata masya-

rakat,” jelasnya.

Sedangkan VP Renstrabangus Nur-

satyo Argo, menjelaskan dalam rangka

peningkatan kinerja operasi dan bisnis Per-

tamina, khususnya di Pemasaran dan Nia-

ga menampilkan berbagai inisiasi produk,

pengembangan sistem dan infrastruktur

serta moda transportasi baru Pertamina.

“Untuk mengkomunikasikan inisiasi-inisiasi

tersebut telah dipilih 12 inisiasi yang lang-

sung menjadi displai pada pameran kali

ini,” ujarnya.

Nursatyo Argo juga memaparkan be-

berapa inisiasi, seperti DME. Yaitu se-

nyawa kimia berbentuk gas pada ambient

temperatur (suhu lingkungan) dan dapat

dicairkan seperti halnya Elpiji, sehingga

infrastruktur untuk Elpiji dapat digunakan

juga untuk DME.

Sebagai bahan bakar rumah tangga,

DME dapat digunakan sebagai campuran

Elpiji (Elpiji mix DME) dan DME 100 per-

sen. Untuk penggunaan DME hingga 20

persen, diperlukan modifikasi. Selain se-

bagai alternatif subsitusi bahan bakar ru-

DUMAI - Senior Vice President

Refining Operation Chrisna

Damayanto, Manager HSE

Refining Taruli Sibuea dan Ma-

nager HR Refinery Directorate

Amirsyal Umar pada (13/1)

mengadakan kunjungan dinas

ke RU II Dumai.  Rombongan

disambut oleh General Mana-

ger RU II M. Djamhuri Muchtar

beserta  Tim Manajemen RU II.

Kunjungan Dinas SVP Refining

Operation ini  dalam rangka

Management Walkthrough

(MWT) ke beberapa Unit di RU

II Dumai.

mah tangga, DME dapat juga digunakan

sebagai subsitusi Diesel Fuel, Power Ge-

neration, Refrigerant, Aerosol Propillant

dan lain-lainnya.

Untuk memperoleh informasi pasar

DME sebagai subsitusi dan campuran

Elpiji, preferensi kecenderungan konsu-

men terhadap jenis produk, gambaran

segmen pasar dan perilaku konsumen ter-

hadap produk DME, telah dilaksanakan

market trial untuk Elpiji mix DME 20 per-

sen, Elpiji mix DME 50 persen dan DME

100 persen dengan responden rumah

tangga dan pengusaha UKM (usaha kecil

menengah) di wilayah Jakarta Utara. Hasil

market trial menunjukkan bahwa respon-

den memberikan tanggapan yang positif

terhadap pengunaan DME dan Elpiji mix

DME.

Mengingat potensi ketersediaan DME

di dalam negeri, penggunaan DME seba-

gai bahan bakar alternatif berperan pen-

ting dalam mengurangi impor Elpiji yang

kebutuhannya semakin meningkat.

Pengembangan DME sebagai bahan

alternatif rumah tangga pengganti elpiji,

baik DME 100 persen maupun DME mix

100 persen dan 80 persen. Program ini

dilakukan dengan upaya menurunkan

impor elpiji.

ONLINE E-SERV AVIASI

Dalam rangka memberikan pelayanan

yang terbaik kepada customer, saat ini

Pertamina Aviasi telah dapat mengisi ba-

han bakar Avtur kepada customer di be-

berapa bandara di luar negeri. Antara lain,

Changi International Airport, Singapura;

Kuala Lumpur International Airport, Malay-

sia; Suvarnabhumi, Thailand; King Abdul-

aziz International Airport, Jeddah, Saudi

Arabia; Dubai International Airport, Dubai,

UAE; dan Hongkong International Airport,

Hongkong.

Selain itu Pertamina Aviasi bekerja

sama dengan CSS telah memberikan la-

yanan baru berbasis internet untuk tran-

saksi online. Layanan tersebut mudah

digunakan, namun tersedia bagi customer

selama 24 jam, 7 hari (247) yang antara

lain dapat digunakan untuk mendownload

invoice maupun melihat informasi account

secara real time.

Untuk memanfaatkan sistem ini cus-

tomer tidak memerlukan tambahan pe-

rangkat lunak yang harus diinstal, yang

dibutuhkan hanyalah akses ke internet.

Hak akses akan diberikan kepada custo-

mer sandi akses berupa password yang

dapat digunakan langsung melalui inter-

net, sehingga customer dapat melakukan

darimana saja bahkan dari rumah.

BBM INDUSTRI DAN MARINE : MFO

380 CST DAN MGO 5

Produk MFO 380 cst dan MGO 5 ada-

lah varian produk BBM baru yang dikem-

bangkan untuk menangkap peluang pasar

dan memenuhi kebutuhan pelanggan atas

produk-produk yang lebih spesifik.

“Selama ini, kapal-kapal besar yang

mempunyai mesin putaran rendah tidak

menjadikan Indonesia sebagai tujuan un-

tuk melakukan pembelian BBM kapal atau

bunker BBM. Mereka lebih memilih se-

cond port di luar Indonesia untuk bunker

BBM kaerna tersedia MFO 380 cst yang

memang memiliki harga lebih murah,”

papar Nursatyo Argo.

Dengan telah tersedianya MFO 380

cst di beberapa lokasi strategis, seperti

Dumai, Batam, Merak, Balikpapan, dan

Cilacap, Pertamina telah dapat mengu-

rangi biaya bunker BBM kapal milik dan

charter dengan melakukan konversi dari

MFO 180 cst ke MFO 380 cst. Selain itu,

dengan menggunakan bunker vessel

yang dioperasikan Pertamina, telah

dikembangkan suplai BBM bunker secara

ship to ship kepada VLCC, VLGC, kapal

LNG yang dioperasikan JMG dan bahkan

telah ditandatangani kontrak pengisian

dua kapal LNG milik BP Berau LTD.MP
NDJ

PLAJU - OPI RU III kembali menggelar Townhall Session

bagi pekerja RU III, di gedung Patra Ogan, (13/1). Acara

ini dihadiri GM RU III Ardhy Mokobombang, tim manajemen

serta ratusan pekerja dari berbagai bagian.

Pada kesempatan itu, GM  RU III Ardhy Mokobombang

mengingatkan bahwa RU III harus bisa mengejar Proper

Hijau. “Sebab kalau masih biru, berarti tidak ada kemajuan,

mengejar gross margin, karena bagian dari KPI,” tegasnya.

Menurut Ardhy, lima tahun terakhir,  RU III kurang

memberikan kontribusi yang menggembirakan. “Ini menjadi

tantangan kita semua bagaimana mengubah keadaan ter-

sebut. Yang harus dicamkan seluruh pekerja, kilang harus

dioperasikan dengan tingkat keekonomiannya,” ujarnya.

Ardhy yakin, walaupun  kilang sudah berumur, RU III

bisa mencapai visi menjadi  kilang minyak dan petrokimia

nasional yang terkemuka di Asia Tenggara 2015. “Keingin-

an tersebut bisa terwujud jika kita semua bahu-membahu

berkomitmen me-manage kilang ini dengan benar. Komit-

men itu tidak hanya cukup ditulis, tetapi butuh tenaga,

energi, dan kerja keras seluruh pekerja RU III.”

Ardhy kembali mengingatkan, mencapai world class

bukan pekerjaan yang gampang. “Dibutuhkan  performan-

ce dan culture dunia untuk mencapainya. Tidak mungkin

tujuan tersebut terwujud jika cara kerja kita masih biasa-

biasa saja.  Tunjukkan kepada perusahaan bahwa kita

mampu menunjukkan kinerja excellent, tidak kalah dari

Refinery Unit lainnya,” ujarnya memotivasi pekerja RU III.

Ardhy menjelaskan, ada empat hal yang akan dibenahi.

Yaitu, safety, sekuriti,  keandalan, dan bekerja sambil me-

ngembangkan kilang. Ia meminta seluruh pekerja RU III

menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kemajuan bisnis

perusahaan. “Seluruh pekerja RU III mempunyai peran

yang sama, hanya tanggung jawabnya yang berbeda.

Tahun 2010 seharusnya menjadi tahun kebangkitan.

Tunjukkan kepada perusahaan bahwa pekerja RU III

mampu me-manage kilang ini,” tambahnya.MP
RU III

Dari Bandara Pinang Kam-

pai rombongan SVP langsung

menuju Ruang Rapat Anggrek

RU II dan  mengadakan rapat

bersama seluruh tim mana-

jemen dan section head di ling-

kungan RU II.  Usai rapat, aca-

ra dilanjutkan lagi dengan me-

lakukan MWT.

Pada kegiatan ini, rom-

bongan dibagi menjadi dua ke-

lompok Yaitu, kelompok GM

bersama SVP melakukan

MWT di HCC, sementara rom-

bongan Manager HSE Refining

Ke  HSC dan ITP. Pada kesem-

patan tersebut, SVP Refining

Operation dan rombongan me-

nyempatkan diri untuk me-

ngunjungi kantin transformasi

di kilang, dan sempat berdialog

dengan beberapa pekerja yang

sedang santap siang.

Setelah Kunjungan MWT

di unit-unit RU II, rombongan

kembali ke ruang rapat Ang-

grek untuk membahas hasil

temuan di lapangan. Usai pem-

bahasan, rombongan SVP dan

Manager HSE Corporate me-

ninggalkan RU II   kembali ke

Jakarta.MP
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MANADO - PT Pertamina (Persero) meresmikan peletakan batu

pertama pembangunan Gedung Serba Guna di Universitas Sam-

ratulangi, Manado pada Sabtu (16/1/2010). Acara ini mengawali

pembangunan gedung senilai Rp 3,89 miliar yang semua dananya

berasal dari program CSR “Cerdas Bersama Pertamina”.

Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Sekretaris Per-

seroan Pertamina Toharso dan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Donald A Rumokoy, yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemda

setempat, tim manajemen Universitas Samratulangi dan para

mahasiswa.

Donald A Rumokoy menyampaikan kontribusi Pertamina pada

Universitas Samratulangi tersebut merupakan yang tertinggi

hingga saat ini, bahkan mengalahkan kontribusi pemerintah

daerah setempat. Ia menambahkan, gedung serba guna ini ter-

letak di lokasi yang paling strategis di komplek kampus Universitas

Samratulangi. Setelah pembangunannya selesai, gedung seluas

1.000 meter ini rencananya akan digunakan sebagai pusat

kegiatan mahasiswa dari seluruh fakultas.

Sementara itu Toharso mengungkapkan bahwa kontribusi

Pertamina di Universitas Samratulangi merupakan bagian dari

berbagai program perusahaan dalam meningkatkan kualitas

pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

“Ini adalah bukti dukungan kami agar pendidikan di Indonesia

bisa merata, tidak hanya di lokasi tertentu saja. Upaya kami untuk

pemerataan tersebut antara lain seperti beasiswa, OSN PTI

hingga Pertamina Goes To Campus yang menjangkau daerah-

daerah,” ujarnya.

Universitas Samratulangi terletak di Manado, Sulawesi Utara

yang termasuk dalam wilayah kerja  Unit Pemasaran BBM Retail

Region VII dan juga berdekatan dengan operasi panas bumi PT

Pertamina Geothermal Energy di Lahendong.MP
ALIH

SEMARANG - PKBL Region IV menga-

dakan program pelatihan kewirausahaan

kepada Mitra Binaan di wilayah Sema-

rang,di Hotel Ungaran Indah, (20/1).  Acara

dibuka oleh Koordinator PKBL Region IV

H.M Yacob dan dihadiri Ka. Balai Pengem-

bangan SDM Disperindag Provinsi Jateng

Romulo Simangunsong dan Direktur PT.

Sains Plus Rahmadika  Agus Siswanto M,

H.M. Yacob dalam sambutannya me-

nyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan

untuk memotivasi mitra binaan dalam

mengembangkan usahanya dan mening-

katkan kemampuan manajerialnya se-

hingga dapat meningkatkan pendapatan

mitra binaan itu sendiri.

Acara  yang dilaksanakan bekerjasa-

ma dengan PT. Sains Plus Rahmadika ini

diikuti 208 peserta  dan mengangkat tema

“Kewirausahaan dan Pengelolaan Bisnis

yang Efisien”.

Pelatihan merupakan salah satu ben-

tuk pembinaan yang diberikan PKBL

Region IV kepada Mitra Binaan disamping

penyertaan pada pameran dan bench-

marking.

Sampai dengan saat ini PKBL Region

IV telah menyalurkan pinjaman lunak se-

besar Rp.165,9 M kepada 7.645 Mitra

Binaan yang tersebar di seluruh wilayah

Jateng & DIY.MP
PMS REG.IV

MEDAN  -  Pertamina Pemasaran Region I Sumatera

Bagian Utara menggelar pameran berbagai produk ung-

gulan hasil mitra binaan nasional di pelataran Deli Plaza

Medan, pada 11-13 Desember 2009.

Penanggung jawab kegiatan “Pertamina Expo 2009

3 itu, Khaidar Aswan, yang juga Koordinator Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Region I, di Me-

dan, mengatakan pameran besar produk mitra binaan itu

dalam rangkaian HUT ke-52 Pertamina.

Selain pameran berbagai jenis produk hasil mitra

binaan nasional dari beberapa provinsi, yang digelar di

20 anjungan, menurut Khaidar juga dimeriahkan berbagai

kegiatan lain seperti festival band pelajar, “fashion show”,

menggambar dan mewarnai untuk pelajar SD. Kegiatan

lain atraksi drum band pelajar, live band cilik dan band

terkenal di Kota Medan, lalu musik dangdut menampilkan

Lusi dan lawak Jamal KDI, yang semua kegiatan di-

pusatkan di halaman parkir Deli Plaza Medan.

Dekan Fakultas Ekonomi USU, Jhon Tafbu Ritonga,

yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa

acara seperti ini sangat bermanfaat bagi usaha kecil dan

menengah (UKM). Jhon Tafbu yang juga menjadi nara-

sumber talk show bagi mitra binaan yang hadir, menyam-

paikan bahwa pengembangan UKM perlu dukungan ber-

bagai pihak. Tidak hanya dari BUMN, namun juga dari

pemerintah dan perbankan.

Diperkirakan rangkaian kegiatan tersebut bakal

mendapat sambutan dari kalangan pelajar, remaja dan

masyarakat umum, terutama kontes pop dangdut remaja,

festival band pelajar, fashion show, mewarnai dan meng-

gambar peserta bisa mencapai ratusan orang.

Masyarakat dapat melihat dan melakukan transaksi

terhadap barang-barang hasil mitra binaan Pertamina

yang ditampilkan dalam pameran yang berlangsung se-

lama tiga hari itu.MP
PMS REG.I

BALONGAN - Sebagai wujud komitmen

untuk tetap menjaga dan melestarikan

lingkungan, serta menyukseskan Gerakan

Penanaman Sejuta Pohon 2009, RU VI

Balongan kembali  melaksanakan One

Man One Tree dengan menanam 2.010

bibit pohon, yaitu Mahoni 715 pohon,

Palem 356 pohon, Trembesi 104 pohon

dan Glodokan Tiang 835 pohon. Pohon-

pohon tersebut ditanam di Area Kilang,

Laydown Area dan Area Pertamanan di

Wilayah Area RU VI Balongan.

GM RU VI Balongan Dadik Pribadi

bersama Tim Manajemen RU VI dan

Section Head secara simbolis melakukan

penanaman berbagai jenis pohon tersebut

di area Halaman Kantin Terpadu / Kantin

Pekerja Shift RU VI Balongan.

GM RU VI Balongan Dadik Pribadi

mengatakan, penanaman berbagai pohon

ini juga dalam rangka RU VI menuju

peraihan Proper Hijau dari Pemerintah

melalui Menteri Lingkungan Hidup RI.

“Selain itu, dengan program ini kita dapat

PWP RU IV Berikan Latihan Komputer
bagi Pemuda Putus Sekolah

CILACAP - Bidang pendidikan Persatuan Wanita

Patra (PWP) RU IV Cilacap bekerja sama dengan

PKBL (Program Kemitraan & Bina Lingkungan) Re-

gion IV Semarang, BLKI Cilacap, menyelenggarakan

pelatihan komputer untuk pemuda putus sekolah, baik

SLTA maupun ke perguruan tinggi, (14/12/2009).

“Pelatihan komputer ini diharapkan bisa membe-

rikan keahlian untuk menciptakan lapangan kerja atau

mendapatkan kesempatan untuk bekerja, sehingga

dapat menopang kehidupan keluarganya,” ungkap

Ny. Hadi Haerunnas selaku Pjs Ketua PWP RU IV

Cilcap, saat membuka pelatihan komputer di gedung

Persatuan Wanita Patra RU IV.

Pelatihan komputer yang diikuti 100 pemuda-

putus sekolah se-Cilacap  ini berlangsung selama

satu bulan atau kurang lebih 25 kali pertemuan. Dari

100 peserta di bagi menjadi 5 kelas, masing masing

kelas terdiri dari 20 orang.

PR Section Head RU IV Kurdi Susanto berharap,

pelatihan komputer yang merupakan salah satu pro-

gram Corporate Social Responsibility (CSR)  Perta-

mina  ini mampu menjadi sarana meningkatkan citra

perusahaan bahwa Pertamina sebagai power house

sangat peduli kepada pemberdayaan masyarakat

ekonomi menengah ke bawah.MP
RU IV

berperan dalam meminimalkan polusi

udara sehingga mengurangi dampak dari

global warming,” ujar Dadik.

Penghijauan lingkungan ini pada da-

sarnya merupakan program CSR Per-

tamina di bidang lingkungan, yang bertu-

juan untuk meningkatkan kualitas ling-

kungan di sekitar wilayah operasi peru-

sahaan. Dalam rangka mencapai tujuan

tersebut, Pertamina mencanangkan

kegiatan-kegiatan yang memokuskan

pada pelestarian lingkungan dengan tema

Pertamina Peduli Lingkungan yang

kegiatannya dilakukan di seluruh unit

operasi Pertamina.MP
RU VI
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