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sinergi pertamina 
dan kejaksaan agung

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
berjabat tangan dengan Jaksa Agung Basrief 
Arief  disaksikan Komisaris Utama Pertamina 
Soegiharto, setelah membuka Workshop 
Fungsi Legal Counsel Pertamina, di Jakarta 
(30/3).

JAkArTA – Besarnya proyek-proyek investasi yang dilakukan 
Pertamina tidak luput dari sorotan dan incaran berbagai pihak 
yang ingin mengambil keuntungan sepihak. Oleh karena itu, 
Pertamina secara serius menegakkan prinsip-prinsip GCG 
dalam setiap aspek bisnisnya. Demikian disampaikan Direktur 
Utama Pertamina, Karen Agustiawan pada Workshop Fungsi 
Legal Counsel Pertamina di Jakarta, Rabu (30/3).

Untuk mengawal dan mengawasi aksi korporasinya, 
Pertamina mengandeng Kejaksaan Agung RI. Lewat sinergi 
ini diharapkan Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak 
hukum dapat memiliki persepsi positif tentang peran dan 
tugas Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

pertamina bersinergi dengan kejaksaan 

agung dalam upaya mengimplementasikan 

prinsip good Corporate governance (gCg) 

dalam setiap aksi korporasinya.

Terutama dalam mengawal pelaksanaan aksi korporasi yang 
dilakukan Pertamina.

Menurut Karen, melalui optimalisasi peran penegak hukum 
diharapkan dapat mengawal dan mempercepat target investasi 
Pertamina, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif dalam 
pencapaian target laba 2011 sebesar Rp 17,7 triliun.

Lebih lanjut Karen mengatakan, dalam perjalanan pe-
nge lolaan tindakan korporasi, Pertamina juga tidak luput 
bersinggungan dengan kasus-kasus hukum, baik yang ada 
dalam ranah hukum publik maupun hukum private. Bahkan, 
ungkap Karen, suatu kebijakan korporasi yang tadinya tidak 
bermasalah secara hukum bisa bersinggungan dengan per-
aturan hukum baru, jika tidak ditelaah dengan teliti.

“Kejadian semacam ini salah satunya disebabkan masih 
belum adanya kesamaan pemahaman dan pengertian mengenai 
kedudukan hukum BUMN persero dalam sistem hukum Indo-
nesia. Ini terutama jika dikaitkan dengan UU Kekayaan Negara 
No.17 tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara No.1 tahun 
2004,” ujar Karen. 

Karen menambahkan, kondisi seperti itu dapat menimbulkan 
keraguan bagi manajemen BUMN dalam mengambil keputusan 

terkait kegiatan pengelolaan BUMN yang bersangkutan. Se-
harusnya ada kepastian dan kejelasan hukum untuk aksi 
korporasi BUMN.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentunya aparat 
hukum dapat melakukan pengawalan dan pengawasan yang 
lebih optimal untuk menghindari terganggunya kepentingan 
nasional dari aspek, sosial, ekonomi, politik, keamanan dan 
ketertiban masyarakat yang timbul sebagai akibat masalah 
hukum tersebut.

Sebagai upaya dalam optimalisasi sinergi antara Pertamina 
dengan penegak hukum, maka Pertamina mengadakan 
workshop Optimalisasi Peran Aparat Penegak Hukum dalam 
Mendukung Kegiatan Bisnis dan Tindakan Korporasi Pertamina 
sebagai BUMN. Diharapkan dari workshop tersebut, dapat 
memperkuat sinergi yang positif antara Pertamina dan Aparat 
Penegak Hukum, yaitu Hakim, Jaksa dan Polisi.

Dengan adanya dukungan dari Jaksa Agung, Pertamina 
berharap bahwa kegiatan workshop tersebut akan memberikan 
hasil yang konstruksif bagi pemahaman kedua belah pihak 
sehingga apa yang menjadi tugas masing-masing dapat 
terlaksana dengan baik demi kepentingan bangsa.MPNDJ
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petrochemical trading Optimis 
Cetak Laba rp 317 miliar
Pengantar redaksi:
Unit Bisnis Petrochemical 
Trading yang dahulu bernama 
Divisi Niaga yang menjual 
produk hasil olahan kilang 
merupakan bahan baku bagi 
industri hilir, seperti  tekstil, ban, 
plastik, dan lain-lain. Baru-
baru ini Petrochemical Trading 
mendapatkan sertifikasi ISO 

9001:2008 tentang manajemen mutu, sebagai upaya untuk 
memberikan layanan bermutu tinggi dan memaksimalkan 
penjualan dalam mencapai target laba. Berikut Pemaparan 
Vice President Petrochemical Trading Pertamina, k. 
Denni Wisnuwardani, tentang langkah unit bisnis yang 
digawanginya dalam mencapai target perusahaan. 

Apa yang menjadi alasan Unit Bisnis Petrochemical 
Trading mengambil sertifikasi ISO 9001 : 2008? 
Sebenarnya alasannya simpel saja, bermula dari upaya 
kami untuk mendukung Visi Pertamina menjadi perusahaan 
migas nasional berkelas dunia. Kami ingin mencari jalan 
agar mampu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui 
jasa pelayanan yang bermutu tinggi, pengendalian 
bisnis lebih efisien dan efektif berbasis perbaikan yang 
berkesinambungan, dan bersemangat menjadi yang 
terdepan dalam berkompetisi bisnis.  Nah, salah satu 
jalan yang kami pilih adalah melalui tuntutan standar 
Internasional sertifikasi ISO 9001:2008, apalagi sebagian 
besar mitra dan konsumen Petrochemical Trading telah 
menerapkan standar ISO. Sehingga sangatlah penting bagi 
kami untuk mengimbangi profesionalisme mereka agar 
terjadi sinergi bisnis yang langgeng.

Apakah sertifikat ISO 9001:2008 ini merupakan 
salah satu standar yang harus dimiliki setiap 
perusahaan? Sertifikasi tersebut merupakan salah satu 
cara menuju profesionalisme pengendalian manajemen 
bagi suatu perusahaan yang diakui secara internasional. 
Untuk memperolehnya harus memenuhi aturan standar 
internasional yang ketat, dan dalam pelaksanaannya 
dilakukan audit berkala oleh badan independen, maka 
sertifikasi ini sangat bagus untuk memacu dan menuntun 
kedisiplinan tatakelola manajemen menuju perusahaan 
yang tumbuh dan berkembang. 

Sistem audit manajemen berbasis ISO 9001:2008 
juga bermanfaat bagi perusahaan yang ingin bersaing 
secara profesional. Karena sistem audit yang dilakukan 
oleh auditor independen (kami menggunakan: Bureau 
Veritas Indonesia) telah melakukan benchmark dengan 
perusahaan lain yang sejenis. 

Sejak kapan pelaksanaan sistem manajemen 
mutu ISO 9001:2008 dilaksanakan di Unit Bisnis 
Petrochemical Trading? Kami memulai pencanangan 
implementasi ISO sejak Maret 2010, dilanjutkan dengan  
rangkaian Kick Off Pengembangan ISO,  Diagnosis Gap 
Assessment (aktivitas proses bisnis), proses audit internal 
dan eksternal, dan akhirnya  dinyatakan lolos sertifikasi 
pada 17 Maret 2011. Ditandai dengan penyerahan Sertifikat 
ISO 9001:2008 kepada Unit Bisnis Petrochemical Trading 
oleh Badan Sertifikasi Internasional PT. Bureau Veritas. 

keuntungan apa yang diperoleh setelah 
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 ini?  Dengan 
penerapan ISO 9001:2008 tujuan akhirnya adalah untuk 
peningkatan profitabilitas Unit Bisnis Petrochemical Trading 
melalui peningkatan produktivitas kerja dan operation-
services yang excellence. Apa itu operation & services 
yang excellence? Yaitu, kami harus melakukan added 
value pada seluruh aktivitas kerja kami, antara lain melalui: 

Reduction in Operating Cost, Optimization, Improving Time 
Utilization, Improving Quality, Improving Delivery Time, dan 
Reduction in Response Time.

Manfaat sertifikasi ISO 9001:2008 ini memang tidak 
langsung terlihat dalam jangka pendek, namun yang 
terpenting sistem ini diharapkan mampu mengubah mindset, 
habit dan karakter kami menuju pekerja yang dapat 
diandalkan dari sisi profesionalisme dan loyalitasnya.

Strategi apa yang akan dilakukan untuk 
mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 ini? Perbaikan 
secara kontinyu di Unit Bisnis Petrochemical adalah 
harga mati. Langkah-langkah ke depan yang harus kami 
lakukan sangat banyak. Beberapa diantaranya seperti 
mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 yang berjangka 
waktu 3 tahun (2011-2013), dan lolos pada proses audit 
Eksternal yang  dilakukan setiap tahun; menindaklanjuti 
temuan-temuan dalam proses audit ISO 9001:2008 dan 
memasukkan temuan tersebut ke dalam KPI individu Unit 
Bisnis Petrochemical Trading; melakukan sertifikasi ISO 
9001:2008 di lingkungan Pabrik Aspal Pertamina di Gresik; 
menargetkan PROPER Biru (menuju Hijau)  di lingkungan 
Pabrik Aspal Gresik; dan lain-lain.

Bagaimana target Unit Bisnis Petrochemical 
Trading pada tahun ini? Target kami tahun 2011 ini adalah 
melakukan trading untuk produk-produk kilang yang sering 
terkendala pasokannya karena kondisi kilang, dimana 
dalam pelaksanaannya kami bekerjasama dengan PT. PES 
(Pertamina Energy Services) dan Divisi ISC (Integrated 
Supply Chain).

Bersama rekan-rekan dari Fungsi R&D Refining 
Directorate kami melakukan uji coba pasar terhadap produk-
produk baru hasil Kilang yang berpotensi dipasarkan ke 
pabrik di dalam negeri.

Bagaimana upaya Petrochemical Trading untuk 
mendukung target RKAP perusahaan 2011 ini? Target 
kami mencetak profit sebesar Rp 317,341 miliar. Untuk itu, 
konsentrasinya adalah pada pencapaian volume penjualan 
sebesar 1,8 juta MT yang terdiri dari produk kilang dan 
pemenuhan dari impor/trading. 

Mengingat sangat bervariasinya jenis produk yang kami 
jual, maka fokus pemasaran kami tujukan pada produk 
unggulan pencetak profit tertinggi, seperti group produk 
Aromatic dan Olefin. Namun tentunya kami juga tetap 
concern pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan produk 
lainnya yang kebutuhannya di dalam negeri terus meningkat 
seperti Asphalt, Green Cokes, Oil Base Mud, dan Solvent. 

Apa saja produk Petrochemical yang potensial 
dan memiliki prospek ke depan? Hampir seluruh produk 
kilang yang dijual oleh Unit Bisnis Petrochemical Trading, 
merupakan bahan baku yang sangat dibutuhkan oleh industri 
intermediate/hilir dan prospeknya di dalam negeri sangat 
bagus. Saat ini Indonesia mengalami kekurangan supply 
(shortage) produk Petrokimia dan untuk memenuhinya 
diperlukan impor dalam jumlah yang sangat besar. 
Karenanya dalam perencanaan bisnis lima tahun ke depan 
Petrochemical Trading menargetkan peningkatan penjualan 
dan market share produk Non BBM dan Petrokimia.

Dengan upaya maksimal dan didukung pekerja 
Pertamina berkelas dunia, insyallah kami akan menuju unit 
bisnis mandiri yang optimis sanggup mencapai proyeksi 
penjualan tahun 2015 sebesar 2,36 Juta MTon, meningkat 
signifikan dibandingkan dengan target tahun 2011 sebesar 
1,71 Juta MTon.

Ke depan, kami berharap Pertamina memiliki Kilang 
Petro chemical sendiri. Niscaya seluruh kekurangan ke-
butuhan di dalam negeri dapat kita penuhi dan peluang yang 
manis ini jangansampai dimanfaatkan oleh pesaing.MPNDJ
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kita Create Branding-nya...

PONCO KOESWANTORO
Senior Officer Infrastructure & Disaster

Desa Binaan merupakan sebuah program atau 

ikon baru dari Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pertamina yang mengelola desa-desa yang berada 

di wilayah operasi perusahaan. Desa Binaan adalah 

program revitalisasi desa menjadi desa mandiri melalui 

implementasi secara terintegrasi dari program kerja 

CSR, yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan 

dan infrastruktur selama kurun waktu 3-4 tahun dengan 

pemberdayaan potensi lokal.

Mengapa Desa Mandiri dikatakan ikon dari CSR 

Pertamina? Karena sifatnya yang berkelanjutan 

(sustainability). Untuk saat ini, CSR Pertamina telah 

mempunyai empat desa binaannya. Antara lain, di 

Jawa Tengah, yang meliputi Tegal (dekat dengan 

Depot Tegal), Blorok (dekat Cepu), Ledok (dekat 

Tambaklorok), dan Banyudono (dekat dengan Depot 

Boyolali). 

Keempat desa tersebut sudah dibina CSR 

Pertamina sejak tahun 2010 lalu. Sementara itu, untuk 

tahun 2011, kami telah men-treat desa-desa yang 

terletak di daerah Balongan. Mengapa dipilih wilayah 

Balongan? Untuk mendukung Balongan meraih 

Proper Hijau, yang sebelumnya meraih Proper Merah. 

Loncatan memang dari Proper Merah menjadi Proper 

Hijau, karena untuk meraih Porper Hijau penilaian 

dilakukan mulai dari K3LL yang arah kegiatannya lebih 

mengarah kepada konservasi energi.

Sebagai contoh pembinaan yang telah dilakukan 

di Desa Tambaklorok, yaitu pengembangan pabrik 

penghasil terasi dan pembudidayaan bebek. Untuk di 

Desa Banyudono (Boyolali) pengembangan budidaya 

jagung dan lele. Kegiatan itu merupakan potensi lokal 

masyarakat setempat yang diberdayakan CSR, hingga 

3-4 tahun kedepan sampai para petani sudah pandai. 

Untuk pemantauan selanjutnya, kami bekerjasama 

dengan Universitas Negeri Semarang (UNES). Selain 

pemantauan juga dilakukan berbagai kreasi dari hasil 

pertamina untuk dijadikan berbagai macam produk 

turunan lainnya. Selama ini kan jagung hanya jadi 

grontol saja yang di dengan kelapa. Sekarang sudah 

dikembangkan, menjadi crispy atau popcorn. 

Jadi kami terus meningkatkan added value dari 

produk tersebut. Sehingga nanti produk-produk itu 

bisa masuk ke swalayan. Nah, kalau sudah masuk 

swalayan, harus menggunakan label halal dan nomor 

dari BPOM. Semuanya kita arahkan ke sana. 

Untuk diketahui juga, bahwa desa binaan yang 

dikelola CSR hanyalah desa-desa yang berada dekat 

wilayah operasi Pertamina saja. Karena implementasi 

CSR itu mempunyai lima kriteria, yaitu pertama, harus 

berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Jadi kita 

bagi ke dalam Ring 1, Ring 2, Ring 3 dan sebagainya. 

Kedua, harus berkelanjutan. Ketiga, bermanfaat. 

Keempat, mempunyai nilai publikasi. Dan yang kelima, 

dapat mendukung Proper.MP

Bisnis Petrokimia merupakan bisnis yang 
menjanjikan. Produk Petrokimia merupakan produk 
lanjut dari hasil pengolahan minyak dan gas bumi 
untuk mendaptkan nilai tambah yang lebih besar. 
Produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi 
seperti benzene, ethylene, propylene, dll. Sementara 
yang dihasilkan dari pengolahan gas bumi antara lain 
methanol, urea, dan ammonia.

Ragam produk petrokimia menjadi bahan baku 
kebutuhan industri hilir,  yang memproduksi bahan 
kebutuhan sehari-hari. Seperti industri tekstil, ban 
kendaraan, barang-barang plastik rumah tangga, 
lem, cat tembok, sol sepatu dan lain sebagainya. 
Perkembangan industri hilir di tanah air, yang tidak 
diimbangi dengan suplai produk petrokimia, tentu 
saja menjadi peluang untuk mengambil ceruk pasar 
disini.  Kalangan industri petrokimia memperkirakan 
2011 akan menjadi tahun kebangkitan bagi industri 
seiring pertumbuhan ekonomi yang membaik dan ikut 
mendongkrak harga produk-produk petrokimia. 

Pertamina memiliki peluang besar dalam mengisi 
pasar petrokimia di tanah air. Apalagi kini sudah 
ada unit bisnis petrokimia yang akan lebih fokus 
menggarap produk lanjut pengolahan migas itu. 
Mengandalkan produk petrokimia dari kilang yang 
kita miliki, tidak bisa menjamin kinerja unit bisnis 
petrokimia meningkat. Tentu saja dibutuhkan berbagai 
terobosan untuk menggunakan kesempatan besarnya 
permintaan produk petrokimia di pasar.

Membangun kilang petrokimia? Tentu saja 
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu 
perencanaan dan investasi besar. Lantas jika tidak 
kunjung dibangun apakah terus menunggu hasil dari 
kilang yang ada saja? Tentu tidak. Berbagai celah 
bisa dilakukan. Seperti mencari peluang lewat impor 
agar ketersediaan kebutuhan di tanah air terpenuhi, 
dan Pertamina bisa menjaga kebutuhan bahan 
baku industri hilir. Potensi ini yang perlu digali, agar 
petrokimia bisa menjadi andalan dalam menyumbang 
pendapatan perusahaan di luar  BBM.

Teringat pernyataan Menteri Negara Kelautan 
Fadel Muhammad yang juga pengusaha dalam 
dialog di stasiun televisi bersama Direktur SDM 
Rukmi Hadihartini,  beberapa waktu lalu. Bahwa 
Pertamina memiliki  peluang yang besar dan harus 
mengambil peran dalam pengembangan petrokimia  
di tanah air. Namun tentu saja, semangat untuk 
mengembangkannya perlu dukungan dari pemerintah. 

Seperti pemberian 
insentif, dan juga 
kesempatan 
bagi Pertamina 
agar bisa 
maksimal dalam 
memberikan 
sumbangan 
laba, yang 
tentu saja akan 
dikembalikan 
kepada negara. 
Toh ujung-
ujungnya akan 
dimanfaatkan 
untuk 
kesejahteraan 
masyarakat.MP
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penjualan pertamax 
di sumatera utara terus 
meningkat

ru iV Cilacap raih 
penghargaan dari pWi

Manager General Affairs Pertamina RU IV drg R. Sutarno (kanan) menerima 
penghargaan dari PWI Jawa Tengah VI Perwakilan Banyumas.
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MEDAN – Kesadaran masyarakat dalam memakai 
bahan bakar berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, 
menjadi salah satu faktor naiknya penjualan BBK 
(Ba han Bakar Khusus) jenis Pertamax di Sumatera 
Utara. Selama Februari 2011 lalu, tercatat penjualan 
Pertamax di Sumut sebesar 970 kilo liter (kl), lebih tinggi 
dibandingkan Januari 2011 sebanyak 900 kl. Mengingat 
jumlah hari kalender di bulan Februari yang lebih sedikit, 
artinya terjadi peningkatan penjualan dari 29 kl/hari di 
Januari, menjadi hampir 35 kl/hari di Februari 2011.

Peningkatan penjualan ini seolah tidak terpengaruh 
dengan kenaikan harga Pertamax dari Januari ke 
Februari, yang merupakan dampak dari kenaikan harga 
minyak mentah dunia. Hal ini juga menjadi salah satu 
bukti, bahwa SPBU Pertamina siap bersaing dengan 
SPBU kompetitor. Penjualan total di dua bulan awal 2011 
sebesar 1.870 kl tersebut, juga meningkat dibandingkan 
penjualan di Januari-Februari 2010 sebesar 1.760 kl, dan 
penjualan Januari-Februari 2009 sebesar 1.860 kl. 

Di Sumatera Utara terdapat 59 SPBU yang mema-
sarkan produk Pertamax. Pertamina berencana untuk 
menambah jumlah outlet-nya, agar masyarakat lebih 
mudah mendapatkan produk ber kualitas ini. 

Pertamax adalah bahan bakar minyak yang tidak 
bersubsidi, yang harganya disesuaikan dua kali sebulan 
mengikuti harga minyak dunia. Dengan konsumsi yang 
semakin meningkat ini, tentunya dapat mengurangi 
ketergantungan terhadap Premium yang masih disubsidi 
oleh Pemerintah. Selain meringankan anggaran negara, 
konsumen juga lebih diuntungkan karena menggunakan 
produk yang berkualitas, karena lebih mampu merawat 
mesin dan lingkungan.MPPMS REG I

CILACAP - Atas kepedulian-
nya terhadap lingkungan 
se kaligus berjasa dalam 
memberdayakan ekonomi 
rakyat pesisir, RU IV Cilacap 
berhasil mendapatkan peng-
hargaan dari  Persatuan 
War tawan Indonesia (PWI) 
Jawa Tengah VI Perwakilan 
Banyumas. Penghargaan 
tersebut diserahkan  oleh 
Ketua PWI Jateng VI yang 
diwakili oleh Sigit Oediarto 
dan diterima oleh  Manager 
General Affairs Pertamina 
RU IV drg R. Sutarno pada 
resepsi Hari Pers Nasional 
(HPN) di Pendopo Sipanji 
Banyumas di Purwokerto, 
(25/2).

Penghargaan tersebut 
d iber ikan  PWI ,  karena 
Per tamina dinilai memiliki 
kepedulian tinggi terhadap 
l ingkungan, baik dalam 
melestarikan l ingkungan 
me lalui penanaman mang-
rove di Kawasan Se ga ra 
Anakan Cilacap mau pun 
memberdayakan ma sya -
rakat pesisir  untuk mela-
ku kan budidaya ikan, ke-
piting maupun jamur dan 

keterampilan lainnya. 
Manager General Affairs 

Pertamina RU IV R. Sutarno 
mengungkapkan,  lokasi 
Per tamina yang berada di 
dekat pantai Cilacap me-
nyadarkan perusahaan untuk 
melestarikan ekosistem di 
sekitarnya. Dipilihnya upaya 
pelestarian mangrove ini 
juga dimaksudkan untuk me-
nyelamatkan biota laut di 
samping menjaga ekosistem 
di sekitarnya. Sementara 
pemberdayaan masyarakat 
pesisir dilakukan agar di masa 
paceklik atau tidak melaut, 
masyarakat nelayan masih 
bisa punya mata pencaharian, 
sehingga dapat membantu 
perekonomian mereka. 

Berbagai penghargaan di 
bidang lingkungan juga sudah 
diperoleh RU IV. Di antaranya 

dua kali meraih Proper Hijau 
dari Kementerian Lingkungan 
Hidup RI, selain menyandang 
sertifikasi ISO 14001. Se-
menta ra atas kepeduliannya 
memberdayakan masyarakat 
pesisir, RU IV Cilacap juga 

telah meraih Coastal Award 
dari Kementerian Perikanan 
dan Kelautan. Penghargaan 
lainnya berupa penghargaan 
CSR juga diterima RU IV dari 
Bupati Kabupaten Cilacap 
baru-baru ini.MP rU IV

PLAJU - Dalam rangka 
peringatan Bulan K3 Nasio-
nal,  pada 17 Maret 2011, 

ru iii plaju adakan penyuluhan k3
RU III Plaju mengadakan Pe-
nyuluhan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) bagi 

para pekerja, mitra kerja dan 
istri pekerja, di Gedung Patra 
Ogan Plaju. 

Ketua Panitia Bulan K3 
Pertamina RU III Slamet 
Heryadi mengatakan, pe-
nyu l uhan Bulan K3 bertujuan 
memberikan pemahaman ke-
pada pekerja, mitra kerja dan 
keluarga tentang keselamatan 
kerja, baik di kilang, kantor 
maupun di rumah. 

Slamet mengingatkan agar 
para ibu selalu men jaga dan 
waspada terha dap bahaya K3 
di ru mah. “Misalnya, sebe lum 
meng hidupkan kompor, lebih 
dulu cek slang dan sam bung-
annya. Jangan meng hidupkan 
kompor, listrik bila tercium bau 
gas, dan lain-lain,” ujarnya. 

S e m e n t a r a  D r.  N u r 
Rach  mat Lubis dari Unsri 
men je laskan  me nge  na i 
tindakan medis yang di la-
kukan jika terjadi ke ce la-
kaan kerja. “Bila terjadi luka 
akibat am   putasi, bisa dila-
kukan tindakan tourniquet, 
se dangkan e-implantasi dapat 
dilakukan bila trauma tajam, 
amputasi bersih dan bukan 
pa da ujung jari,” jelas nya. 
“Segera cuci organ yang 
ter amputasi dengan larutan 
isotonic, bungkus dengan 
ka sa steril, masukkan ke 
kan tong plastik yang berisi 
pecahan es, dan kirim bersa-
ma pasien ke rumah sakit,” 
paparnya.MPrU III PLAJU
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pt timah tbk Belajar kelola aset 
penunjang usaha ke pertamina

mitra pertamina ikuti gelar karya pkBL Bumn

JAkArTA - Bertempat di 
Gedung Annex Lantai 4, 
fungsi Aset Manajemen – 
Direktorat Umum menerima 
kunjungan PT Timah Tbk., 
BUMN yang bergerak di bi-
dang per tambangan timah 
dan merupakan eksportir 
timah  terbesar  di dunia.  Me-
reka melakukan studi ban ding 
pengelolaan aset penunjang  
usaha (APU) ke Pertamina 
pada Senin, (14/3). 

Rombongan tamu  yang 
terdiri dari lima staf, dipimpin 
oleh Kepala Pengelolaan 
Aset PT Timah Hatta Amir 
Fatah dan diterima oleh VP 

pit stop shut down Balikpapan i :
Harus tepat Waktu, tema mutu, aman dan ramah Lingkungan
BALIkPAPAN - Pada 28 Feb-
ruari 2011 diadakan Grand 
Safety Talk dalam rangka Pit 
Stop Shut Down Balikpapan 
I. Grand Safety Talk dipimpin 
oleh  Senior Manager Ope-
ration & Manufacturing M.R 
Sihombing disaksikan Tim 
Ma najemen RU V, dan diikuti 
para pekerja, mitra kerja serta 
tenaga kontraktor. 

Kegiatan Pit Stop Shot 
Down kali ini dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menjaga 
keandalan operasi kilang RU 
V. Selama sepuluh hari mulai 1 
Maret 2011, RU V melakukan 

Pit Stop Shut Down. 
Grand Safety Talk di awali 

dengan Laporan Ma nager Turn 
Around  M. Sulchi dilanjutkan 
dengan penyerahan bendera 
K3 dari Senior Manager Ope-
ration & Manufacturing  M. 
R Sihombing kepada Ma-
nager Maintenance Exe-
cution Imam Sunarto. Pa-
da kesempatan ini juga di-
lakukan penandatanganan  
Kesepakatan Komitmen Safety 
oleh Mitra Kerja disaksikan 
Senior Manager Operation 
& Manufacturing, Manager 
Turn Around, Manager Main-

tenance Execution dan  Ma-
nager HSE.

Senior Manager Ope-
ration & Manufacturing   M. 
R. Sihombing mengimbau 
kepada seluruh pekerja dan 
kontraktor serta mitra kerja 
yang terlibat Pit Stop Shut 
Down agar selalu menaati 
semua peraturan yang ber-
laku di kilang RU V.  M.R. 
Si  hom bing ber ha rap agar 
waktu 10 hari tersebut dapat 
dimanfaatkan maksimal de-
ngan tetap memegang teguh 
kebijakan  QHSSE (Quality,  
Health, Safety, Security and 

Environment) RU V. 
 “Seluruh pekerja dan 

mitra kerja saling men-support 
dan mendukung pelaksanaan 
QHSSE RU V. Sehingga Pit 
Shut Down ini terlaksana 
tepat waktu, tepat mutu, 
aman dan ramah lingkungan,” 
tegasnya. 

M.R. Sihombing berpe-
san kepada pengawas la-
pangan agar melaksanakan 
pengawasan menyeluruh 
dan teliti. “Perha tikan kualitas 
pekerjaan dan melaksanakan 
safety rules dalam setiap ke-
giatan,” ujarnya.MPrU V

JAkArTA – Untuk keempat 
kalinya Gelar Karya PKBL 
(Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan) BUMN kembali 
diselenggrakan di Jakarta 
Convention Center. Ajang 
tahunan yang mengusung 
tema “Pendidikan sebagai 
Pendukung Pengembangan 
Sumber Daya” ini dibuka 
Staff Ahli Menteri Bidang 
Kelembagaan, Kementerian 
Negara BUMN Bagus Sum-
bogo, Rabu (16/3).

Dalam sambutannya Ba-
gus Sumbogo menyam paikan 
usaha kecil yang mengikuti 
pameran ini cukup beragam, 
dan memenuhi unsur 3O 
yakni Ono Rego (rego, harga/
nilai), Ono Rupo (rupa, produk 
berkualitas), dan Ono Roso 
(rasa manfaat). Ketiga unsur 
ini harus dipenuhi agar usaha 
kerajinan binaan BUMN bisa 
berkembang pesat. 

Aset Manajemen Gathot 
Harsono yang didampingi 
para stafnya. 

Hatta mengungkapkan 
bahwa mereka ingin menyerap 
ilmu dari Pertamina dalam 
pengelolaan aset-aset non-
operasional, baik dalam hal 
sistem, program dan pe meli-
haraan, pengawasan dan 
pendayagunaan aset-set 
Per  ta mina. “Saya kira  aset-
aset Pertamina kan tersebar 
dari Indonesia bagian barat 
sampai Indonesia bagian 
t imur.  Sedangkan kalau 
kami terbatas hanya area 
Kepulauan Riau, lalu Bangka 

dan Belitung, serta sedikit aset 
di Jakarta dan Bandung.” 

PT Timah semula ber-
kedudukan di Ja karta.Na-
mun setelah restruk turisasi 
pada awal dekade 1990-
an, PT Timah memindahkan 
kantornya ke Bangka Beli tung 
sehingga aset-aset di Jakarta 
dan Bandung banyak yang 
di lepas. 

Sementara VP Aset Ma -
najemen Pertamina Gathot 
Harsono menya takan bahwa 
permasalahan aset sudah 
merupakan per masalahan 
yang klasik di internal BUMN. 
Gathot juga menyatakan  

bahwa Pertamina pun perlu 
belajar dari  PT Timah, karena 
setelah Pertamina menjadi 
PT (Persero) tahun 2003, 
per masalahan  aset menjadi 
salah satu hal besar yang 
belum bisa diselesaikan.  

Acara diisi dengan pe-
m a p a r a n  o l e h  G a t h o t 
mengenai struktur  aset 
Per tamina, khususnya aset 
penungjang usaha (APU)  
serta persoalan-persoalannya 
yang dihadapi. Kemudian 
berlanjut dengan diskusi dan 
kunjungan ke salah satu lokasi 
aset, yaitu SPBU Pertamina di 
Cikini.MPUHk

Direktur Keuangan M. Afdal Bahauddin (ketiga dari kanan) berkunjung ke salah 
satu stand mitra binaan Pertamina.
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Sebanyak 428 pengusaha 
kecil dan menengah, yang me-
rupakan mitra binaan BUMN 
turut ambil bagian dalam 
pameran kali ini, dimana 52 
di antaranya adalah usaha 
binaan Pertamina. Pengusaha 
yang diikutsertakan Pertamina 
dalam pameran kali ini se-
lain memiliki keunikan da ri 
ragam produk, juga mere ka 
yang memiliki tiga sya rat 
keunggulan yang disam-
paikan Staf Ahli Menteri 
Ke meneg BUMN. Direktur 
Keuangan Pertamina, Afdal 
Bahaudin menyempatkan 
hadir dalam pameran ini, 
guna memberikan dukungan 
kepada para pengusaha 
yang menjadi mitra binaan 
Pertamina.

Setiap tahun, peserta 
Gelar Karya PKBL BUMN 
mengalami peningkatan pe-
serta dan pengunjung. Ter-

catat jumlah peserta tahun 
2008 sebanyak 380 stand 
dengan 32.500 pengunjung. 
Tahun 2009 diikuti 409 peserta 
dengan 37.300 pengunjung. 
Dan tahun lalu jumlah peserta 
mencapai 423 dengan 38.000 
pengunjung. Peningkatan 
tersebut  menjadi bukti Gelar 
Karya PKBL BUMN memiliki 

daya tarik bagi bagi warga 
lokal maupun wisatawan.

Pameran yang digelar 
hing ga 20 Maret 2011 diramai-
kan dengan sejumlah produk 
kerajinan unggulan mulai 
da ri makanan dan minuman, 
pakaian, batik, aksesoris, 
ke  rajinan tangan, dll.MPNezar 
rayuadi & Novira Ellentina 

JAkArTA - PT. Pertamina (Persero) kembali mem-
buktikan komitmennya untuk memberikan pelayanan 
terbaik kepada pelanggan. Hal ini ditandai  dengan 
pengakuan dari pihak eksternal yakni Kodeco Energy 
yang menobatkan Pertamina sebagai Best Local 
Producer.

Penghargaan bergengsi ini diterima Pertamina 
dalam acara Kodeco Vendor Day dan Contractor 
HSE Management  System-Pre Job Activity (PJA), 
yang berlangsung pada Kamis 17 Maret 2011 di Hotel 
Sheraton Surabaya. Dalam kesempatan ini, Senior 
Manager Supply Chain Kodeco Energy menyerahkan 
piagam kepada Industrial Key Account Officer, Fuel 
Industri & Marine, Aji Danardono.   

Penghargaan ini menjadi bukti Pertamina mem-
berikan layanan dan kualitas produk terbaik bagi 
kosumennya. Hal ini disampaikan Affan Farid dalam 
sambutannya, usai memberikan penghargaan kepada 
Pertamina. “Kami mengucapkan terimakasih atas 
dukungan yang diberikan oleh Pertamina dalam 
memberikan kualitas layanan dan produk yang 
da pat menunjang keberhasilan Kodeco secara ke-
seluruhan,”kata Farid.

Ia berharap agar keberhasilan yang dicapai Per-
tamina dapat dipertahankan dan menjadi salah satu 
nilai tambah bagi Pertamina untuk mencapai visinya 
sebagai perusahaan minyak nasional kelas dunia.

Kodeco Energy Co Ltd adalah salah satu peru-
sahaan yang bergerak dalam eksplorasi minyak dan 
gas alam dengan lokasi pengeboran di wilayah Barat 
Pulau Madura.MPAJI D.

pertamina 
“Best Local producer”

PErTAMAX TETAP DIkENAI PAJAk
JAkArTA (Bisnis Indonesia) - BBM non subsidi 
jenis Pertamax tetap kena pajak. Menteri Keuangan 
Agus Martomardojo beralasan, pembebasan pajak 
Pertamax tidak diamanatkan dalam Undang-undang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
2011. “Jadi kami masih membebankan PPN untuk 
Pertamax,” katanya. Seperti diketahui, Pertamina 
meminta agar dua jenis pajak pada Pertamax 
dihapuskan. Yakni, PPN sebesar 10 persen dan 
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
sebesar 5 persen. Permintaan penghapusan pajak 
ini bertujuan untuk menekan harga Pertamax yang 
kini mencapai Rp 8.700 per liter. Ini juga mencegah 
migrasi pengguna kendaraan pribadi dari Pertamax ke 
Premium karena lebih murah.

BI MINTA KEPASTIAN PEMBATASAN 
KONSUMSI BBM SUBSIDI
JAkArTA (Kontan) - Bank Indonesia meminta 
pemerintah memberikan kepastian pelaksanaan 
pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan tetap 
dilakukan atau tidak, karena ketidakpastian kebijakan 
ini akan meningkatkan ekspektasi inflasi pada tahun 
ini. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Humas Bank 
Indonesia Difi A. Johansyah.MPrO
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roadshow rkap 2011:
direksi sosialisasikan target 
perusahaan

sosialisasi implementasi 
asuransi kesehatan 2011/2012

plant maintenance 
mysap training 
di ru iV Cilacap

BALIkPAPAN - Fuel Re-
tail Marketing (FRM) Region 
VI Kalimantan mengadakan 
simulasi penanggulangan 
keadaan darurat kebakaran, 
pada (25/2).  Selain dilak sana-
kan dalam rangka bulan K3, 
kegiatan ini sekaligus melatih 
kesigapan Tim Organisasi 
Ke adaan Darurat (OKD) dan 
pekerja lainnya menghadapi 
keadaan darurat. 

Simulasi dimulai saat 
ruang kerja Ast. Man PE S&D 
yang berada di Gedung Utama 
lantai 2 mengeluarkan asap. 
Seorang cleaning service 
yang melihat api segera 
berusaha memadamkan 
menggunakan APAR terdekat 
tetapi tidak berhasil. Kejadian 
tersebut segera dilaporkan 
kepada Ast. Man. External 
Relation Bambang Irianto 
yang kemudian menelepon 
fungsi HSSE. Seketika itu 
juga diberlakukan Keadaan 
Darurat di Kantor FRM Re-
gion VI Kalimantan dengan 
ditandai bunyi sirine alarm. 

simulasi penanggulangan 
keadaan darurat
di Frm Vi kalimantan

JAkArTA – Berlangsung di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Selasa (22/3) Human Resouces 
PT Pertamina (Persero) melaksanakan sosialisasi implimentasi asuransi kesehatan kepada para 
pekerja dari Bimbingan Profesi  Sarjana (BPS) angkatan 2003 hingga 2010.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menge tahui benefit yang didapatkan oleh para pekerja dari pihak 
asuransi yang telah memenangkan proses tender yaitu PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia. 

Di samping itu, sosialisasi ini dimaksudkan juga untuk lebih mengetahui mekanisme layanan 
yang dijalankan oleh provider InHealth agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kesimpangsiuran 
pada saat penggunaan jasa asuransi InHealth. 

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama InHealth, Dr. Rosa Ch. Ginting menyampaikan 
pemaparan bagaimana memanage asuransi tanpa mengurangi benefit namun berefek yang lebih 
baik dari sebelumnya. “InHealth komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik melalui provider 
InHelath agar produktivitas karyawan menjadi lebih baik,” kata Rosa.

Lebih lanjut VP HR Operation Pertamina, Yudo Irianto menyampaikan dengan adanya so sialisasi 
ini maka akan lebih membuka jaringan komunikasi antara InHEalth dengan para pemegang kartu 
Asuransi yaitu para pekerja Pertamina.

“Saya berharap masalah komunikasi antara InHealth dengan para provider yang dilapangan 
bisa diselesaikan dengan cepat sehingga tidak harus menunggu lama dan tidak mengalami masalah 
di lapangan oleh karena terjadinya penolakan dari provider,” ungkap Yudo.MPIk

CILACAP - Dengan adanya perubahan organi sasi 
dan mutasi beberapa pekerja, baik karena pindah 
bagian atau memasuki Masa Persiapan Purna Karya 
(MPPK), maka diperlukan regenerasi pengelolaan 
MySAP di tiap fungsi. Untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut dan sekaligus memberikan pembekalan agar 
dalam pengelolaan MySAP berjalan lancar, HR Area 
bekerjasama dengan Maintenance Planning & Support 
(MPS) mengelar Plant Maintenance MySAP Training.

Plant Maintenance MySAP Training berlangsung 
sebanyak enam angkatan, mulai 28 Februari sampai 
dengan 11 Maret 2011. Masing-masing angkatan 
mengikuti training selama dua hari di Hotel Rosenda 
Baturaden-Purwokerto. Plant Maintenance MySAP 
Training dibuka secara resmi oleh Pjs Manager MPS 
Yosua I.M. Nababan.

Dalam sambutannya Yosua berharap, peserta 
betul-betul memanfaatkan training ini sebaik mungkin 
mengingat pengelolaan MySAP ini bisa diakses tidak 
hanya di internal  RU IV saja, akan tetapi Pertamina 
Korporat pun dapat mengakses MySAP, bahkan 
anggota DPR bisa mengakses MySAP ini.

Bertindak sebagai Instruktur dalam Plant Main-
tenance MySAP Training ini, selain dari internal RU 
IV, juga dari expert PM Modulls MySAP Korporat Tri 
Suyanto.MP rU IV

Dengan sigap anggota OKD 
segera mengevakuasi seluruh 
pekerja yang ada di dalam 
Gedung Utama dan Gedung 
Annex menuju Muster Point 
di halaman parkir gedung 
Annex. Sementara itu regu inti 
pemadam OKD melakukan 
pemadaman di tempat ke-
jadian kebakaran. 

Salah satu anggota OKD 
memeriksa kembali ruangan-
ruangan dan mendapat i 

se orang pekerja terjatuh. 
Pekerja tersebut dievakuasi 
oleh tim menggunakan tandu 
untuk diberikan pertolongan 
p e r t a m a  o l e h  b a g i a n 
Kesehatan dan dibawa ke 
rumah sakit terdekat.

Simulasi ini juga dihadiri 
pekerja dari TBBM Balikpapan, 
Depot LPG FP Balikpapan 
dan DPPU Sepinggan.MPFrM 
REG VI

JAkArTA - Sejak Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan memaparkan 
target Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan 2011 
pada  pertengahan  Februari 
lalu di Kantor Pusat, jajaran 
direksi secara bergiliran me-
lakukan roadshow  ke unit-unit 
bisnis dan anak perusahaan 
untuk me nyosialisasikan target 
peru sahaan tersebut. 

FUEL RETAIL MARKETING 
REGION I

Kali ini Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan 
berkesempatan memberikan 
pengarahan di lingkungan 
Fuel Retail Marketing (FRM) 
Region I, di Terminal BBM 
Teluk Kabung, Selasa (23/3).

Kegiatan diawali dengan 
pemaparan sekilas unit bisnis 
yang dinaungi FRM Region I, 
yang disampaikan GM  FRM  
Region I Gandi Sriwidodo.

Sementara  Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 

menyatakan tantangan dari 
para kompetitor perlu di im-
bangi dengan riset dan pe-
ngembangan pemasaran, 
un tuk meningkatkan dan me-
ngembangkan keunggulan 
produk Pertamina.

Apalagi pesaing besar dari 
perusahaan migas di kawasan 
ASEAN tidak hanya Petronas, 
tetapi juga PTT Thailand. 
“Kita harus banyak melihat 
perusahaan migas lain,” kata 
Karen.

Karena i tu lah,  Karen 
kem bali menegaskan fokus 
rencana kerja tahun ini yakni 
aggressive in upstream dan 
profitable in downstream. “Hilir 
tidak terlalu berat tekanannya 
di ban dingkan hulu, tetapi ja-
ngan sampai lengah. Karena 
itu  peningkatan kompetensi 
pemasaran, dan business 
in telligent sangatlah perlu 
agar bisa meningkatkan per-
tumbuhan pendapatan di sek -
tor hilir,” tegasnya. 

FUEL RETAIL MARKETING 
REGION III

Dalam kesempatan Town 
Hall Meeting Rencana Kerja & 
Anggaran Perusahaan 2011 di 
Pemasaran Region III Jakarta, 
(4/3), Di rektur Pemasaran 
dan Niaga Djaelani Sutomo 
menyampaikan bahwa pa da 
tahun ini Pertamina men-
cip takan tema untuk ke ma-
juan perusahaan agar tar-
get laba bersih sebesar Rp 
17,7 triliun bisa tercapai. Te-
ma yang dimaksud adalah 
Agressive Upstream dimana 
Hulu akan menjadi titik fokus 
strategi, pentingnya upaya 

menjamin sumber energi 
demi kelangsungan bisnis 
dan demi kepentingan na-
sional .  Serta,  Prof i table 
Downstream dimana fokus 
di hilir dengan meningkatkan 
ni lai perusahaan melalui 
bisnis hilir yang terpercaya 
dan menguntungkan.

Untuk lebih menjamin 
pencapaian target RKAP 
2011, Djaelani mengimbau 
agar Direktorat Pemasaran 
dan Niaga menja lankan 
lima strategi utama. Yaitu, 
cascading KPI secara ketat 
dengan penekanan pada 
as pek Finansial (Margin/
Laba Usaha, Biaya Operasi 
dan  Pencapaian Investasi); 
mendorong percepatan re-
struk turisasi bisnis menuju 
“M&T sebagai Holding” dan 
sinergi usaha dengan AP un-
tuk menunjang strategi jang ka 
pendek dan jangka panjang; 
mendorong usaha pe ningkatan 
ekspansi ke luar negeri dan 
memitigasi berbagai skenario 
bisnis do mestik; melakukan 
kontrol kenaikan biaya operasi 
me lalui program “Pool Saving” 
dan tetap mendukung pro -
gram inisiatif di M&T; ser ta 
melibatkan seluruh pe ker-
ja untuk mengetahui pe ran 
masing-masing dan me la-
kukan sinergi.

rU III PLAJU 
Pada 10 Maret 2011, di RU 

III Plaju, Direktur Keuangan  M. 
Afdal Bahaudin menegaskan 
bahwa  upaya  RU III mengejar 
margin  merupakan tuntutan 
dari pemegang saham dan 
stake holders. Pertamina harus 

mendapatkan profit. Kondisi 
saat ini merupakan tantangan 
yang harus dihadapi  oleh 
semua pekerja. Kerjasama 
antar fungsi di semua lini 
secara terintegrasi  agar target 
perusahaan dapat tercapai.

PERTAMINA SORONG
Sementara Direktur Hu-

man Resources Pertamina 
Rukmi Hadihartini didampingi 
PJ. Direktur Operasi PEP Tony 
Harisman  mengadakan  town 
hall meeting dengan  pekerja 
PEP Field Papua dan RU VII 
pada (11-12/3).

Pada kesempatan ter se-
but Rukmi Hadihartini men-
jelaskan tentang RKAP pada 
tahun ini yang ditargetkan 
pencapaian laba sebesar Rp 
17,7 triliun. Untuk mencapai 
target RKAP Tahun 2011 ter-
sebut, dibutuhkan ma suk-
an dari pekerja, baik dari 
PEP maupun Pertamina 
yang berada di garis depan 
kepada jajaran manajemen 
di pusat, agar manajemen 
dapat mendukung apa yang 
menjadi kebutuhan pekerja 
dalam meraih target RKAP 
tersebut.

Selain mengadakan so-
sialisasi mengenai RKAP tahun 
2011,  juga diadakan Challenge 
Session KPI bagi manajemen 
PEP Field Papua dan RU 
VII. Selain itu, rombongan 
juga melakukan kunjungan ke 
Tank Farm PEP Field Papua, 
sosialisasi transformasi, HSE 
excellence, Perjanjian Kerja 
Bersama, serta internalisasi 
HSE Short Term.MPDSU/IK/
RUIII/PERTAMINA SORONG
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puncak kegiatan gernas k3 : 

ru ii adakan One day 
Finish program

mou inbreng tahap ii 
pertamina - pertamedika

Direktur Umum Pertamina Waluyo (kanan) berjabat tangan dengan Direktur 
Utama Pertamedika Mardjo Soebiandono setelah menandatangani inbreng 
tahap kedua.
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DUMAI - Panitia Gerakan Nasional Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (Gernas K3) Tahun 2011 Re-
finery Unit II mengadakan One Day Finish Pro gram 
pada (20/2). 

Acara yang diisi dengan  dengan lomba Sa fety 
Riding ini diikuti oleh 58 motor dan 116 peserta yang 
berasal dari keluarga besar RU II. Acara dilanjutkan 
dengan pengumuman pe me nang perlombaan yang 
telah diadakan se belumnya, yaitu Fire Fighting 
Contest, Lomba Kebersihan Lingkungan Kerja/
Campo, Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan 
Safety Moment. Acara ini juga dimeriahkan dengan 
Lucky Draw sambil menunggu kembalinya peserta 
Safety Riding. Panitia membagikan 100 sembako 
kepada 100 orang yang beruntung, kemudian pem-
bagian 15 lucky draw lainnya dengan hadiah-hadiah 
yang menarik dan dilanjutkan dengan hiburan.

GM RU II Suhaimi meminta agar progam K3 
yang telah dilaksanakan ini tidak hanya menjadi 
seremonial belaka. “Aspek-aspek keselamatan yang 
sudah dilombakan, harus terpatri dalam diri kita 
masing-masing dan dipraktikkan dalam kehidupan 
kita. Ini dapat dijadikan program untuk mengganti 
kebiasaan buruk, juga mengajak masyarakat melalui 
pendekatan positif. Harapan saya tahun depan 
lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi melalui 
program-program baru,”  tegas Suhaimi.

Saat menutup acara, GM Suhaimi memberikan 
dua unit sepeda kepada peserta yang beruntung.
MPrU II

JAkArTA –  Per  tamina 
Korporat melakukan penan-
datanganan inbreng tahap 
kedua dengan Pertamina 
Bina Medika (Pertamedika) 
yang merupakan anak peru-
sahaan Pertamina yang ber-
gerak dalam bidang rumah 
sakit. Penandatanganan dila-
kukan oleh Direktur Umum 
Pertamina, Waluyo dengan 
Direktur Utama Pertamina Bina 
Medika, Mardjo Soebiandono 
di Kantor Pusat Pertamina 
Jakarta, Jumat (18/3).

Dalam kesempatan ini, 
Waluyo mengatakan bahwa 
ada dua hal yang harus 
diemban Pertamina Bina 
Medika.  Pertama, memberikan 
manfaat kesehatan khususnya 
bagi pekerja Pertamina yang 
d i rekrut  sebelum tahun 
2003 yang masih dibawah 
pengelolaan langsung Perta-
medika. Kedua, harus lebih 
memberikan pelayanan yang 

baik bagi seluruh pengguna 
jasa rumah sakit milik Per-
tamina.

Menurut Waluyo, Perta-
mina melihat ada beberapa 
aset yang dapat dipakai untuk 
operasional Pertamedika, 
maka dalam inbreng kedua 
ini akan diserahkan sebagai 
tambahan permodalan bagi 
usaha dari Pertamina Bina 
Medika. “Penambahan modal 
ini secara akuntabilitas da-
pat dijadikan sebagai pe-
ngembangan korporasi yang 
lebih fleksibel bagi Pertamina 
Bina Medika,” ujarnya.

Mengapa inbreng ini di-
la kukan, menurut Waluyo, 
un tuk memudahkan dalam 
pengelolaan rumah sakit. “Jadi 
intinya adalah Pertamina tetap 
fokus pada core business-nya 
dan Pertamina Bina Medika 
dipercaya untuk mengelola 
seluruh rumah sakit secara 
le bih profesional,” katanya.

Dalam inbreng kali ini 
terdapat lima aset yang akan 
dikelola Pertamina Bina 
Medika, yaitu Ru  mah Sakit 
Pertamina Ja karta dengan 
total aset sebe sar Rp 36 
miliar, Rumah Sakit Pertamina 

Balik pa pan sebesar Rp 52,4 
miliar, asrama di Balikpapan 
se besar Rp 26,7 miliar, Po li 
Pa norama Balikpapan se-
besar Rp 8 miliar; dan Poli 
Garu Ba likpapan sebesar Rp 
576 juta.MPNDJ

PULAU SAMBU – Untuk lebih memperkenalkan 
penggunaan dan manfaat Elpiji 3 Kg ke masyarakat, 
Terminal BBM Pulau Sambu bersama Persatuan 
Wanita Parta (PWP) Pulau Sambu mengadakan 
sosialisasi Elpiji 3 Kg. Acara yang diikuti ibu-ibu 
penggerak PKK Kelurahan Sekanak Raya ini, 
dilaksanakan pada (9/3) di kantor Kelurahan Se-
kanak Raya Kecamatan Belakang Padang. 

Dalam kesempatan tersebut, P. Sianipar, Pws. 
K3LL Terminal Pulau Sambu, memberikan arahan 
kepada ibu-ibu penggerak PKK cara penggunaan gas 
Elpiji yang baik dan benar, mulai cara pemasangan 
regulator, selang penghubung juga penggunaan 
dasar kompor gas dan penjelasannya bagaimana 
tabung mengalami kebocoran. 

P. Sianipar  juga menunjukkan ciri-ciri valve 
yang digunakan oleh tabung Elpiji yang sesuai 
dengan Pertamina seperti penampilan visual tidak 
mengalami kerusakan/penyok, valve yang terbuat 
dari bahan kuningan/bronze, safety valve dalam 
kondisi baik, terdapat karet (rubber seal) pada 
lubang valve dan kondisi rubber seal harus tidak 
da lam keadaan robek (rusak).

Sebelumnya Ketua PWP Pulau Sambu, Lina 
Sudardo mengungkapkan bahwa Pertamina te rus 
melakukan sosialisasi Elpiji 3 kg ke seluruh ma sya -
rakat, khususnya ibu rumah tangga,  karena mereka 
yang  langsung berhadapan dengan gas Elpiji. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua 
Penggerak PKK Kelurahan Sekanak Raya, Nyonya 
Sadiman, bahwa keselamatan kita juga yang pa-
ling penting. Karena itu, para ibu harus betul-betul 
memperhatikan tata cara penggunaan gas elpiji 
secara benar dan aman. MPFRM REG. I

ibu-ibu pulau sambu 
Belajar gunakan Lpg

ru ii adakan Orientasi Wartawan se-kota dumai
DUMAI - Sebagai bentuk kon tribusi Refinery Unit II dalam 
upaya peningkatan sumber daya manusia khususnya in san 
pers, Perusahaan te lah mengadakan Orientasi War tawan 
Migas (OWM) pada 23-24 Februari 2011. Acara diikuti sekitar 
50 wartawan media cetak dan elektronik sekota Dumai. Sebagai 
nara sumber adalah wartawan se nior Hidayat Tatan (majalah 
Tambang Jakarta), Mantan Ketua Aliansi Jurnalistik In do nesia 
(AJI) Riau Ahmad Jamaan MA dan Prayitno dari Operational 
Performance Environment (OPI) RU II. 

OWM dibuka secara res mi oleh Manager Legal & General 
Affairs RU II Far di. Pada kesempatan tersebut hadir pula 
Tim Manajemen RU II, Ketua PWI Dumai-Bengkalis, Faisal 
Sikumbang, dan para undangan lainnya.

Acara tersebut dibagi menjadi dua sesi yaitu indoor dengan 
mengambil tempat di Balai Pertemuan Sasana Mitra Bukit Datuk. 
Sedangkan hari kedua para peserta mengikuti sesi outbond 

yang mengambil tempat di Gudep Pramuka Bukit Datuk.
Faisal Sikumbang me wakili rekan-rekan wartawan dalam 

sambutannya meng ucapkan terima kasih kepada RU II yang 
sudah mengadakan acara tersebut.  “Ini merupakan momen 
yang sangat ja rang bisa mengumpulkan war tawan sebanyak 
ini dan dapat berpartisipasi dalam membantu meningkatkan 
kualitas SDM para wartawan. Mudah-mudahan Pertamina bisa 
berkolaborasi dengan media untuk memajukan kota Dumai kita 
tercinta ini,” ungkap Ketua PWI Dumai-Bengkalis ini.

Sementara Manager Legal & General Affairs, Far di menye-
butkan bahwa tidak jarang Pertamina disorot se cara negatif 
oleh rekan-rekan pers. “Sepanjang yang disampaikan itu adalah 
fakta, saya kira hal itu wajar karena rekan-re kan wartawan 
sedang men jalankan fungsi kontrol sosialnya. Ini menjadi 
cambuk bagi kami untuk mengelola Pertamina ini sesuai dengan 
prinsip-prinsip Good Cor porate Governance.”MPrUII

JAkArTA – Keunggulan kualitas produk Pertamina untuk 
bahan bakar Pertamax dan Pelumas Enduro dibuk tikan lewat 
kegiatan Tour Wi sata 1000 Motor rute Jakarta-Lampung-Jakarta 
dengan jarak tempuh sekitar 1000 km. Kegiatan yang bertema 
“Jelajahi Negerimu, Cintai Alam Indonesia” ini sebagai bagian 
dari komitmen Pertamina dalam mendorong masyarakat untuk 
berkendara dengan disiplin, aman dan tertib bermotor.

Tour Wisata yang berlang sung selama tiga hari ini dilepas 
oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo 
dan Ketua Dewan Kehormatan DPP P2MI Try Sutrisno di 
halaman Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/3).

“Kontribusi Pertamina ini menunjukkan komitmen Perta mina 
untuk memberikan pelayanan terbaiknya dengan men ciptakan 
produk-produk berkualitas melalui teknologi bagus seperti 
Pertamax dan Enduro,” ungkap Djaelani. 

Tidak lupa juga dalam kesempatan tersebut, Djaelani meng-
imbau kepada para pengendara bermotor untuk meng gunakan 
BBM Non Subsidi yang pembakarannya jauh lebih sempurna 

pertamax dan enduro kembali Buktikan kualitas

dan efisien. pelumas Enduro memiliki keunggulan kekentalan 
yang stabil, tidak slip pada kopling, menjaga kebersihan 
mesin dan melindungi dari korosi serta keausan pada mesin 
kendaraan.MPIk

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo (kiri) Ketua Dewan Kehormatan 
DPP P2MI Try Sutrisno melepas rombongan touring.
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untuk informasi & keluhan seputar Human resources (Hr)
silakan menghubungi:
Hr Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WiB dan 13.00-15.30  WiB) telp : 021.3816999/
ext : 6999 (kantor pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com



8 No. 14
Tahun XLVII,  4 April 2011DINAMIkATRANSFORMASI 9

oleh Adriwal (Tim QM - Dit. GA)

http://intra.pertamina.com/KOMET

tim knowledge management (kOmet)
Quality management – renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

Cip kick Off meeting : menuju konvensi 2011

Oleh : Hilda Yanti - Tim QM

Selasa, tanggal 29 Maret yang lalu bertempat di ruang KOMET lantai 17 Gedung 
Utama Kantor Pusat telah dilaksanakan rapat CIP (Continuous Improvement 
Program)-Kick Off Rencana Kegiatan Dit.Non Teknis dan Kantor Pusat dalam rangka 
persiapan menuju Konvensi tahun 2011.

Konvensi Tahunan adalah merupakan puncak dari seluruh kegiatan mutu dimana 
melibatkan seluruh Insan Pertamina dari seluruh Unit Operasi, Region dan Anak 
Perusahaan yang berperan aktif, mampu berkontribusi,memberikan dukungan, dan 
melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan CIP  

Rapat yang dibuka oleh Asman.
Quality Improvement Program 
Adriwal mewakili Manager Quality 
Management dihadiri oleh 
wakil-wakil dari fungsi : 
Internal Audit, Sekretaris 
Perseroan Strategis-
HR, Proyek 
Pengolahan, 
ISC, BBM 
Inmar, PEG dan 
lain-lain, menyatakan 
hendaknya kegiatan 
CIP ini tidak hanya 
dilaksanakan oleh pekerja dari level front liner saja tetapi juga dari level atas sampai 
ke level bawah, karena tidak dapat dipungkiri kontribusi kegiatan CIP terhadap bisnis 
Perusahaan masih relevant dan terus berjalan sampai saat ini.

Inti dari pertemuan tersebut membahas mengenai rencana kegiatan CIP yang 
terdiri dari Pembentukan Gugus di lingkungan Direktorat Non Teknis dan kantor Pusat 
termasuk Nama Gugus dan Tema serta Tata waktu dan rencana Klinik atau Workshop 
CIP yang akan diadakan dalam waktu dekat (April 2011)

Peran dari CIP bagi perusahaan sangat besar yaitu melakukan improvement/
inovasi dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan, menjadi tempat 
mengembangkan dan memanfaatkan potensi diri serta sarana untuk membangun 
budaya kerja yang baik.

Sekedar mengingatkan kembali pada dasarnya penanganan masalah dan 
penuangan ide kreatif kadangkala tidak tersusun secara terstruktur dan sistematis, 
untuk itulah diperlukan metode CIP yang dapat dijadikan pedoman dalam langkah-
langkah kegiatan penanganan permasalahan dan penuangan ide serta dapat 
dilakukan oleh semua fungsi ditingkat apapun.

 
Jenis-jenis penerapan CIP yang dapat 

dilakukan seperti SS (Sumbang Saran), 
GKM (Gugus Kendali Mutu),atau PKM 
(Proyek Kendali Mutu) dapat menjadi 
pilihan sesuai dengan kebutuhan di 
lingkungan kerja masing-masing.

Rapat yang berlangsung dari pukul 
09.00 pagi itu berakhir satu jam kemudian, memang cukup singkat,namun harapan 
dan rasa optimis akan banyaknya peserta yang akan ikut dalam konvensi tahun ini 
sangat besar, sesuai dengan tujuan dari rapat agar dapat mendorong pekerja di 
lingkungannya untuk turut serta  terlibat aktif dalam kegiatan CIP.

Akhirnya mari kita  satukan langkah dengan mensukseskan Program Perbaikan 
Berkelanjutan ini melalui upaya-upaya penuangan ide kreatif dan pemecahan masalah 
di lingkungan pekerjaan kita dengan menggunakan Teknik Kendali Mutu demi 
mendukung target pencapaian laba perusahaan 17,7 T pada tahun 2011. •

Validkah Profile Anda di MYSITE?
Selama bulan Maret 2011 ini, para KOMETers tentuya sudah beberapa kali menerima email dari 

Bapak Waluyo – Direktur Umum yang berisi ajakan untuk melengkapi Profile-nya di MYSITE. Adapun 
tujuan dari aplikasi MYSITE ini agar KOMETers dapat ‘”dikenal” dan “mengenal” antar sesama 
Pekerja, bergabung dalam Community of Practice (CoP) untuk berdiskusi dalam kelompok diskusi/
komunitas dengan expertise yang sama, dan KOMETers dapat bertanya langsung di “Ask The 
Expert” secara langsung pada ahlinya sesuai dengan expertise atau keahlian yang didaftarkan. 

Selain kampanye yang digulirkan oleh Direktur Umum untuk melengkapi Profile Pekerja di 
MYSITE melalui media email broadcast, sosialisasi MYSITE juga pernah dibahas pada Media 
Pertamina pada edisi 31 Januari 2011 yang lalu. Dalam Rapat Koordinasi Person in Charge (PIC) 
KOMET yang terdiri dari PIC Kantor Pusat dan Unit/Region, langkah-langkah pengisian MYSITE 
ini pun menjadi salah satu agenda pembahasan. Diharapkan para PIC tersebut dapat membantu 
Pekerja di Fungsi-nya apabila mengalami kesulitan dalam meng-akses aplikasi MYSITE ini.

Berdasarkan database aplikasi MYSITE, sampai dengan akhir Maret 2011, dari 14.906 Pekerja 
Pertamina, baru sejumlah 2.265 Pekerja (sekitar 15%) yang mengisi MYSITE. Itu pun baru sejumlah 
1.204 Pekerja yang tergabung dalam CoP. Jumlah ini sangat jauh dari jumlah Pekerja yang 
diharapkan untuk melengkapi Profile-nya di MYSITE. Profile MYSITE telah dinyatakan lengkap 
apabila menu/tab CoP di halaman KOMET (bagian kanan atas) telah tercantum data expertise. 
Diharapkan dengan semakin banyaknya Pekerja yang melengkapi Profile-nya di MYSITE khususnya 
mengisi kolom/field expertise (keahlian). Dengan demikian Pertamina akan dapat mengetahui 
jumlah Pekerjanya yang ahli atau menguasai suatu bidang tertentu. Dengan demikian akan semakin 
mudah bagi perusahaan untuk memetakan aset pengetahuan yang dimiliki sehingga akan semakin 
mudah dalam memperhitungkan kekuatan yang dimiliki Perusahaan untuk dapat bersaing dengan 
Perusahaan Minyak lainnya. 
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Caveat emptor! atau 
“Let the buyer beware!” atau 
“Teliti sebelum membeli”. Ini 
adalah salah satu anjuran atau 
peringatan standar kepada 
para pembeli untuk produk apa 
pun agar mereka melakukan 
segala macam cara demi 
memastikan bahwa produk yang 
dibeli memang masih dalam 
kondisi bagus atau paling tidak 
dalam kondisi yang masih bisa 
diterima. Sehingga mereka tidak 
akan menyesal setelah resmi 
melakukan pembelian produk.

Entah mengapa panduan 
yang mestinya berlaku umum bagi 
para permbeli produk apapun ini 
hanya bergema kuat di industri 
pasar modal. Yang menarik, 
ternyata bagi industri pasar 
modal, peringatan semacam 
itu bukan hal yang aneh kalau 
dilihat bagaimana laporan analisis 
saham atau presentasi emiten, 
selalu diikuti dengan anjuran, atau 
bahkan menjurus peringatan, agar 
pengguna analisa atau materi 
presentasi yang akan menjadi 
pembeli saham berhati-hati dalam 
membaca materi yang disajikan.

Banyak orang yang masih 
takut membeli saham, karena 
tidak tahu bagaimana cara 
meneliti saham-saham yang 
tersedia di pasar modal. selain 
tidak begitu paham dengan 
bagaimana membaca laporan 
keuangan, mereka juga tidak 
tahu bagaimana memahami 
fundamental bisnis dari emiten.

Buku ini berisi tentang ulasan 
singkat 100 perusahaan terpilih 
yang lahir dari keprihatinan 
tersebut di atas, sekaligus 
merupakan upaya menawarkan 
konsep pemasaran strategis 
sebagai alat tambahan memahami 
emiten di pasar modal. Selain 
itu, buku ini juga memaparkan 
tentang positioning masing-
masing emiten yang masuk dalam 
daftar Kompas 100, yang disusun 
oleh Bursa Efek Indonesia sejak 
Februari 2009. Sehingga akan 
memudahkan membantu bagi 
para calon investor individu untuk 
melihat bagaimana fundamental 
sebuah perusahaan, positioning, 
performa, dsb.

Sedangkan untuk perusahaan 
yang masuk dalam Kompas 
100, buku ini merupakan alat 
yang sangat baik untuk memikat 
para calon investor. Emiten 
akan sangat terbantu untuk 
mempromosikan perusahaannya 
secara halus dan elegan.
MPPERPUSTAKAAN
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serah terima jabatan ketua pWp ru iii

Hut ke-3 pWp korporat non direktorat
JAkArTA – Kesederhanaan mewarnai perayaan 
ulang tahun ke- 3 Persatuan Wanita Patra (PWP) 
Korporat Non Direktorat (KND) di Jakarta. Suasana 
keakraban dan kekeluargaan tampak saat puncak 
acara ulang tahun yang diisi dengan pemotongan 
tumpeng oleh Ketua PWP KND, Rini Karyuliarto, 
Rabu (9/3). Sesuai dengan tema ulang tahun yakni 

CILACAP - Kepedulian terhadap lingkungan bukan 
hanya milik para ahli namun juga dapat dilakukan 
oleh ibu rumah tangga, termasuk anggota Persa-
tuan Wanita Patra (PWP) RU IV Cilacap.

“Pemanfaatan limbah yang dilakukan mulai dari 
limbah rumah tangga, dengan memilah sampah 
baik yang organik maupun yang anorganik,” ung-
kap dr. Maryam, seorang aktivis lingkungan, dalam 
acara pelatihan pemanfaatan limbah plastik yang 
berlangsung di Griya Patra Cilacap (28/2).

Maryam menjelaskan, limbah organik rumah 
tangga dapat digunakan untuk membuat pupuk 
kompos, sedangkan limbah plastik seperti bekas 

PLAJU - Jabatan Ketua PWP RU III yang semula 
dijabat oleh Melia Ardhy, diserahterimakan kepa da 
Ika  Irwan. Serah terima jabatan tersebut dilak-
sanakan seiring dengan serah terima jabatan GM 
RU III dari Ardhy N Mokobombang kepada Irwan. 
Acara berlangsung di Gedung Arjuna HSE TC 
Sungai Gerong, (4/3) disaksikan Penasehat PWP 
RU III, Irwan.

Irwan dalam sambutannya antara lain menga-
takan, serah terima jabatan GM RU III, selalu 
diikuti oleh serah terima jabatan ketua PWP, hal itu 
dilaksanaka karena sebagai istri pendaping suami 
akan mengikuti dimana suaminya bertugas.

Karier seorang pekerja tidak lepas dari peran 
seorang istri, sehingga kesetiaan dari seorang istri 
sangat besar pengaruhnya terhadap ketenangan 
jiwa suami, “Suami bisa bekerja dengan tenang 
dan fokus bila istri mampu mendampingi dengan 
baik,” tandasnya. 

Mengingat PWP merupakan organisasi dari 
istri-istri pekerja, diharapkan bisa menciptakan 
berbagai kegiatan, sehingga istri mampu berperan 
ganda, “Disamping menjadi pendamping yang baik 
juga memiliki ketrampilan untuk mengisi waktu 
luang di rumah,” ujarnya.  

Kepada Melia Ardhy, Irwan mengucapkan 

terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya 
dalam memimpin PWP RU III, hingga PWP 
RU III mampu memberikan kontribusi 
positif terhadap perusahaan, pekerja, serta 
masyarakat sekitar.  “Dan kepada peng-

ganti nya, diharapkan bisa meneruskan cita-cita 
atau program dari ketua sebelumnya,” ujar 
Irwan. Turut hadir dalam acara tersebut, selain 
pe ngurus dan anggota PWP, juga Manajer HR 
Area Azwar Syahidin.MPrUIII

kemasan dapat dijadikan barang yang 
bernilai guna dan ekonomis.

Dalam praktek pelatihan tersebut, 75 
peserta diajarkan memanfaatkan limbah 
plastik bekas kemasan seperti detergent 
untuk membuat kerajinan seperti tas, sandal, 
dompet dan lain sebagainya. Bila kegiatan 
ini bisa dilakukan dengan baik, maka 
diharapkan bisa pula dimanfaatkan sebagai 
peluang bisnis bagi ibu-ibu.

Pelatihan dibuka oleh Ny. Ketut Nyoman 
Sukadana mewakili Ketua PWP RU IV 
Cilacap. MPrU IV Fo
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“Dengan keberagaman, kita jalin persatuan 
& persaudaraan melalui KND”  Rini berharap 
bisa meningkatkan kiprah PWP KND dalam 
berbagai bidang.

“PWP KND telah memasuki usia 3 tahun, 
usia yang relatif muda sekali. Namun marilah 
kita sejajarkan dengan PWP tingkat pusat 

yang lain dalam segala hal. Untuk mencapai itu, 
tentulah harus saling bergandengan tangan dan 
merapatkan barisan,”kata Rini. 

Selain pemotongan tumpeng, PWP KND 
telah menggelar sejumlah kegiatan untuk 
memeriahkan hari jadinya. Diawali dengan 
bakti sosial ke panti Asuhan  Tunas Bangsa, 
dan Yayasan Esa Sasana Surya di kawasan 
Jakarta Timur, dimana anggota memberikan 
bantuan sembako serta bantuan dana 
spontanitas. “Kegiatan ini bagian dari upaya 
kami membagi kebahagiaan dengan orang-
orang yang membutuhkan uluran tangan,”jelas 
Rini.Disamping kegiatan sosial, anggota juga 
menggelar rangkaian lomba diantaranya 
karaoke, bowling, line dance, dan baca puisi. 

PWP KND ini terdiri dari beberapa fungsi dan 
anak perusahaan. Seperti Sekper, SPI (Satuan 
Pengawas Intern), Legal Korporate, ISC, Gas 
/LNG, PT. Badak NGL, PT Arun NGL, PT. 
DSLG (Donggi Senoro), PT. Nusantara Regas. 
Sementara untuk wilayah yaitu PT. Badak NGL, 
Bontang dan PT.  Arun NGL, Lhokseumawe.
MPWNr
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MALAM KEAKRABAN SP PWK RU IV CILACAP 

CILACAP -  Di Gedung Serbaguna Patra Cilacap  pada (18/3), 
dilangsungkan “Malam Keakraban” keluarga besar Serikat Pekerja 
Putra Wijaya Kusuma Refinery Unit-IV Cilacap dengan jajaran 
Manajemen RU-IV. Dalam acara yang sudah tiga tahun tidak 
diadakan di RU Cilacap ini, di samping dihadiri GM RU-IV Bambang 
Hariyanto beserta jajaran Manajemen RU-IV lainnya, hadir pula tamu 
sesama aktivis di Pertamina (wakil dari SP KMPT RU-II Dumai; 
SPP RU-III Plaju; SPPB RU-VI Balongan; SPP Persada UPms-IV 
Semarang; SP10N Surabaya, dan SPP Hulu) serta tamu utama 
dari Kantor Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (KaFe) 
Presiden FSPPB Ugan Gandar beserta beberapa Kabid FSPPB  
(2008-2011). Dalam kesempatan menjalin keakraban antara pekerja 
dengan manajemen RU-IV Cilacap ini, Ketua SP PWK Arie Gumilar 
menyerahkan sumbangan dari pekerja RU-IV Cilacap untuk “Dana 
Perjuangan” FSPPB sebesar Rp 322 juta yang diterima oleh Presiden 
FSPPB Ugan Gandar. Dalam kesempatan ini, disampaikan pula 
sumbangan dari SP UPms-III Jakarta sejumlah Rp 62 juta.MPrUIV
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UpSKIllIng  GSI & AhLI TEKNIK  DI RU IV

CILACAP - Upskilling Gas Safety Inspector (GSI) & Ahli Teknik dalam 
rangka Bulan K3 merupakan saat yang tepat untuk dingatkan kembali 
betapa pentingnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga 
HSE itu betul betul melekat di dalam diri setiap pekerja, sesuai dengan 
slogannya HSE Di dadaku. “Dengan adanya up skilling GSI dan Ahli 
Teknik ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan mengenai 
keselamatan & kesehatan kerja di Area operasi kilang, dengan demikian 
potensi kecelakaan kerja bisa dihindari sedini mungkin,” papar Sugiyo 
selaku Ketua Panitia Bulan K3 pada saat membuka upskilling GSI & Ahli 
Teknik tersebut di gedung Diklat RU IV pada Senin (7/2).  Upskilling GSI 
& Ahli Teknik berlangsung selama lima hari diikuti oleh Lead of, pengawas 
sarana, pengawas jaga dari fungsi proses, dengan instruktur dari internal 
RU IV.MPrU IV
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PERTAMINA PUSAT ADAKAN DONOR DARAh

JAkArTA – Menyumbangkan darah merupakan salah satu kegiatan yang sangat 
mulia. Karena itu kegiatan donor darah rutin digelar tiga bulan sekali di Kantor Pusat 
Pertamina, selain dapat membantu orang lain hal ini juga sangat bermanfaat bagi 
kesehatan si pendonor. Pada periode pertama tahun ini diadakan tanggal 15 Maret 
2011, dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dan Direktur SDM 
Pertamina, Rukmi Hadihartini, yang turut mendonorkan darahnya masing-masing 
sebanyak 250 cc. Kegiatan donor darah ini merupakan program rutin fungsi Medical 
HR Operation dengan target 300 pengunjung dan masing-masing 250 cc per kantong 
darah.MPNDJ

MANAGEMENT WALK ThROUGh VP PETROChEMICAL 
TRADING 

GRESIK – Dalam rangka meningkatkan kinerja operasi Pabrik 
Aspal Gresik (PAG) dan HSE Pertamina di wilayah Gresik, 
maka telah dilakukan Management Walk Through (MWT) oleh 
VP Petrochemical Trading pada tanggal 15 Maret 2011.  Dalam 
MWT tersebut hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah pembersihan 
ceceran aspal/minyak/pelumas serta penempatan barang/material. 
MP hSSE M&T 
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TERMINAL BBM SAMPIT PERINGATI MAULID NABI 1432 h

SAMPIT - Di sela kesibukannya dalam menyalurkan Bahan 
Bakar Minyak ke masyarakat, Operation Head TBBM Sampit 
Soeprijantoro bersama para pekerja, tenaga bantu dan 
masyarakat lingkungan Terminal BBM Sampit memperingati 
Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang digelar di Masjid Al 
Hidayah  Baamang Hulu. Soeprijantoro mengharapkan kepada 
yang hadir khususnya pekerja dan masyarakat di sekitar Terminal 
BBM Sampit dapat menjalin kerjasama dan selalu menjalin tali 
silatuhrahmi seperti yang diajarkan oleh Rasullulah yang sesuai 
dengan ajaran Al Qur’an dan Sunnatullah. Acara diisi  ceramah 
oleh Al Mukarom Habib Muhammad bin Husin bin Shahab, MA. 
Setelah Ceramah agama dilanjutkan dengan ramah tamah diiringi 
dengan Shalawat Nabi yang dibawakan oleh kelompok Maulid 
Habsyi Sampit.  Maulid Nabi yang digelar di Masjid Al Hidayah 
terselenggara berkat bantuan pengurus masjid dan pekerja TBMM 
Sampit.MPPMS REG. VI

Warung Kopi
Pembinaan
Pak Miftah : Tahun ini kita dituntut bekerja lebih keras dan lebih 

cerdas lagi, ya Pak Zul.
Pak Zulkarnain : Yah, memang harus begitu, Pak. Hari ini harus lebih 

baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik 
dari hari ini. Rumusnya memang begitu bukan?

Pak Miftah : Betul Pak... Tapi berkaitan pemaparan dirut sebulan 
yang lalu gimana? Kira-kira kita sanggup gak?

Pak Zulkarnain : Kenapa gak sanggup? Yang penting kita berusaha 
semaksimal mungkin. Untuk hasilnya, itu urusan 
Tuhan yang mengatur. Betul gak, Mang?

Mang Warta : Hehehe, iya Pak... Kalo kata ustaz saya dulu, itu 
namanya tawakal. Berdoa dan berusaha sampe pol, 
urusan hasil mah biar Allah yang nentuin... Punten, 
ah Pak, jadi ngajarin Bapak-bapak nih.... Ini pesenan 
kopinya...

Pak Amran : Itu mah bukan ngajarin Mang... Aturan main di dunia 
memang begitu.. hehehe

Pak Miftah : Tapi saya kok merasa usaha kita belum maksimal 
selama ini. 

Pak Zulkarnain : Jangan sembarangan ah kalo ngomong... Coba 
sebutin aja salah satunya...

Pak Miftah : Memang, sejak transformasi digulirkan tahun 
2006 lalu, budaya kinerja mengalami perubahan 
menjadi lebih baik karena perusahaan memberikan 
pembinaan secara maksimal kepada para pekerja 
untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Pak Amran : Nah, itu Pak Miftah sudah ngerasain...
Pak Miftah  : Iya, tapi jangan lupa bahwa hasil yang kita raih 

sekarang bisa lebih maksimal kalo semua lini di 
perusahaan memberikan kontribusi. Nah, menurut 
saya, perusahaan setengah melupakan pembinaan 
untuk outsourcing.

Pak Zulkarnain : Maksud Pak Miftah apa?
Pak Miftah : Begini Pak, para pekerja disibukkan dengan pe-

ningkatan kompetensi, perubahan budaya, dan 
lain-lain. Tapi coba kita lihat, ada gak pembinaan 
untuk outsourcing?

Pak  Amran : Lho, pembinaan outsourcing itu kan secara tidak 
langsung dilakukan oleh masing-masing fungsi yang 
berurusan dengan vendor-vendor outsourcing itu...

Pak Miftah : Teorinya begitu. Tapi apa iya semua fung si dan 
vendor menjalankannya? Jumlah outsourcing di 
Pertamina kan lebih banyak daripada jumlah pekerja. 
Pekerjaan yang mereka lakukan pun tidak bisa kita 
anggap sepele. Banyak outsourcing yang diberikan 
tugas melebihi dari tang gung jawabnya. Nah, ini 
kan perlu pembinaan. Bukannya saya meragukan 
kemampuan outsourcing, tapi alangkah bagusnya 
perusahaan mulai memikirkan secara serius pem-
binaan outsourcing yang memiliki peran strategis 
dalam kegiatan perusahaan ini... Di semua direktorat 
dan semua lini. 

Pak Zulkarnain : Wah, pagi-pagi ngomongnya dah berat...
Pak Miftah : Hehehe, sekadar pencerahan pagi hari Pak.Se-

ke cil apapun usaha untuk meningkatkan pening-
katan kinerja perusahaan, gak ada salahnya kita 
maksimalkan. Apalagi, kita mau disebut world class 
company. Bagaimana pun, para outsourcing juga 
aset kita bukan? Sense of belonging terhadap 
peru sahaan ini tidak hanya harus dimiliki oleh para 
pekerja saja... Kerja lebih cerdas dan lebih keras 
harus terpatri di dada seluruh SDM Pertamina, gak 
peduli status kepegawaiannya... Betul kan..?

Pak Amran : Wah mantapppp tuh, Pak... Setuju banget...MP 

SULIKAh
Manager Marketing & Trading Internal 
Audit Surabaya
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perjanjian kerjasama 
ptk dan pelindo iV Bitung

APkIPrAH anak perusahaan

program Bpat 
angkatan i pt pdsi

Hsse day 2011di pHe OnWj

JAkArTA – Rekruitmen ini dilakukan untuk 
mengantisipasi kesenjangan antara pekerja lama 
dengan pekerja baru. Demikian dikatakan Direktur 
Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia 
(PDSI), Amran Anwar sesaat setelah membuka 
Program Bimbingan Praktisi Ahli Teknik (BPAT) 
angkatan I tahun 2011 di Jakarta, Senin (14/3).

Menurut Amran, PDSI telah mempunyai rencana 
jangka panjang kedepan diharapkan tahun 2012 nanti 
PDSI sudah mempunyai 40-50 orang regenerasi 
untuk ditempatkan baik di darat maupun di lepas 
pantai. “Kepada pekerja baru, saya tekankan dalam 
melaksanakan tugas nantinya harus memprioritaskan 
HSE. Karena itu merupakan standar operasi yang 
harus diutamakan,” tegasnya.

Amran juga mengatakan bahwa PDSI sekarang ini 
sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 
luar. “Selama ini, PDSI baru bekerjasama dilingkup 
internal saja yaitu menggarap seluruh kegiatan dari 
Pertamina Group yakni Pertamina EP, Pertamina 
Hulu Energi, dan Pertamina Geothermal Energy,” 
ungkapnya.

Tujuan dilakukan program BPAT PDSI yang 
bekerjasama dengan Pertamina Learning Center ini 
adalah untuk mempersiapkan calon pekerja tenaga ahli 
madya melalui program bimbingan praktisi ahli teknik. 
Yakni, program pembinaan dengan pola pembelajaran 
yang terstruktur untuk membentuk pola pikir kerja, 
pemahaman proses bisnis serta pembentukan tenaga 
ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan organisasi 
atau perusahaan.MPNDJ

JAkArTA – Setiap individu yang bekerja untuk PHE 
ONWJ, termasuk para kontraktor bertanggung jawab 
untuk memastikan kinerja dan penerapan kesehatan, 
keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan (K3LL) 
yang unggul. Demikian disampaikan Executive VP/General 
Manager PHE ONWJ, Ignatius Tenny Wibowo pada saat 
HSSE Day 2011 di Kantor PHE ONWJ Jakarta, (17/3).

Menurut Tenny, pondasi dari proses bisnis PHE 
ONWJ adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan standar yang berlaku, upaya mengurangi 
resiko yang berkelanjutan, mengelola pekerjaan yang 
dikontrakkan, pencegahan pencemaran, pengelolaan 
limbah, pemberdayaan budaya kerja berkeselamatan yang 
baik, dan perbaikan kinerja secara bertahap.

“Dengan adanya acara HSSE Day ini, diharapkan da pat 
meningkatkan awareness  seluruh karyawan baik yang di 
kantor maupun di off shore terhadap keselamatan kerja,” 
ujarnya.

Tenny juga menjelaskan bahwa terdapat tujuh golden 
rules PHE ONWJ yang memerlukan pengontrolan secara 
seksama, antara lain pekerjaan pengangkatan (lifting); 

Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), 
Amran Anwar memberikan ucapan selamat kepada peserta BPAT 
angkatan I PDSI.
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masuk ruang dengan akses terbatas; bekerja di ketinggian lebih 
dari dua meter atau enam kaki; berkendara atau menumpang 
alat transportasi darat dan laut untuk bekerja di lapangan; 
pekerjaan yang melibatkan managemen perubahan; dan semua 
pekerjaan beresiko yang memerlukan ijin kerja tertulis (permit 
of work).

Dalam kegiatan HSSE Day para karyawan diberikan edukasi 
tentang berbagai kegiatan, diantaranya CSMS, Stop & Safe, 
COW, dan Green Office. CSMS (contractor safety management 
system) lebih menekankan kepada para kontraktor untuk 

melakukan pekerjaan di PHE ONWJ secara aman.
Filosofi Stop adalah mencegah kecelakaan dengan 

merubah perilaku yakni melalui pengamatan pada pekerja 
terhadap tindakan tidak aman di tempat kerja dan 
memberikan umpan balik yang dapat mendorong terjadinya 
praktik kerja aman dengan komunikasi yang baik dan disertai 
adanya tindak lanjut.

Safe Card adalah sebuah program yang diperuntukan 
bagi para supervisor ke atas untuk membantu para 
pekerja mengetahui potensi bahaya, resiko, dan cara 
penganggulangannya di area tanggung jawab mereka. 

Control of Work (SoW) merupakan suatu upaya pe-
ngen dalian pekerjaan yang sistematik dan formal untuk 
memastikan terkuranginya paparan resiko kecelakaan 
terhadap pekerja dan juga resiko pihak ketiga dalam 
menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan merupakan 
wujud dari implementasi kebijakan HSSE dan tujuh golden 
safety rules PHE ONWJ.

Program Green Office adalah kantor yang menerapkan 
prinsip-prinsip lingkungan seperti penghematan energi, 
kertas, dan air. Selain itu kantor tersebut juga berupaya untuk 
melakukan pemilahan sampah. Program ini bertujuan untuk 
penanggulangan global warming dan menanamkan sikap 
peduli lingkungan kepada setiap individu. MPNDJ
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JAkArTA - PT Pertamina 
Tongkang (PTK) sepakat me-
lakukan kerjasama dengan 
PT Pelabuhan Indonesia 
(Pelindo) IV Bitung tentang 
pelayanan jasa kapal-kapal 
LNG yang di-charter proyek 
LNG Tangguh di Pelabuhan 
Bitung. Penandatanganan 
perjanjian tersebut dilakukan 
oleh  Direktur Utama PTK 
Suherimanto dengan GM 
PT Pelabuhan Indonesia IV 
Marthen Pairunan, di Kantor 
Pusat PTK pada (4/3). 

Suherimanto berharap 
kerjasama ini akan memberi-
kan keuntungan bagi seluruh 
pihak. Sebelum mengakhiri 
sambutannya, PTK berjanji 
akan member ikan terus 
memberikan pelayanan yang 
lebih baik lagi di kemudian 
hari seraya mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh 
pihak yang berperan dalam 
perjanjian ini.

Sementara GM Pelindo 
IV Marthen Pairunan me-
nyampaikan bahwa pada 
dasarnya Pelindo secara 
korporasi akan siap membantu 
setiap proses yang diperlukan 
oleh PTK khususnya di wi layah 
operasi Bitung. Pelindo  juga 
berkomitmen memberikan 
pelayanan maksimal untuk 
PTK. “Komitmen ini sesuai 
yang diamanatkan Direksi dan 
Management Pelindo Pusat,” 
ujar Marthen.

Penandatanganan per-
janj ian tersebut dihadir i 
pula oleh perwakilan dari 
PT. KANAKA Capt. Eddy 
Wardy sebagai Main Agent 
dan Adiputra perwakilan dari 
BP Berau. Mereka sangat 

ber harap kerjasama tetap 
terjalin baik dikarenakan 
kesemua perusahaan ini telah 
bekerjasama dengan PTK 
dalam kurun waku yang cukup 

Direktur Utama PTK Suherimanto (kiri) berjabat tangan dengan GM PT 
Pelabuhan Indonesia IV Marthen Pairunan setelah menandatangani  perjanjian 
kerjasama.

lama. Ditambahkan Adiputra, 
prospek ke depan BP BERAU 
akan menggunakan Pulau 
Bitung sebagai Hub bagi 
kapal-kapalnya.MPPTk
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SANGASANGA - Field Sangasanga menyelenggarakan 
Workshop Crude Oil Quality Accounting System selama dua 
hari, 7 – 8 Maret di Training Center Field Sangasanga. Materi 
yang disampaikan adalah teori dan praktek standar pengukuran 
dan perhitungan produksi minyak mulai dari sumur sampai 
dengan proses serah-terima dikilang pengolahan. Workshop 
diikuti oleh pekerja Fungsi Produksi, Operasi dan Keuangan 
Field Sangasanga dengan mengundang peserta dari Field 
Tarakan dan Region Sumatera. 

Ali Rochmat, Field Manager Sangasanga mengharapkan  
workshop ini bisa menjadi bekal bagi pekerja pada fungsi terkait 
dalam melakukan pengukuran arus dan perhitungan jumlah 
produksi minyak secara teliti sesuai Quality Accounting System. 
Dengan demikian lost akibat selisih perhitungan jumlah produksi 
dapat terminimalisir dan penyajian data produksi pada fungsi 

Workshop Crude Oil Quality accounting system
terkait selalu saling bersinergi. “Bagi Pekerja yang saat ini 
mengikuti kegiatan workshop harus dapat melakukan transfer 
knowledge kepada rekan-rekan pekarya” kata Field Manager.

Field Manager juga menambahkan bahwa Pertamina EP 
telah membuktikan dirinya lebih baik dari TAC sebelumnya, yaitu 
dengan meningkatnya produksi minyak di Field Sangasanga. 
Awal 2008, produksi Field Sangasanga hanya sekitar 4000 
bopd, namun sejak Pertamina EP mengelola Field Sangasanga 
maka tren produksi meningkat sampai 7300 bopd (22/02/2011). 
Dengan semangat itu, ke depannya perlu dilakukan sertifikasi 
profesi pekerja. Sertifikasi Profesi bertujuan agar setiap pekerja 
dapat memiliki keahlian yang diakui secara profesional. 

Workshop  ini pertama kalinya dilakukan oleh UBEP Sanga-
sanga & Tarakan Field Sangasanga sejak beralihnya TAC 
Medco kepada PT.Pertamina EP.MPPEPSANGASANGA
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komitmen pge terhadap 
emission reduction

APkIPrAH anak perusahaan

pdsi selenggarakan 
risk management 
maturity
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Direktur Utama PGE Abadi Poernomo berjabat tangan Patrick Burgi, konsultan 
global asal Swiss South Pole Assets Management, Ltd.

implementasi Field process excellence, 
pep Field papua siapkan standar

BANDUNG - Sebagai kelanjutan dari monitoring risk 
management dan komitmen management yang telah 
ditandatangani Direksi PT. PDSI pada 8 Oktober 
2010, PT. PDSI menyelenggarakan workshop Risk 
Management Excellence Increase the maturity of PDSI 
in Risk Management, di  Bandung, 23-25 Februari 
2011.

Kegiatan yang dibuka oleh Direktur Keuangan & 
Admnistrasi PT. PDSI, Made Mahendra Budhi ini dihadiri 
pula oleh Direktur Operasi Faried Rudiono, perwakilan 
dari Upstream Risk Management, perwakilan dari Risiko 
Business PT. Pertamina (Persero), Manager Bisnis 
Porto folio Risk Management PT. Pertamina (Persero), 
para Vice President PT. PDSI, Manager serta Area-
area PDSI. 

Dalam sambutannya, Made Mahendra Budhi me-
nyampaikan bahwa sebagai entitas bisnis, PDSI perlu 
terus berpikir segala potensi risiko yang mungkin 
timbul. Pemahaman itu sudah mulai muncul seperti 
dalam skema kemitraan yang dibangun PT. PDSI. 
Dalam workshop ini diharapkan ada suatu proses 
dalam mengevaluasi dan updating terhadap risiko-
risiko yang telah diregister sebelumnya untuk masa 
depan. Framework yang akan dibangun sesuai standard 
internasional menjadi sangat penting, dan hal itu perlu 
diselaraskan dengan KPI fungsi maupun individu. 

Sementara itu, fungsi Risk Business PT. Pertamina 
(Persero) yang diwakili Ninik, menyampaikan bahwa 
Dit. Hulu  diharapkan menjadi fungsi yang agresif, 
dan manajemen risiko mutlak harus ada dalam suatu 
perusahaan, karena risiko harus concern menjadi bagian 
pemikiran semua individu. Zero accident diharapkan 
mampu terus dimonitor dan dipastikan bahwa tiap 
pekerja menjalankan atau bertanggungjawab terhadap 
manajemen risiko. Secara triwulan, Direktur PIMR akan 
mengevaluasi risk register semua anak perusahaan. 
Karenanya register risiko juga harus terus di-update 
secara berkala, ujar Ninik. “Saat pembuatan best dan 
worst scenario perhitungan analisa sensitivitasnya 
disaranakan menggunakan data histori 5 tahun ke 
belakang dan 5 tahun ke depan. Risk management 
diharapkan dapat terwujud sesuai harapan”, pungkas 
Ninik.

Sementara itu dari Manager Upstream Risk Ma-
nagement, Iceu Cahyani, mengatakan bahwa di Direk-
torat Hulu cukup unik dan kompleks karena keterkaitan 
antara satu anak perusahaan yang risikonya ber-impact 
terhadap anak perusahaan lainnya. Saat ini sedang 
dalam area pemahaman PPM (Portofolio Project 
Management). Ke depan hal itu harus masuk dalam KPI 
Direksi agar juga diturunkan ke bawah. Dalam hal ini 
Dit. Hulu appreciate terhadap komitmen PDSI. Project 
management kita harus lebih kuat sehingga semua 
pihak yang terkait dalam project tersebut betul-betul 
aware dan bisa dikuantifikasi. Apa yang telah dilakukan 
oleh PDSI dapat juga di-share ke anak-anak perusahaan 
Hulu lainnya.

Teddy Fardiansyah, Risk Management Advisor 
mengungkapkan bahwa tujuan workshop ini adalah 
peningkatan pengetahuan terhadap manajemen risiko 
berbasis ISO 31000 bagi jajaran manajemen dan 
per sonel PDSI, memahami pendekatan dan aspek-
aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan 
estimasi dampak risiko secara finansial, bersama-sama 
SPI melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindakan 
respon risiko korporat dan proyek, serta melakukan 
update terhadap risk register korporat dan proyek, juga 
pemahaman atas dasar dan rencana penerapan KPI 
yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko, 
dan tentu saja hal-hal yang merupakan tindak lanjut atas 
hasil workshop sebelumnya.MPPDSI

JAkArTA – Emission Re-
duction merupakan salah satu 
bukti komitmen Pertamina 
da lam mengurang i  gas 
yang menyebabkan efek 
rumah kaca di Indonesia. 
Pertamina telah menjalankan 
mekanisme yang bersih baik 
di sektor hulu maupun hilir 
dan melaporkan pengurangan 
emisi setiap tahun kepada 
Kementerian Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia. 
Demikian dipaparkan Di-
rektur Utama PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE), 
Abadi Poernomo sesaat 
setelah menandatangani 
Emission Reduction Pur-
chase Agreement (ERPA) 
dengan South Pole Assets 
Management, Ltd di Kantor 
Pusat Pertamina, (18/3).

Penandatanganan di la-
kukan Direktur Utama PGE 
Abadi Poernomo dengan 
Patrick Burgi, konsultan 
global asal Swiss South 
Pole Assets Management, 
Ltd, dan disaksikan Direktur 
Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan.

Menurut  Abadi Poernomo, 
kontrak ini merupakan kom-
pensasi pengurangan emisi 
berbasis clean development 
mechanism (CDM) dengan 
masa kontrak berlaku selama 
20 tahun. Dalam kerja sama 
ini, South Pole akan membayar 
tiap ton karbon reduksi di dua 

SORONG - Tim ISO Field Papua melakukan penyusunan standar 
sebagai bagian dari implementasi Field Process Exellence 
(FPE) di Sorong, (24/2). Penyusunan standar ini dilakukan untuk 
memberikan guideline atau sebagai Operational Excellence 
Standard (Management System) terkait Manajemen Proses 
yang kemudian diterjemahkan sebagai Pengelolaan Proses 
Operasi Produksi.

Field Manager Papua Jaya Suria menegaskan bahwa Field 
Papua menyambut baik program implementasi FPE. Field Papua 
terus meningkatkan performa melengkapi Tata Kerja Organisasi 
(TKO), Tata Kerja Individu (TKI) dan Tata Kerja Penggunaan Alat 
(TKPA), agar sesuai dengan yang di persyaratkan. Keberadaan 
TKO, TKI dan TKPA di masing-masing fungsi yang ada di Field 
Papua, menjadi poin penting untuk memenuhi persyaratan dalam 
program implementasi FPE. “Saya ingin Field Papua menjadi 
lebih baik lagi, saya mendukung penuh untuk penyempurnaan 
ini, karena itu saya buatkan ruangan khusus yang bisa berfungsi 
sebagai sekretariat Field Process Excellence juga sebagai Crisis 
Center bagi field Papua,” ujar Jayasuria, FM Field Papua.

Salah satu tujuan dari implementasi FPE adalah membangun 
Field Process Excellence Culture, dimana pekerja mampu ber-
komitmen tinggi pada perubahan, fokus pada target dan menjadi 
role model, mampu menetapkan, memberikan arahan atau 
pedoman yang jelas dan konsisten, mampu memenuhi sasaran-

lapangan panas bumi milik 
PGE, yakni Ulubelu unit 3 
dan 4 serta Lumut Balai unit 1 
dan 2, sejak produksi perdana 
tahun 2014. Sementara itu, 
basis harga terendah (floor 
price) disepakati Euro 6 per 
ton karbon.

“Harga terendah itu lah 
yang disepakati.  Artinya, harga 
riilnya tetap mengambang 
mengikuti fluktuasi harga di 
pasar internasional. Makin 
tinggi, kami dapat kompensasi 
lebih banyak, sedangkan 
ka lau harga pasar di bawah 
Euro 6, mereka (South pole, 
red) nombok,” ujar Abadi.

Abadi juga menjelaskan 
bahwa dari harga jual ter-
sebut, South Pole men da-
patkan fee sebesar 12 persen. 
Fee tersebut diberikan ka-
rena perusahaan ini yang 
mengajukan registrasi proyek 
kepada CDM Board di Perse-
rikatan Bangsa Bangsa.

Sementara i tu, lanjut 
Abadi, lapangan Ulubelu unit 
3 dan 4 serta Lumut Balai 
unit 1 dan 2 masing-masing 
berkapasitas 110 MW. Jumlah 
pengurangan emisi di kedua 
lapangan diestimasikan 1,09 
juta ton karbon per tahun. 
“Dengan floor price Euro 
6 per ton, PGE sedikitnya 
men dapatkan Rp 85 milir per 
tahun. Adapun saat ini harga 
di pasaran berkisar Euro 11 
per ton,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, PGE 
juga segera menyelesaikan 
ERPA untuk Lahendong 
unit 5 dan 6 dengan vo-
lume pengurangan emisi 
di perkirakan 163 ribu ton 
karbon per tahun. Proyek 
sudah masuk tahap final 
dan direncanakan segera 
ditandatangani beberapa 
bulan ke depan.

Selain itu, PGE pun akan 
melaksanakan CDM untuk 
lapangan Karaha unit 1, 
Lumut Balai unit 3 dan 4, serta 
lapangan Kamojang unit 5. 
Dari tiga lapangan itu, reduksi 
emisi yang bisa didapatkan 

sebesar 970 ribu ton karbon 
per tahun.

Adapun komitmen Per-
tamina dalam usaha me-
ngu rangi emisi yang telah 
di lakukan, d i  antaranya 
peng gunaan musicool se-
ba gai refrigerant, transfer 
penggunaan solar menjadi 
gas pada combustion unit, 
meningkatkan nilai ke eko-
nomian flaring gas se hing ga 
dapat dijual menjadi ener gi, 
penggunaan gas de ngan 
membangun LPG plant dan 
pengembangan geotermal 
sebagai sumber energi yang 
bersih.MPNDJ

sasaran yang ada serta mampu mengantisipasi perubahan 
yang terus terjadi. Hal tersebut dituangkan ke dalam TKO, TKI 
dan TKPA yang dibuat. Selanjutnya, dari TKO, TKI dan TKPA 
yang telah selesai, akan dilakukan Internal Audit oleh Tim ISO. 
Temuan-temuan saat Internal Audit terkait TKO, TKI dan TKPA 
akan digunakan sebagai evaluasi perbaikan, agar Field Papua 
semakin siap menuju World Class Company.

Sebelumnya, sebagai rangkaian dari kegiatan ini, pada awal 
Februari 2011 dilakukan pemaparan tentang FPE di Field Papua. 
Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa FPE merupakan 
gabungan dari ISO 19001 tentang standar internasional di 
bidang sistem manajemen mutu, ISO 14001 tentang lingkungan 
dan OHSAS 18001 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 
Setelah itu, dibentuk tim FPE dan diberikan pembekalan Internal 
Audit di Makassar (15-20/2).

FPE memang hal baru bagi Field Papua, namun hal tersebut 
tidak menjadi kendala bagi Tim ISO untuk terus melanjutkan 
misinya mengimplementasikan FPE. Setiap fungsi diminta 
me-review draft TKO, TKI dan TKPA yang sudah disiapkan 
sebelumnya oleh PROXSIS. Pada saat review dilakukan, 
diharapkan fungsi benar-benar paham atas TKO, TKI dan TKPA 
tersebut, serta disepakati bersama oleh perwakilan anggota 
fungsi tersebut, sehingga dapat menjalankan pekerjaan sesuai 
dengan TKO, TKI dan TKPA yang ada.MPPEP
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pertamina ep giatkan 
eksploitasi Lapangan tua

pep Field papua urus  perijinan pinjam 
pakai kawasan Hutan

APkIPrAH anak perusahaan

PrABUMULIH - Pertamina 
EP gencar melakukan ke-
g ia tan  eksp lo ras i  dan 
eksplo i tas i  guna mem-
per tahankan prestasi per-
tumbuhan produksi  mi-
nyak dan gas bumi yang 
ber kelanjutan. Salah satu 
upaya tersebut direalisasikan 
dengan melakukan kegiatan 
pemboran sumur PMB-21 
yang dilakukan Pertamina 
EP Region Sumatera di Pra-
bumulih, Sumatera Selatan. 

Presiden Direktur Perta-
mina EP Salis S Aprilian 
(saat menjabat) menegaskan 
bahwa pada tahun 2011, 
Pertamina EP merencanakan 
pemboran eksploitasi 48 
sumur dan 19 sumur kerja 
ulang di wilayah Region 

Sumatera.  “Angka tersebut 
merupakan bagian dar i 
keseluruhan rencana ker-
ja  Per tamina EP pada 
tahun 2011 yang terdir i 
dari pemboran eksploitasi 
sebanyak 155 sumur dan 
72 sumur kerja ulang pindah 
lapisan (KUPL),” ungkap 
Salis saat meninjau lokasi 
pemboran sumur PMB-21 
di Prabumulih, Sumatera 
Selatan.

Salis optimis target ope-
rasi dan produksi tahun 
2011 akan mampu dicapai 
apab i la  Per tamina  EP 
mendapatkan dukungan 
dari seluruh stakeholders 
antara lain terkait proses 
perizinan, pembebasan lahan 
untuk kegiatan pemboran, 

kepastian izin survey seismik, 
serta isu keamanan fasilitas 
produksi Pertamina EP. 
“Kegiatan Hulu Migas menjadi 
titik fokus strategis dilihat 
dari nilai pentingnya dalam 
menjamin sumber energi 
demi kelangsungan bisnis 
dan kepentingan nasional,” 
ujarnya.

Target laba bersih Per-
tamina di sektor Hulu pada 
tahun 2011 adalah Rp. 
19,7 triliun diharapkan bisa 
dicapai, dan sekitar dua 
per tiganya ditargetkan dari 
PEP.  Target ini ditetapkan 
dengan kondisi ICP (Indone-
sian Crude Price) 80 dolar 
per barel dan kurs dolar AS 
Rp. 9.000,- per dolar. 

 Kegiatan Pertamina EP 

di Region Sumatera berada 
di empat lapangan yakni 
Rantau (Nanggroe Aceh 
Darussalam), Pangkalan 
Susu (Sumatera Utara), 
Pendopo dan Prabumulih 
(Sumatera Selatan). Lebih 
lanjut Salis menegaskan 
bahwa untuk mendukung 
upaya peningkatan produksi 
migas di wilayah Sumatera, 
Pertamina EP juga diperkuat 
dengan operasi di lima Unit 
Bisnis EP (UBEP) ADERA, 
L imau ,  dan  Ramba d i 
Sumatera Selatan, UBEP 
Lirik di Riau, dan UBEP Jambi 
di Jambi serta 16 Technical 
Assistance Contract (TAC) 
dan 8 Kerja Sama Operasi 
(KSO).MPPEP

SORONG - Sejalan dengan semangat HSE 
Exellence dan turut menyambut HUT Kota Sorong 
ke-12, yang jatuh pada 28 Februari 2011, PT 
Pertamina EP Field Papua mencanangkan kegiatan 
rutin jum’at bersih pada Jum’at (11/2). 

“Sesuai edaran dari Pemerintah Kota Sorong, 
mulai hari ini setiap jumat akan dilaksanakan 
kerja bakti. Bapak dan ibu semuanya mari kita 
membersihkan lingkungan kantor kita, bisa di 
halaman depan, samping atau belakang,” ucap 
Carmo Pws Security Field Papua, koordinator acara 
jumat bersih sesaat setelah senam pagi selesai.

Para pekerja dan pekarya yang dipimpin oleh 
Agus S. Sitompul, Pjs. FM Field Papua, bergerak 
menuju halaman depan Kantor Pusat Sorong dan 
Kantor PML. Mereka membersihkan rumput liar yang 
mulai tinggi, sampah plastik, dan sampah lainnya 
yang mengganggu keindahan dan kebersihan 
lingkungan.  Selokan pun tidak luput dari kegiatan 
bersih-bersih masal ini. Beberapa orang masuk ke 
dalam selokan untuk mengangkat sampah kotoran 
yang sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu banjir 
saat hujan tiba, akibat selokan yang buntu karena 
sampah

Pihak manajemen menyadari bahwa kebersihan 
dan keindahan lingkungan, menjadi salah satu aspek 
penting HSE. Ditambah dengan target Field Papua 
Tahun 2011 untuk mendapat penilaian PROPER 
HIJAU dari Kementerian Lingkungan Hidup, 
membuat pekerja dan pekarya semakin peduli 
terhadap keamanan dan kebersihan lingkungan 
sekitarnya. HSE is everybody business, jadi sudah 
sepatutnya menjadi perhatian bersama.

Setelah hampir dua jam beraktifitas membersih-
kan halaman depan dan selokan, mulai tampak 
perbedaan dari kondisi sebelumnya. Selokan bersih 
dari kotoran yang menumpuk, pagar kantor pun 
lebih rapi, bersih dan terbebas dari rumput-rumput 
liar.MPPEP PAPUA

SORONG - Sejalan dengan 
RKAP PT Pertamina EP 
Ta hun 2011, menjadi peru-
sahaan penghasil Migas 
te rbesar  d i  Indones ia , 
Field Papua menyiapkan 
keperluan perijinan pinjam 
pakai kawasan hutan untuk 
menunjang target tersebut. 
Hampir di semua field PT 

Pertamina EP se Indonesia, 
peri j inan menjadi salah 
satu hambatan yang dapat 
mempengaruh i  p roses 
operasi perusahaan dalam 
rangka eksp loras i  dan 
eksploitasi sumur. 

Te r m a s u k  j u g a  P T 
Pertamina EP Field Papua, 
yang belum memiliki izin 

atas 205 sumur di lapangan 
Klamono, padahal kegiatan 
eksplorasi dan eksploitasi 
sudah berjalan cukup lama di 
tanah papua ini. Hal tesebut 
cukup mengkhawatirkan 
apabila terjadi sengketa 
lahan dengan pihak lain, juga  
tuntutan Hak Ulayat oleh 
marga tertentu yang meng-
klaim kepemilikan tanah di 
lokasi operasi perusahaan 
dan meminta kompensasi 
atas tanah tersebut.

Sadar atas pentingnya 
ijin tersebut, PT Pertamina 
EP Field Papua mengurus 
peri j inan terkait dengan 
p in jam paka i  kawasan 
hutan di lapangan produksi  
Klamono. Proses pengurusan 
ijin membutuhkan waktu yang 
cukup lama dan berbelit-belit. 
Dalam kesempatan kali ini, 
PT Pertamina EP Field Papua 
meminta rekomendasi melalui 
Perwakilan BPMIGAS Japalu  
kepada Pemerintah Propinsi 
Papua Barat dan Dinas Ke-
hu tanan Propinsi Papua 
Ba rat di Manokwari untuk 
memperoleh rekomendasi 
Gubernur. 

“Pengurusan ijin pinjam 
pakai kawasan hutan seperti 
ini sangat penting agar da-
sar hukum kita kuat, dan 
biasanya dalam pengurusan 

ijin memakan waktu yang 
lama, antara t iga bulan 
hingga satu tahun bahkan 
lebih” Jelas Achmad Hendro 
Pws HKP Field Papua sesaat 
setelah bertemu dengan 
Dinas Kehutanan Kabupaten 
Sorong, (31/1). Hendro juga 
menambahkan bahwa Field 
Papua akan mendaftarkan 
perijinan pinjam pakai ka-
wasan hutan untuk semua 
sumur yang ada di lapangan 
produksi Klamono, termasuk 
i j in pinjam pakai terkait 
rencana satu sumur baru, 
juga fasilitas produksi yang 
ada di Klamono untuk ke-
lancaran produksi. 

Saat ini Field Papua 
mempunyai 205 sumur, 
untuk kegiatan produksi  
berjumlah 114 sumur, sumur 
dry hole 12 sumur, sumur 
hole problem 4 sumur, sumur 
water injeksi 9 sumur, dan 
sisanya 66 sumur t idak 
berproduksi. Berdasarkan 
RKAP Tahun 2011 akan ada 
satu sumur eksplorasi di 
Kawista, Klamono Utara. 
Dengan adanya ij in dari 
Dinas Kehutanan dan tam-
bahan satu sumur baru, diha-
rapkan produksi berjalan 
lancar dan jumlah minyak 
yang dihasilkan Field Papua 
meningkat.MPPEP PAPUA 

pep Field papua 
Canangkan 
jumat Bersih

SANGASANGA- Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah 
(BLHD) Kabupaten Kutai Kertanegara, Adinur membuka 
Kegiatan Sosialisasi Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-
UPL) untuk Pengembangan Lapangan Terbatas Migas 
Lapangan Muara, Tanjung Una, Anggana, Louise dan 
Nonny di Blok Sangasanga oleh PEP UBEP Sangasanga 
& Tarakan (PEP UBEP SST). Ren cana pengembangan 
lapangan Sangasanga 2011-2021 adalah pengeboran 49 
sumur, pemasangan pipa aliran sepanjang 31.772 meter 
dan pembuatan jalan akses mengikuti jalur pipa selebar 
6 meter.

Adinur, meminta PEP UBEP SST agar tetap mematuhi 
seluruh ketentuan UKL-UPL dan bertanggung jawab 
atas pengelolalan serta pemantauan dampak lingkungan 
tambang. Ia juga mengajak seluruh stakeholder di wilayah 
Sangasanga dan Anggana untuk berlaku bijak dengan 
kondisi lingkungan. Khususnya kepada Mus pika, ia 
mengimbau agar terus membina pemrakarsa tambang, 

pep Field sangasanga sosialisasi ukL-upL 
pengembangan Lapangan migas

baik Migas dan Batubara dalam hal pengelolaan lingkungan 
serta jangan segan-segan dalam memberikan teguran. 

Adinur juga menyerahkan Surat Rekomendasi atas 
UKL-UPL Kegiatan pengembangan lapangan dimaksud 
kepada General Manager PEP UBEP SST yang diwakili 
oleh Ali Rochmad selaku Field Manager Sangasanga.

“Terimakasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat 
pada kegiatan operasi dan produksi Migas selama ini. Atas 
dukungan tersebut sejak Oktober 2008 hasil produksi 
Minyak di Sangasanga terus meningkat. Bahkan pada awal 
2011, produksi minyak mencapai diatas 110%. Dengan 
pengembangan lapangan diharapkan hasil produksi 
akan terus meningkat, sehingga dana perimbangan dari 
Pusat ke Daerah akan bertambah pula” kata Ali pada saat 
menyampaiakan Profil Field Sangasanga.

Kegiatan dilaksanakan di Wisma Ria PT. Pertamian EP 
Field Sangasanga dengan dihadiri oleh Muspika Kecamatan 
Sangasanga dan Anggana, para Lurah, Kepala Desa, LSM 
dan tokoh masyarakat.MPPEP SANGASANGA
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ru Vi Latih & salurkan  
50 pemuda ke garmen 
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Manager CSR Ganapati Sj. Satyani (kanan) menandatangani berita acara 
bantuan untuk paguyuban pengrajin tempe, di Sukoharjo.
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pertamina kucurkan rp 640 juta untuk program 
Intensifikasi Padi & Pengrajin Tempe Sukoharjo

donasi 20 ribu dolar as 
untuk palang merah indonesia

Direktur Utama Pertamina Retail Giri Santoso menyerahkan donasi 20 ribu 
dolar AS secara simbolis kepada Ketua PMI Jusuf Kalla.
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JAkArTA – Sebagai rang-
kaian dari kegiatan promosi 
yang merupakan kerjasama 
antara PT Pertamina Retail 
dengan MasterCard yang 
didukung juga oleh PT Sinar 
sosro dan Bank Rakyat 
Indonesia. Pertamina Retail, 
memberikan donasi kepada 
Palang Merah Indonesia 
sebesar USD 20.000, di Kan-
tor Pusat PMI, Jumat (18/3).

Direktur Utama Perta-
mina Retail, Giri Santoso 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
program promosi yang ber-
langsung pada tanggal 10 
Desember 2010 hingga 9 
Februari 2011 ini dikemas 
dengan konsep program 
promo “Cashback 3 persen 
+ No Surcharge + Teh Ko tak 
Sosro untuk setiap pem-
bel ian BBK Minimal Rp 
250.000,-  dengan kartu kredit 
MasterCard yang berlangsung 
di 39 SPBU COCO wilayah 
Jawa dan Bali.

Lebih lanjut Ketua Umum 
PMI, Jusuf Kalla menilai, 
pemberian donasi ini adalah 
sebagai sebuah bentuk 
pengabdian Pertamina untuk 
kemanusiaan mengingat 
begitu banyak bencana yang 
harus ditanggulangi dan 

mem butuhkan bantuan. 
“Dana ini rencananya 

akan di alokasikan untuk 
kebutuhan pengiriman tenaga 
bantuan ke Jepang dan untuk 
kebutuhan peralatan dan 
perlengkapan lainnya yang 
dibutuhkan,” ungkap JK.

Program ini merupakan 
salah satu program loyalty 
kepada para pengguna 
Credit Card MasterCard yang 
dilakukan oleh MasterCard 
Worldwide, khusus bagi para 
pengguna MasterCard yang 
melakukan transaksi di SPBU 
Pertamina.

Disamping itu, program 
ini secara tidak langsung 
juga menjadi educational 
program untuk membiasakan 
masyarakat  melakukan 
transaksi non cash yang 
lebih efisien dan aman serta 
mengurangi handling cost 
untuk SPBU.

Dengan adanya pro-
gram-program yang mem-
berikan manfaat lebih dan 
kemudahan kepada pe-
langgan diharapkan daya 
saing SPBU Pertamina bisa 
terus meningkat, dalam hal 
ini Pertamina akan bersaing 
dengan perusahaan minyak 
dari dalam maupun luar 

negeri. 
Program promosi ini 

d i  harapkan juga dapat 
memberikan dukungan dan 
sejalan dengan kebijakan 
Pemerintah sehubungan 
dengan rencana pembatasan 
penggunaan BBM ber-
subsidi.

“ Untuk selanjutnya nanti 
kita akan buat program-
program lainnya lagi yang 
tentunya mensinergikan an-
tara bisnis dan kepedulian 
kita terhadap masyarakat 
yang sifatnya Corporate 
Social Responsibility (CSR),” 
kata Giri.MPIk

BALONGAN - Refinery Unit VI  Balongan bekerjasama 
dengan Disnakertans Jabar, Disnakertans In dramayu, 
Muspika Balongan serta Yayasan Ikh tiar Kemajuan 
Mandiri Fastabiqul Khoer mengimplementasikan 
program CSR khususnya program kemandirian di 
dua desa penyangga yakni Desa Majakerta dan 
Desa Balongan.

Bertempat di Aula kecamatan Balongan Indra-
mayu, pada 23 - 24 Maret 2011, dilakukan sosialisasi 
terhadap masyarakat Desa Balongan dan Majakerta 
untuk hidup lebih mandiri dengan mengikuti pelatihan 
dan sekaligus disalurkan sebagai tenaga kerja di 
bidang Garmen di wilayah kota Subang.

Pjs.Public Relation Section Head RU VI Agus 
Raharman mengatakan, program kemandirian ini 
diharapkan dapat meringankan tugas pemerintah 
daerah serta lebih meningkatkan dan menyentuh 
dalam mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan 
daya beli serta sekaligus mendorong peningkatan 
indeks pembangunan manusia. 

Sebagai program awal yang merupakan pilot 
project akan dilaksanakan pelatihan di bidang Garmen 
sebanyak 50 peserta yang terdiri dari 25 orang dari 
warga Desa Majakerta dan  25 orang dari warga Desa 
Balongan selama satu minggu di Bandung. Pelatihan 
dibimbing oleh Yayasan Ikhtiar Kemajuan Fatabiqul 
Khoer yang sudah berpengalaman di bidang Garmen 
lebih dari 20 tahun dan telah mendapat rekomendasi 
dari Disnakertans Jabar. Usai pelatihan, para peserta 
langsung disalurkan  ke perusahaan garmen di kota 
Subang. 

Camat Balongan Aan Setyawan atas nama 
pemerintah daerah menyambut baik dan gembira 
program yang digulirkan ini. “Hal ini sangat mem bantu 
program pemerintah daerah dalam pem berdayaan 
masyarakat.  Kepedulian RU VI dalam mengentaskan 
penggangguran di wilayahnya merupakan langkah 
strategis dalam menjaga kemanan kilang serta untuk 
pengembangan kilang di masa mendatang dengan 
dukungan penuh dari seluruh masyarakat,” ujar Aan.
MPrUVI

SUKOhARjO – Dukung-
an PT Pertamina (Per-
sero) terhadap upaya pem-
berdayaan masyarakat 
kem  bali dibuktikan melalui 
bantuan Corporate Social 
Res ponsibility (CSR)  bagi 
pengembangan pertanian 

dan pengrajin tempe di wi-
layah Sukoharjo senilai Rp 
640 juta.

Bantuan CSR diserahkan 
oleh SAM Yogyakarta Ruslan 
Winno Marbun mewakili GM 
FRM Reg IV dan Manager 
CSR Pertamina Ganapati Sj 
Satyani kepada perwakilan 
P a g u y u b a n  P e n g r a j i n 
Tem  pe, Sanggrahan dan 
Gabungan Kelompok Tani 
Krido Darmo - Weru di 
Ba lai Desa Sanggrahan, 
Grogol, Sukoharjo (14/3). 
Pada penyerahan bantuan 
tersebut disaksikan oleh Ass 
II Ekonomi & Pembangunan 
Slamet Sanyoto yang hadir 
mewakili Bupati Sukoharjo 
dan Kadisperindag Kabupaten 
Sukoharjo Supangat.

Bantuan diberikan da lam 
bentuk Program Pember-
dayaan Masyarakat, untuk 
perajin tempe di Sanggrahan, 
bantuan diberikan kepada 

175 orang dalam bentuk alat 
pengupas kedelai, pembersih 
air yaitu mesin air reverse 
osmosis, bahan baku kedelai, 
dan alat-alat lainnya. 

Sedang bantuan un-
tuk petani di Desa Karang-
anyar diberikan kepada 
Gapoktan Kridho Darmo 
yang beranggotakan 300 
petani. Bantuan untuk pe-

tani dengan luas lahan 100 
ha tersebut diwujudkan 
dalam bentuk pupuk, obat-
obatan, pompa air, dan alat 
tanam pertanian. Melalui 
bantuan ini diharapkan dapat 
meningkatkan hasil produksi 
pertanian maupun produksi 
tempe yang akhirnya mening-
katkan kapasitas kemandirian 
masyarakat.MP FRM REG.IV

BALIkPAPAN - Pengusaha kecil dan menengah dituntut mandiri dalam menjalankan 
usaha.  Hal tersebut terungkap dalam pembinaan bagi pengusaha kecil dan menengah 
Pertamina di Hotel Blue Sky Balikpapan, PT. Pertamina (Persero) melalui program Small 
Enterprise and Social Responsibility (SME & SR), (22/3).

Pelatihan memfokuskan pada keberhasilan usaha yang berasal dari Sumber Daya 
Manusia (SDM) itu sendiri. Mitra binaan diminta dapat mengelola usaha melalui pengaturan 
modal, pasar, dan untung/rugi. Peserta juga dibina agar mampu dalam memimpin karyawan 
yang diawali dengan memimpin dirinya sendiri. Menurut Abdul Samad Yunus, selaku 
Coordinator SME & SR  Partnership Program Region Kalimantan, setiap mitra binaan 
wajib memberikan laporan usaha kepada Pertamina sebagai bentuk kelanjutan dari binaan 
yang dilakukan Pertamina. Mitra binaan yang hadir berasal dari berbagai jenis usaha, dari 
sembilan bahan pokok (sembako) hingga jual beli elektronik.  Acara dikemas secara serius 
dan santai. Tujuannya agar peserta mampu menyerap materi yang diberikan dengan baik. 
Pelatihan yang sama jugga dilaksanakan untuk mitra binaan Pertamina di Pontianak, pada 
Kamis (24/3).MP FRM REG. VI

pengusaha ingin sukses Wajib mandiri
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pertamina gelar 
pasar murah sembako

Senyum Dava untuk Semua
(Bagian II)
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pertamina Bantu 
20 anak Bibir sumbing

Sekretaris Perseroan Hari Karyuliarto mengelus kepala Dava, salah satu balita penderita bibir sumbing yang akan 
dioperasi dengan bantuan Pertamina.
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JAkArTA – Sebagai wujud 
kepedulian Pertamina ter-
hadap kesehatan anak-anak 
penderita Labio Pala to Skizis 
atau bibir sum bing dan langit-
langit yang berasal dari keluarga 
tidak mampu, Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pertamina 
memberikan ban tuan sebesar 
100 juta rupiah kepada 20 anak. 
Demikian dipaparkan Sekretaris 
Per se roan Pertamina, Hari 
Kar  yuliarto sesaat sebelum 
meninjau pasien yang akan 
dioperasi di Rumah Sakit Royal 
Progress, Jakarta, Rabu (9/3).

Program ini dilaskanakan 
Pertamina atas kerjasama 
dengan Yayasan Citra Baru, 
dimana kiprah yayasan ter-
sebut khusus memberikan 
per hatian dan menampung 
anak-anak penderita bibir 
sumbing dan langit-langit (Labio 
Palato Skizis), cacat wajah 
dan tempurung kepa la (cranio 
facial), serta hydrocephalus.

Lebih lanjut, Hari men je-
laskan bahwa peran Per tamina 
adalah membantu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 
“Bantuan dilakukan bukan hanya 
seka dar membiayai operasi fisik 
saja tetapi juga membantu me-
recovery secara psikis, yaitu 
agar para penderita mem punyai 
semangat lagi untuk tumbuh 
menjadi anak yang normal pada 
umumnya,” ujarnya.

Melalui program ini, me-
nurut Hari, Pertamina berharap 
bisa membantu mengurangi 
beban biaya pengobatan mau-

pun perawatan bagi anak-anak 
yang menderita bibir sumbing 
dan langit-langit  yang berasal 
dari keluarga tidak mampu.

“Semoga bantuan ini da-
pat memberikan makna yang 
bermanfaat bagi para pasien, 
sehingga para ge nerasi penerus 
ini mampu berinteraksi dan 
beraktivitas selayaknya anak-
anak dan semakin bersemangat 
untuk terus belajar dalam meraih 
cita-citanya,” cetus Hari.

Menurut Hari, program CSR 
ini sekaligus untuk mendukung 
program pe me rin tah dalam 
mewujudkan masyarakat yang 
sehat dan sejahtera, khususnya 
para ge nerasi penerus negeri ini 
agar memiliki kondisi fisik dan 

kesehatan yang prima menuju 
kehidupan yang lebih baik.

Pelaksanaan operasi bi bir 
sumbing ini merupakan ba-
gian dari program CSR Per-
tamina bidang kesehatan yang 
dirancang secara ber ke lanjutan. 
Sebe lumnya ,  Pe r   t a  m ina 
memberikan ban tuan untuk 
operasi sekaligus perawatan 
bagi anak-anak pen derita 
kelainan jantung di beberapa 
wilayah Indonesia dengan 
sebesar 2 miliar rupiah.

Sementara itu, Ketua Ya-
yasan Citra Baru Pusat, Pop 
Mulhadi sangat berterima ka-
sih kepada Pertamina atas 
du kungan baik itu materi dan 
semangat bagi kesembuhan 

anak-anak penderita bibir 
sumbing dan langit-langit. “Saya 
berharap kerjasama ini akan 
terus berlanjut, karena tidak 
hanya 20 anak saja yang masih 
membutuhkan ban tuan, tetapi 
masih banyak lagi,” paparnya.

Sedangkan Hospital Di  rector 
of Marketing and Sa les Rumah 
Sakit Royal Progress, Derice A. 
Sumantri mengatakan rumah 
sakit Royal Progress sangat 
peduli terhadap permasalahan 
ma sya rakat sekitar. “Untuk itu 
kami memberikan pelayanan 
dengan baik kepada pasien, 
tentunya dengan harga yang 
terjangkau agar setiap pasien 
mendapatkan pelayanan yang 
layak,” katanya. MPNDJ

MEDAN – Untuk menstabil kan harga pangan kebu-
tuhan pokok, Pertamina meng adakan Pasar Murah 
Sembako di Medan Labuhan, Medan, pada (15/3). 
Acara yang diprakarsai Forum Komunikasi BUMN 
Sumatera Utara ini diharapkan dapat memberikan 
keringanan bagi masyarakat untuk mem peroleh 
kebutuhan pokok.

Sebanyak 1.000 paket sembako yang berisi 1 
kg beras, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng, dijual 
dengan harga Rp 20 ribu. Hal ini sesuai arahan Menteri 
BUMN, paket sembako yang dijual harganya 20 – 25 
persen di bawah harga pasar. Pembeliannya pun 
menggunakan kupon yang bertujuan agar masyarakat 
yang membeli merupakan penduduk setempat.

 Ass. Man. External Re lation Pemasaran BBM 
Re tail Region I Fitri Erika me ngatakan, kegiatan  
ini di laksanakan di kelurahan Pekan Labuhan dan 
Kelurahan Be lawan Bahari. 

“Pasar murah ini diadakan karena sekarang ini 
harga kebutuhan sembako di ma syarakat relatif 
mahal. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan 
masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi 
operasi Pertamina dapat memperoleh kebutuhan 
pokok tersebut dengan harga relatif murah. Dan 
lagi, kegiatan pasar murah ini merupakan instruksi 
Menneg BUMN  kepada seluruh  BUMN yang ada di 
Indonesia” ujar Erika.

Kebersamaan serta sinergi inilah yang diharapkan 
dapat meningkatkan kekom pakan antar BUMN dan 
me ningkatkan kepedulian atas persoalan sosial di 
sekitarnya.

Salah seorang warga Ke lurahan Belawan Bahari, 
Sumiati sangat bersyukur dengan adanya pasar 
murah Pertamina. “Alhamdullilah bisa menghemat 
untuk keperluan sehari-hari,” ungkapnya.

 Hal senada juga diucap kan Robiah warga Pekan 
Labuhan Belawan. “Yah mu rah, bisa menghemat 
lah…. Mudah-mudah bulan-bulan ke depan juga ada 
seperti ini,” ujar Robiah.

Sementara Medan men jadi target gelar pasar 
murah karena  merupakan satu dari 10 kota besar 
yang menyumbangkan inflasi yang tertinggi setelah  
Jakarta, Su rabaya, Bandung dan Be kasi.MPFrM 
REG. I

JAkArTA – Tawa ceria tak pernah lepas dari raut wajah 
Dava Arsalan saat hendak difoto. Matanya yang bulat 
bening, tiada henti memandang kemana lensa kamera 
diarahkan. Kini bayi 3,5 bulan penderita Labio Palato Skizis 
atau bibir sumbing dan langit-langit itu bisa tersenyum 
manis, saat ditemui tim Media Pertamina, Rabu (30/3).  
“Sejak bisa operasi, dia selalu tersenyum sama semua orang 
yang menjenguknya,”kata Yusmiati ibunda Dava.

Dava, putra kedua pasangan Yusmiati dan Sutoyo,  
adalah salah satu pasien penerima manfaat program 
Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina. (baca 
“Menanti Senyum Ceria Dava”, Media Pertamina, 14 Maret 
2011). Seharusnya Dava dioperasi tanggal 9 Maret lalu, 
saat Pertamina secara simbolis memberikan bantuan. 
Namun karena saat itu Dava tengah flu dan demam, 
operasi pun ditunda hingga menunggu kesembuhannya. 
Operasi kembali diundur karena berat badan Dava belum 
mencukupi. “Kurang setengah kilogram, seharusnya minimal 
6 kilo, “jelas Yusmiati. Berkat kesabaran dan doa keluarga, 
Dava akhirnya menjalani operasi pada Selasa pagi, 15 
Maret lalu.

Harapan agar Dava pulih terus membayangi perasaan 

seluruh keluarga yang tiada henti menanti hasil operasi. “Waktu 
operasi selesai saya nangis dan nyaris pingsan. Kog malah 
jadi begini,” kata Surya sang nenek yang juga mendampingi 
cucunya. Pasalnya masih ada sembulan daging di bawah 
bibir, yang merupakan palatum ( langit-langit mulut). Tapi 
kekhawatiran mereka segera terjawab. Ternyata Dava harus 
menjalani beberapa tahap operasi. Menurut dokter, bibir 
sumbing dan langit-langit yang diderita Dava akan pulih setelah 
menjalani tiga kali operasi. Yakni operasi bibir, dua tahun 
kemudian operasi perbaikan langit-langit, dan pada usia 9 tahun 
akan dibuatkan gusi. “Semua biaya operasi sampai pulih nanti 
ditanggung,”kata Yusmiati yang telah menandatangani bantuan 
untuk operasi tahap 2 dan 3 itu.

Kini jahitan di bibir mungil Dava sudah mulai kering. Namun 
agar tidak terjadi kerusakan, dokter tetap menyarankan Dava 
minum susu dengan sendok atau dot khusus. “Yang penting 
sekarang minum susunya sudah banyak, dan nggak tumpah  
ke hidung seperti waktu dulu,”tutur Yusmiati. Kondisi Dava 
juga lebih membaik  dibandingkan sebelumnya. “Alhamdulillah 
hidungnya sudah kelihatan. Saya juga pede ngajak Dava jalan 
kemana-mana,”kata Yusmiati. Ia pun mengenang masa-masa 
saat Dava belum dioperasi.  Yusmiati sering kali risih setiap 

kali bertemu orang yang selalu menayakan kondisi Dava. 
“Saya bukannya malu punya anak kekurangan. Tetapi risih 
aja setiap ketemu orang pasti komentar dulu waktu hamil 
bapaknya ngapain ? Kog bisa begitu,”jelasnya.

Tapi kini semua telah berubah.  Dava sudah mulai 
diajak ke pasar, warung terdekat, bahkan setipa pagi 
dan sore setelah mandi ia selalu jalan-jalan dan bermain 
bersama anak-anak lainnya. “Sekarang Dava tak canggung 
berbagai senyum untuk semua…., ”kata Yusmiati bangga. 
MPDSU


