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JAKARTA – Sebagai peru
sahaan minyak nasional 
yang memiliki peran pen
ting dalam membentuk per
kembangan industri minyak 
dan gas, Pertamina turut 
ambil peranan dalam ajang 
the 5th INDOGAS 2011 
Con ference and Exhibition 
yang berlangsung di Jakarta 
Convention Centre (JCC), 
Se lasa (25/1). 

“ C l e a n  E n e r g y  F o r 
Sustainable Development” 
menjadi tema dalam ajang 
konferensi dan pameran 
yang berlangsung selama  
empat hari ini dan diresmikan 

Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian memberikan pen
jelasan mengenai strategi pengembangan gas Pertamina kepada  
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Dirjen Migas Evita Legowo 
ketika berkunjung ke stand Pertamina di ajang INDOGAS 2011.

langsung oleh Menteri Energi 
Sumber Daya Mineral RI, 
Darwin Zahedy Saleh.  

“Ada tiga tantangan da
lam pengembangan gas 
di Indonesia, yaitu sumber 
daya yang terletak jauh dari 
konsumen, infrastruktur yang 
terbatas untuk distribusi gas, 
dan harga keekonomian yang 
masih menjadi masalah,” ung
kap Darwin Zahedy Saleh. 

Dalam menghadapi tan  
tangan tersebut,  Dar win 
mengatakan bah wa Pe
merintah telah menyiap
kan beberapa solusi mem
per luas pemanfaatan gas 

alam, khususnya untuk pa
sar domestik dengan meng
eksploitasi sumber daya dan 
pembangunan infrastruktur 
sebagai jalur distribusi.

Mengingat permintaan 
untuk gas alam di Indonesia dan 
internasional terus meningkat, 
Direktur Perencanaan In ves
tasi & Manajemen Resiko 
Pertamina, Ferederick ST. 
Siahaan mengatakan bahwa 
Pertamina tengah melakukan 
strategi jangka panjang da
lam pengembangan dan 
eksploitasi sumber energi 
baru. Yaitu, sumber gas tidak 
konvensional, seperti CBM, 

Shale Gas, Pasir Gas dan Ba
tu baraSynthetic Gas.

“Oleh karena itu, kami 
me netapkan beberapa inisiatif 
atau langkah untuk membawa 
Pertamina mencapai tujuan. 
Yaitu, dengan mengamankan 
aset di daerah Pertamina, 
buk ti teknis dan ekonomi ke
layakan, secure tambahan 
nonPertamina daerah, dan 
mengembangkan sumber da
ya dengan mitra yang tepat,” 
jelas Ferederick.

INDOGAS 2011 diadakan 
seba gai ajang memperluas 
pe  man faatan gas alam In
dones ia ,  men ingka tkan 

ke tersediaan gas a lam, 
men dorong inovasi untuk 
memaksimalkan efisiensi di 
seluruh rantai nilai dan mem
percepat pengembangan ke
mampuan perusahaan yang 
bergerak di industri gas. 

Selain itu, ajang pameran 
ini menarik minat para pelaku 
bisnis industri gas dan inves
tor hulu di Asia, Australia, 
Eropa, dan Amerika dalam 
meningkatkan ketersediaan 
gas alam dan untuk meng
eksplorasi alternatif untuk 
membantu memenuhi kebu
tuh an gas dalam negeri dan 
ekspor.MPIK

Pertamina siap 

menjawab tantangan 

pengembangan migas 

di Indonesia. Strategi 

pengembangan 

gas dengan 

memaksimalkan 

sumber energi baru 

dan terbarukan telah 

disiapkan guna 

memenuhi konsumsi 

gas dalam negeri.
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Direktorat Pemasaran & Niaga 
Siap Bersaing
PENGANTAR REDAKSI :
Direktorat Pemasaran dan Niaga 
mengalami perubahan minor dari 
sisi organisasi yang bertujuan 
me ngelom pokkan dari sisi pro ses 
bisnisnya. Hal tersebut dila ku
kan untuk mengantisipasi era 
baru distribusi Bahan Bakar Mi
nyak Public Service Obligation 
(BBM PSO) yang diberlakukan 

Pe merintah di tahun 2011 ini. Berikut paparan Direktur 
Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo kepada 
Media Pertamina.

Ini merupakan tahap awal dalam perubahan dan perbaikan 
bagi organisasi. Mengapa demikian? Karena ini adalah tuntutan, 
dimana di tahun 2011 banyak perubahan bisnis yang terjadi, 
khususnya dari sisi BBM PSO. Di mana PSO ini nantinya 
perlahanlahan Pemerintah akan mengurangi porsinya.

Untuk itu, di retail perlu seorang manajer khusus yang 
menangani BBM non PSO, untuk mengantisipasi kompetisi 
yang semakin kuat. Selain itu, juga akan memudahkan koor
dinasi.

Sedangkan untuk yang di Petrochemical dan Non-fuel 
memang dituntut untuk memberikan satu nilai lebih bagi Per
tamina. Contohnya, di Petrochemical dan Trading. Selama ini 
kalau tidak tercapai penjualannya hanya mengatakan bahwa 
produksi kilang rendah, hanya itu. 

Ke depan tidak hanya jawaban itu saja yang saya per
lukan, tetapi lebih kepada solusi dan implementasinya. Itu 
merupakan tantangan bagi kita. Jika kita sudah mulai trading, 
ke depan barang petrokimia yang diperlukan dalam negeri 
bisa menjadikan satu andalan. Dengan demikian pendapatan 
Pertamina akan semakin besar. 

Perlu diketahui, di Pemasaran dan Niaga  untung terbesar 
selama ini ada di petrokimia. Namun selama ini, kita hanya 
memandang sebelah mata. Untuk itu, strategi Pertamina ke 
depan selain BBM (bahan bakar minyak) termasuk untuk lebih 
meningkatkan BBM Industri dan Marine dengan kompetisi yang 
begitu ketat, didorong untuk lebih profesional dari sisi harga dan 

pelayanan untuk memenangkan persaingan. Juga akan lebih 
mengembangkan bisnis petrokimia. Dengan demikian kita sudah 
harus mulai mencari pasar untuk bisnis petrokimia.

Sementara itu, Unit Pelumas dan Aviasi juga didorong agar 
menjadi lebih baik lagi. Meskipun pemasaran untuk Pelumas 
Pertamina sudah sangat jauh meningkat, dengan sudah meram
bah ke luar negeri. Mulai dari Timur Tenah, Jepang, China, dan 
Australia. Tetapi semua itu tidak boleh berhenti hanya sampai 
membuka jalur saja, tetapi harus terus dilakukan pemeliharaan 
terhadap konsumen maupun pelanggan yang telah menggunakan 
Pelumas Pertamina.

Begitu juga dengan LPG. Akan ada tuntutan yang semakin 
berat, yaitu harus mengembangkan BBG (bahan bakar gas) 
sehingga perlu ada satu fokus pengembangan BBG. Diharapkan 
juga ke depan BBG semakin memasyarakat. Bukan itu saja. 
Ketersediaan pasokan akan BBG juga harus diperhitungkan 
kembali. Jangan sampai ketika masyarakat sudah banyak ken
daraannya yang beralih menggunakan BBG, ternyata persediaan 
dari Pertamina tidak ada. Itu akan menghilangkan kepercayaan 
masyarakat terhadap produk kita. 

Kemudian, Perkapalan juga sudah ada perubahan dengan 
melakukan pengembangan kapalkapal baru yang ditarik ke hulu 
dengan harapan bisa lebih lincah. Di samping itu, Perkapalan 
sudah mulai ada kegiatan untuk marketing. 

Seharusnya Perkapalan sudah berubah dari dulu, seperti 
halnya Unit BBM yang tadinya hanya melayani sekarang sudah 
mulai berbisnis. Menjadi pebisnis bagi Perkapalan Pertamina 
merupakan tantangan yang harus dilakukan, seperti halnya di 
wilayah yang selama ini terpecahpecah tidak ada koordinasi 
walaupun ada ambassador, tetapi perjalanannya tidak terlalu 
mengembirakan.

Diharapkan dengan adanya koordinator di setiap wilayah, 
nantinya koordinasi akan semakin baik. Ini juga nantinya akan 
menjadi tuntutan ke depan untuk bisa melayani para stakeholders 
Pertamina yang berada di berbagai wilayah.

Diharapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi 
ini, yang diharapkan akan betulbetul sampai ke lini bisnis 
dapat berjalan dengan baik. Dan kepada para pekerja yang 
telah ditetapkan dengan posisinya, harus lebih fokus lagi dalam 
mengelola bisnis.MPNDJ/UHK
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
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pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

Editorial

Pengembangan Pasar Pelumas di Overseas

REDESMON MUNIR
Overseas Marketing

Serius Kembangkan 
Energi Alternatif

INDOGAS, gelaran akbar yang menjadi wadah 
perusahaan migas nasional dan internasional 
berkumpul pekan lalu sepertinya tak bisa dilewatkan 
begitu saja. Dari sejumlah kegiatan konferensi dan 
pameran yang diadakan di Jakarta Convention 
Center dan dibuka Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Darwin Zahedy Saleh, ada satu hal yang perlu 
dipikirkan sebagai strategi jangka panjang  penyediaan 
gas dalam negeri, dengan mengembangkan energi 
baru dan energi terbarukan.  

Energi baru dan terbarukan adalah energi yang 
berasal dari sumber daya non fosil yang dapat 
diperbarui atau bisa dikelola dengan baik, dan sumber 
dayanya tidak akan habis. Yang umum dikenal  seperti 
energi panasbumi, energi air, energi surya, energi 
angin, energi biomassa/biogas, energi nuklir. Ada juga 
rencana pengembangan migas unconventional seperti 
CBM (Coalbed Methane/gas metana batu bara), Shale 
Gas, Pasir Gas, dan lainlain.

Kenapa perlu dikembangkan, karena kebutuhan 
pasokan gas di dalam negeri sangat besar. Data 
Kementrian ESDM menyebutkan konsumsi gas 
domestik telah mencapai 50,3 persen dari produk 
nasional.  Sisanya yang 40,7 persen dialokasikan 
untuk kebutuhan ekspor, dimana tahun  2009 
tercatat 4.233,7 MMSCFD.  Faktanya konsumsi 
gas berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) 
konsumsi gas domestik sudah mencapai 65 persen 
lebih dengan konsumsen terbesarnya PT. PLN.

Peluang ini juga telah dijajaki Pertamina. Seperti 
dikatakan Direktur Perencanaan Investasi dan 
Manajemen Resiko, Ferederick Siahaan, Pertamina 
bahkan telah melakukan strategi jangka panjang 
dalam pengembangan dan eksploitasi sumber energi 
baru dan migas unconventional.

Kebutuhan gas domestik yang terus meningkat 
dan tantangan untuk mengurangi ketergantungan 
pada konsumsi minyak bumi tentunya harus dijawab 
Pertamina mulai sekarang ini, sebelum krisis minyak 
bumi terjadi yang diramalkan pada 2015  harus 
terus berinovasi menciptakan dan mengolah sumber 
energi masa depan dan mewujudkannya menjadi 
sebuah sumber energi yang bisa dikembangkan dan 
memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
2011 ini, Pertamina memberikan porsi besar untuk 
pengembangan panasbumi sebagai energi alternatif. 
Dengan belanja investasi di hulu yang mencapai 
86,4 persen, beberapa di antaranya digunakan untuk 
mengembangkan lapangan Hululais, Sungaipenuh, 
Lumut Balai, Ulubelu, Karaha, Kamojang, Lahendong 
56 dan Kotamobagu dengan total kapasitas terpasang 
1092 Megawatt. Pertamina juga mengembangkan 
unconventional gas  pada 2010  2013 yang 

difokuskan pada 
CBM dan Shale 
Gas.

Jika target 
ini tercapai, 
maka strategi 
yang dijalankan 
Pertamina tidak 
sekedar rencana 
diatas kertas saja, 
tetapi menjadi 
kenyataan 
yang mampu 
memberikan 
kontribusi bagi 
penyediaan 
kebutuhan gas 
dalam negeri. MP

PENCAPAIAN 2010
Alhamdulillah, Unit Bisnis Pelumas menutup 2010 dengan 

revenue dan profit mencapai target, bahkan melebihi seperti yang 
ditetapkan melalui RKAP. Pencapaian kinerja 2010 dilalui tidak 
mudah, mengingat beberapa kejadian yang mempengaruhi proses 
bisnis, terutama kekurangan base oil Group I akibat kebakaran 
dapur penghasil base oil di kilang Cilacap. Kita harus mengimpor 
base oil dari berbagai sumber di luar negeri dengan harga 
premium. Ini jelas meningkatkan COGS pelumas. Penyesuaian 
harga jual pun harus dilakukan, agar profitabilitas tetap di atas 
12 persen.

Faktor persaingan bisnis pun semakin kuat. Perusahaan global 
semakin ekspansif mengembangkan bisnis pelumas.Bahkan 
dua perusahaan Jepang meningkatkan kapasitas blending dan 
filling serta membangun LOBP baru di sekitar Jabodetabek. Ini 
menunjukkan pasar Indonesia sangat menarik bagi pengusaha 
asing. Ini tentu perlu kita waspadai, apalagi perusahaan Jepang 
memiliki jejaring bisnis yang sudah dibangun di negaranya, 
kemudian dilanjutkan di Indonesia. Idemitsu misalnya, menjadi 
produsen oli untuk pelumas motor Honda dengan penunjukan 
langsung. Beruntung di Toyota, Pertamina memenangkan tender 
pengadaan oli untuk kendaraan terlaris di Indonesia tersebut.

Upaya mempertahankan pangsa pasar di dalam negeri 
terus diperkuat dengan membenahi saluran distribusi, pricing, 
kualitas dan varian produk hingga merebut konsumen. Kekuatan 
yang kita miliki, seperti produsen base oil Group I (Cilacap) dan 
Group III/Sintetik (Dumai) menjadi modal utama dalam berbisnis 
pelumas. Belum lagi jaringan distribusi  di seluruh Indonesia 
hingga pengenalan konsumen dan kekuatan merek yang dimiliki. 
Ketika kami rapat di SK Lubricants pada awal tahun, semakin 
membuktikan bahwa kekuatan base oil Group III yang Pertamina 
miliki. Saat ini supply vs demand tidak berimbang pada sisi 
demand. Akibatnya base oil Sintetik (Dubasemerek dagang) dicari 
produsen pelumas hingga kepada trader di Singapura, Belgia, 
Belanda, dan lainlain.

Lalu, bagaimana penguasaan pasar Pertamina di overseas? 
Sejak dimulai pemasaran pelumas di Pakistan dan Dubai me
lalui merek branding Zipex, pertumbuhan bisnis pelumas sudah 
mencapai lebih dari sepuluh negara. Volume terus meningkat, 
berakibat pendapatan pun bertambah. Kita akhirnya menyadari 
bahwa pelumas Pertamina di banyak negara tersebut ternyata 
dapat diterima. Kualitas sangat teruji, baik di kategori pelumas 
mineral, seperti Prima XP, Meditran, Rored, Medripal, Turalik 
series  hingga pelumas Fastron dengan beberapa variannya yang 
berbasis sintetik. Ini membuat kita menjadi lebih ber semangat 
membesarkan pasar overseas. 

PENGEMBANGAN PASAR 
Pada tahap awal penjualan pelumas di overseas memang 

diterapkan sistem indirect export dengan menunjuk Country 
Distributor sebagai perpanjangan tangan Pertamina di negara 
tujuan ekspor. Pertimbangan utama adalah economic of scale. 
Tentunya strategi ini akan berubah dengan semakin besarnya 
pasar. Kalau berkaca kepada SK Lubricants masuk di pasar 
Rusia dan China, mereka juga menerapkan cara yang sama. 
Setelah pangsa pasar diatas 10 persen dan memberikan 
profit besar, maka penanganan lebih serius dilakukan dengan 
membuat Representative Office di negara tersebut. Dengan 
adanya kantor Pertamina di negara ekspor, misalnya, maka 
pemahaman akan konsumen dan pasar akan menjadi lebih baik. 
Saya memperkirakan Australia dan China dapat menjadi negara 
awal diperlukannya kantor Pertamina dalam menangani bisnis 
secara terpadu.

Terkait hal diatas, Unit Bisnis Pelumas yang sedang dalam 
proses spin off telah menyusun road map menjadi pemain kelas 
dunia. Termasuk di dalamnya menjadikan pasar overseas sebagai 
sasaran utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ini bukan 
tanpa alasan yang jelas. Pertama, penguasaan pasar dalam negeri 
yang sudah di atas 57 persen. Dalam meningkatkan pasar, selain 
dengan cara membentuk pasarpasar yang baru, cara unorganic 
dengan mengakusisi perusahaan sejenis. Kami sudah melakukan 
pembelajaran pada perusahaan Kalbe Farma.  

Kedua, ekuitas Pertamina yang sangat baik. Dalam pertemuan  
bisnis di Singapura, Korea dan Australia membuktikan kemampuan 
Pertamina dalam dunia migas sudah diakui. Kita hanya perlu naik 
kasta satu tingkat lagi dengan membawa perusahaan ini lebih 
berkembang di pasar global. Artinya, peran Pertamina di dalam 
negeri sudah terbukti, tinggal lagi mentas di dunia Internasional 
secara profesional. Menggunakan tangan pemerintah dalam 
G2G sudah suatu keniscayaan, tetapi melakukan atraksi bisnis 
secara mandiri akan dihormati dalam pergaulan bisnis. Kami 
sangat bangga apaapa yang sudah dilakukan kawankawan 
Pertamina EP, Aviasi dan BBM Industri dan Marine yang juga 
sudah berbisnis secara Internasional. Semua ini akan memperkuat 
merek Pertamina menjadi semakin kuat.

VP Pelumas, Supriyanto DH sudah menetapkan tahun 2011 
ini pencapaian pangsa pasar Pertamina menjadi 60 persen. 
Ini menyebabkan ada pertambahan penjualan sebesar 30 ribu 
kiloliter yang harus dicapai pasar domestik. Sementara untuk 
overseas diminta pertumbuhan pasar dalam dua gigit. Oleh 
karenanya, secara over all penjualan pelumas Pertamina di tahun 
ini diperkirakan akan mencapai diatas 600 ribu kilo liter.  Angka 
ini sudah dikategorikan sebagai  3rd global player group. Dalam 
kelompok ini Pertamina akan sejajar dengan Agip, Fuchs dan lain
lain. Tentu saja kita ingin naik ke kelompok dua yang dihuni oleh 
Petrochina dengan sales volume 1 juta KL ke atas.

Pertumbuhan bisnis pelumas dari pasar overseas dapat 
dicapai, pertama, melalui penambahan Country Distributor di 
negaranegara yang pertumbuhan pelumas cukup bagus seperti 
India, Bangladesh, dan lainlain. Kedua, meningkatkan penjualan 
(kemasan curah, drum) dengan blending di luar negeri seperti 
Singapura, China dan Timur Tengah. 

Dalam penerapan strategi kedua ini, meminjam istilah 
Renstra BangusConCo DelCo (Contracting Company Delivery 
Company), Unit Pelumas akan mendapatkan pelumas dengan 
blending di Singapura, kemudian produknya dibeli oleh Country 
Distributor untuk konsumennya.  Selama ini produk jadi  (finished 
product) dikirim dari Jakarta dalam kemasan drum selanjutnya 
dikirim ke konsumen. Hanya saja model ini kurang kompetitif, 
kalau pesaing menggunakan pola curah untuk menekan harga. 
Selain itu kemasan drum bekas bisa menjadi isu lingkungan, oleh 
karenanya moda kemasan harus dirubah.

Terkait taktik diatas, kami sudah menjajaki dengan beberapa 
local blender Singapura untuk membuatkan pelumas sesuai 
kebutuhan konsumen, terutama untuk pelumas marine dan in
dustri. Secara umum pendekatan ini akan memberikan harga 
pelumas yang lebih murah, asalkan kita mampu mendapatkan 
base oil dan transportasi laut yang bersaing. Saat ini sudah ada 
beberapa cara untuk memperoleh base oil di Singapura, baik 
dengan cara reciprocal business atau pun pembelian spot.

Kita melihat ini sebagai sebuah tantangan bisnis yang mena
rik. Kita sudah punya pengalaman di dalam negeri. Di Indonesia, 
Pertamina sudah memblendingkan pelumas ENOC untuk 
pa sar Philipina dan pelumas lokal seperti TGMO, SGO dan lain
lain. Maka untuk pasar luar negeri tentu dicari mitra bisnis yang 
sesuai. 

Cara ketiga dalam memperbesar volume ekspor melalui Petral 
Singapore. Selama ini Petral  melakukan bisnis untuk memenuhi 
kebutuhan BBM, crude oil dan produk petrokimia untuk kebutuhan 
Pertamina.  Petral membeli kebutuhan tersebut dari buyer manca 
negara. Maka, dalam diskusi dengan Petral tergambar ada peluang 
bisnis pelumas di transaksi Petral melalui reciprocal business 
dengan memasukkan pelumas merek Pertamina. Dengan daya 
tawar yang tinggi di Petral, maka peluang itu bisa saja diwujudkan. 
Tentu saja mekanisme lebih detail akan menjadi materi diskusi 
lebih lanjut. Ini akan memberikan keuntungan bersama bagi kedua 
entitas bisnis Pertamina ini. Ujungnya, semuanya untuk kejayaan 
Pertamina. MP



KITA 4No. 05
Tahun XLVII, 31 Januari 2011BERITA

Fo
to

 : 
C

S
R

Reward untuk 
Agen BBM Industri & 
Bunker Region I

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo bersama dengan Direktur Keuangan M. Afdal Bahauddin dan VP Komu
nikasi Korporat M. Harun berbincangbincang dengan insan pers yang sedang mengikuti workshop di Media Center 
Pertamina.

Media Center Tingkatkan 
Sinergi dengan Insan Pers
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JAKARTA - Puluhan Warta
wan Migas berkumpul di ruang 
Media  Center, lantai satu 
Gedung Perwira 2 Per tamina. 
Mereka tengah mengikuti 
Workshop yang diberikan 
oleh VP Pemasaran BBM 
Retail B. Trikora Putra, dan 
Eko Murtopo dari Pengolahan. 
Tema tentang persiapan Per
tamina menghadapi peng
aturan BBM Bersubsidi dan 
operasional kilang menjadi 
bahan diskusi yang menarik 
bagi pawa jurnalis yang ber
kumpul sejak pukul 2 siang.

Kegiatan perdana di Me-
dia Center Pertamina ini, 
diadakan bersamaan dengan 
peresmian oleh Direktur Pe
ma saran dan Niaga Djaelani 
Sutomo, dan Direktur Ke
uangan M. Afdal Bahaudin. 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
yang mewakili Direktur Utama 
menyambut positif dibukanya 
Media Center Pertamina. 
“Sa ya berharap agar Media 
Center ini, menjadi role mo-
del bagi Media Center lain 
yang ada di Indonesia,”kata 
Djaelani.

Ia juga berharap Me dia 
Center Pertamina dimak
simalkan manfaatnya, se
hingga tidak hanya menjadi 
tempat berkumpul para jur
nalis, namun lebih dari itu, 
menjadi tempat bagi Per
tamina untuk membangun 
relasi yang lebih baik dengan 
para insan Pers. “Manfaatkan 
Media Center sebagai wa

dah untuk berdialog dan 
berdiskusi secara informal 
dengan para jurnalis dunia 
migas, “jelasnya.

Menurut Manager Media 
Wianda Pusponegoro, ke
giat an workshop untuk jur
nalis yang  diadakan saat 
pem bukaan Media Center 
memang sudah menjadi agen
da rutin bagian Media Divisi 
Komunikasi Korporat. Selama 
ini diadakan berpindahpin dah 
lokasi. “Dengan adanya Media 
Center, diharapkan seluruh 
kegiatan yang me  libatkan 
insan pers bi sa terpusat di sini, 
sekaligus menjalin komu
nikasi dua arah yang efektif,” 
kata Ma nager Media Wianda 
Pusponegoro. Selain  bisa 

mengikuti workshop rutin dua 
mingguan, para jurnalis juga 
bisa memanfaatakan Media 
Center sebagai learn ing centre 
bagi jurnalis untuk berbagi 
pengetahuan dan informasi 
tentang migas. Media center 
yang beroperasi mulai pukul 
10.00 s.d 19.00 wib ini memiliki 
sejumlah  fasilitas seperti 
jaringan internet,  WiFi untuk 
memperlancar pengiriman 
berita, serta materi foto dan 
video untuk menunjang ke
leng kapan peliputan media 
cetak dan elektronik.

Keinginan untuk meng  
h idupkan Media Cen ter 
sebagai sarana komu ni
ka  si yang efektif, dan me
ningkatkan sinergi Humas 

dengan insan pers,  disambut 
baik para peserta yang hadir 
dalam diskusi. Salah satunya 
Cahyo jurnalis dari Koran 
Sindo. Pria yang baru tiga 
bulan meliput dunia migas 
ini mengaku mendapatkan 
banyak masukan dari kegiatan 
workshop. “ Buat saya kegiatan 
ini memberikan kontribusi 
buat wartawan migas, seti
daknya kita tidak sekedar 
ta hu Pertamina di pinggirnya 
saja, tetapi memahami bis
nis Pertamina, dan tentu 
sa ja istilah migas yang be
lum kita pahami,”katanya 
panjang lebar.  Soal fasili tas 
menurutnya sangat mem
ban tu para jurnalis dalam 
mengirimkan berita.MPDSU

CSR Pertamina Raih Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat
BANDUNG - Sebagai sa
lah satu perusahaan yang 
beroperasi di bumi Pasundan, 
Pertamina dinilai oleh pe
merintah daerah setempat 
telah melaksanakan CSR 
dengan baik d i  wi layah 
Ja    wa Barat. Hal tersebut 
me ngemuka pada malam 
Gathering CSR Jawa Barat 
yang berlangsung di Hotel 
Horison Bandung, Jumat, 14 
Januari 2011. 

Penghargaan disam pai
kan oleh Gubernur Jawa Barat, 
Ahmad Heryawan ke pada 
Ma nager CSR Pertamina, 
Ganapati Sj. Satyani.

Dalam kesempatan ter
sebut Ahmad Heryawan 

me  nyampaikan pentingnya 
peran serta perusahaan yang 
beroperasi di Jawa Barat dalam 
pembanguan masyarakat. 
Dua prioritas utama yang 
di tekankan Gubernur seba
gai  kebutuhan pr ior i tas 
CSR di Jawa Barat adalah 
bidang pendidikan, berupa 
pembangunan 3.000 ruang 
kelas baru dan pembangunan 
satu Puskesmas  yang dapat 
menampung pasien rawat 
inap di setiap kecamatan di 
Jawa Barat.

Dalam kesempatan ter
sebut disampaikan bahwa di 
Jawa Barat masih terdapat 
sejumlah wilayah yang mem
prihatinkan, baik dalam bidang 

sarana pendidikan maupun 
kesehatan. Berda sarkan target 
pencapaian indikatorindikator 
MDGs yang akan dievaluasi 
pada tahun 2015, Gubernur 
berha rap perusahaanperu
sahaan yang beroperasi di 
Jawa Barat yang telah me
laksanakan CSR dengan baik 
juga dapat berkoordinasi dan 
mem prioritaskan program 
penambahan ruang kelas dan 
Puskesmas. 

Hadir dalam kesempatan 
tersebut 15 perusahaan pe
nerima penghargaan, duta 
CSR Jawa Barat serta ratus
an perusahaan lain yang 
ber operasi di wilayah Jawa 
Ba rat.MPCSR

Pertamina menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah Jawa Barat  karena dinilai telah menjalankan program CSR 
dengan baik di provinsi ini. Tampak Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan penghargaan tersebut kepada 
Manager CSR Pertamina Ganapati Sj. Satyani (kiri).

MEDAN – BBM Industry & Marine Fuel Marketing 
Pertamina memberikan “Sosialisasi Penerapan Diskon 
Serta Reward Agen BBM Industri & Bunker” di Aula 
Pemasaran BBM Retail Region  I  Medan, (18/1). 

 Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara Ma
nager Marketing Support Industry & Marine Sutiyono, 
Freddy Anwar Sales Manager Sumut dan NAD, Akhmad 
Idham Hendrawan Sales Manager Batam Kepri, Sandi 
Ali Rahman Sales Manager RiauSumbar dan Denny 
Djukardi Sales Manager Sumbangsel Industry & Marine 
Fuel Marketing Region I.

 Sutiyono Manager Marketing Support mengumumkan 
reward berupa paket wisata ke Asia Timur sebagai 
apresiasi bagi agen yang memiliki kinerja terbaik tahun 
2010 tingkat nasional. Reward agen diberikan setelah 
melalui tahap penilaian Kantor Pusat dimana untuk 
Re gion I terdapat 11 Agen yang mendapat reward 
yaitu PT. Mahardhika Gading Mas, PT. Cahaya Nanga 
Galang Mustika, PT. Serdang Jaya, PT. Tri Bhakti Prima 
Perkasa, PT. Mandiri Melangkah Sejahtera, PT. Sarana 
Rusel Victory, PT. Awal Bros, PT. Sinar Riau Abadi, PT. 
Samudra Mandiri Dumai, PT. Anugerah Jagad Raya, PT. 
Rizky Harapan Abadi. Diharapkan dengan pemberian 
reward tersebut akan dapat memacu Agen BBM Industri 
& Bunker untuk meningkatkan kinerja di tahun 2011.

Pada acara tersebut Sutiyono memberikan sosialisasi 
mengenai sistem diskon baru bagi Agen BBM Industri 
& Bunker. Dengan sistem ini diskon akan ditentukan 
berdasarkan realisasi penjualan dua bulan sebelumnnya 
dengan maksimum diskon yang diperoleh agen adalah 
sebesar 8 persen MOPS. Sistem ini akan memacu agen 
untuk meningkatkan penjualan sebab semakin tinggi 
penjualan maka diskon yang diberikan akan semakin 
tingg.

Sebelumnya Freddy Anwar  mengungkapkan bahwa 
pencapaian penjualan BBM NonPSO NonPLN Region 
I tahun 2010 mencapai 2.080.000 KL over 2 persen dari 
target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut memberi 
nilai positif bagi Pertamina meskipun saat ini Region I 
Sumatera telah dimasuki kompetitor.  

Di samping itu acara sosialisasi ini juga menghadirkan 
tim dari Bank Bandiri memperkenalkan Mandiri Cash 
Management melakukan pembayaran dan pembelian 
seluruh produk dengan sistem online.MPPMS REG. I
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PERTAMINA TURUNKAN IMPOR PREMIUM
JAKARTA  (Media Indonesia) - Pertamina menurunkan 
impor BBM jenis Premium dari 7 juta barel menjadi 5 juta 
barel pada Januari 2011. Sebelumnya, impor Premium 
sempat melonjak hingga 7 juta barel guna mengamankan 
BBM pada suasana natal dan tahun baru. Demikian 
disampaikan Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina 
Djaelani Sutomo. Djaelani menghitung, biasanya pada 
awal tahun impor BBM jenis Premium mencapai kisaran 7 
juta kl. Berbeda dengan Januari yang terdiri dari 31 hari, 
bulan Februari yang hanya terdiri dari 28 hari diharapkan 
Djaelani turut berpengaruh pada turunnya impor BBM 
impor. “Namun, kalau melihat kemacetan sekarang, pasti 
lebih ngeri. Perkiraan saya sama seperti Januari, sekitar 
5 juta kl,” tutur Djaelani.

TAHUN 2011, PERTAMINA SIAPKAN CAPEX 
Rp 37,1 TRILIUN
JAKARTA  (Suara Pembaruan) -  Pertamina tahun ini 
menganggarkan belanja modal (capital expenditure/
capex) sebesar Rp 37,1 triliun, naik 86,4 persen dibanding 
prognosa 2010 yang hanya Rp 19,9 triliun. Vice President 
Komunikasi Korporat Mochamad Harun mengatakan, 
peningkatan belanja modal itu telah mendapat pesetujuan 
melalui RUPS. Sebanyak 76,4 persen belanja modal 
akan dialokasikan di sektor hulu. Sedangkan sisanya 
sebesar 23,6% untuk sektor hilir. Menurut Harun, di sektor 
hulu, pencapaian target keuntungan akan dilakukan 
melalui percepatan transformasi dengan peningkatan 
pertumbuhan cadangan dan produksi migas dan panas
bumi. Sementara di sektor hilir akan dilakukan dengan 
meningkatkan added value di pengolahan dan lebih eks
pansif di pemasaran produkproduk unggulan.

PERTAMINA OPERASIKAN TANKER 
AFRAMAX
JAKARTA  (Republika) - Pertamina akan mengoperasikan 
dua kapal tanker jenis aframax berbobot 85 ribu dead 
weight ton (DWT) pada Maret 2011. Direktur Pemasaran 
& Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengatakan, kapal 
yang akan mengangkut minyak mentah tersebut dibuat 
perusahaan galangan kapal di Cina. “Kapal ini dibuat 
awal tahun 2010 dan dijadwalkan tiba pada Maret 2011,” 
katanya di Jakarta.  Menurutnya, pengadaan kapalkapal 
tersebut dilakukan  melalui tender secara terbuka dengan  
mempertimbnagkan teknologi dan juga harga. “Soal 
kualitas, jadi pertimbangan pertama,” ujarnya. Pertamina 
berencana mempunyai kapal tanker super besar jenis 
VLCC berbobot mati antara 200 ribu  300 ribu ton. 
Pertamina akan menambah 25 kapal tanker, baik yang 
akan mengangkut crude  maupun bahan bakar minyak 
antara 2009  2014. “Kapalkapal itu akan menggantikan 
kapal tanker yang sudah tua karena beroperasi sejak 
25 tahun lalu,” kata Djaelani. Pengadaan kapal akan 
menggantikan sejumlah kapal yang kini masih disewa 
Pertamina, sehingga diharapkan lebih efisien dan 
menjamin ketersediaan  crude dan BBM.

PERTAMINA SEDIAKAN TANGKI TIMBUN 
113.285 KL
JAKARTA (Investor Daily) - Pertamina telah menye
diakan tanki timbun Pertamax dengan kapasitas 113.285 
kiloliter (kl) di depot dan terminal yang berada di Region III 
(Jabodetabek & Jawa Barat), Region IV (Jawa Tengah), 
dan Region V (Jawa Timur) sebagai bagian dari persiapan 
pengaturan BBM bersubsidi. Vice President BBM Retail 
Pertamina B. Trikora Putra mengungkapkan, tangki 
timbun dengan kapasitas 113.285 kl tersebut mampu 
menswitching  (mengganti) tangki timbun 332.576 kl dari 
Premium ke Pertamax. Selain itu, Pertamina juga sudah 
melakukan persiapan  switching  mobil tangki Premium 
ke Pertamax. Kapasitas mobil tangki yang sudah tersedia 
saat ini untuk Pertamax sebanyak 515 kl di Region III, IV, 
dan V, dnegan potensi yang akan dilakukan  switching 
saat implementasi kebijakan pembatasan BBM subsidi 
sebanyak 9.319 kl. “Kami juga telah menambah tangki 
timbun Pertamax bagi SPBU yang belum menjual Per ta
max,” jelasnya. Trikora menyampaikan, saat  ini ter dapat 
3.024 SPBU di Region III, IV, dan V yang di siap  kan untuk 
mengikuti program pengaturan BBM bersubsidi tahap 
awal. MPRO

Direktur Umum Waluyo :
Pertamina Menuju Green Productivity
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JAKARTA –  Green Pro-
ductivity mempunyai tiga 
sasaran. Yaitu, peningkatan 
produktivitas, kinerja ling
kungan dan manfaat sosial. 
Demikian disampaikan Di
rektur Umum Pertamina, 
Waluyo pada saat workshop 
Implementasi K3 Lingkungan 
Kerja dalam Rangka Ter
ciptanya Produktivitas Ramah 
Lingkungan, di Kementerian 
Tenaga Kerja Republik In
donesia, Rabu (12/1).

Menurut Waluyo, green 
productivity adalah strategi 
peningkatan produktivitas 
dan kinerja lingkungan untuk 
pengembangan kondisi sosial 
ekonomi suatu perusahaan, 
yang mencakup penerapan 
pendekatan teknis, teknologi 
dan sistem manajemen untuk 
menghasilkan produk dan 
jasa yang ramah lingkungan.

Adapun lanjutnya, pe
man faatan sumber daya 
alam sebagai, bahan baku 
tam bang, logging, energy, 
manufacture, dan jasa. Da
lam proses produksi yang 
meng hasilkan limbah (padat, 
cair, gas) dan dalam proses 
distribusi, pemanfaatan dan 
pembuangan material.

Di je laskan juga oleh 
Wa luyo bahwa Pertamina 
mem punyai program menuju 
green productivity. Yaitu, 
meminimalisasi limbah dan 
zero emission, teknologi ber
sih, konservasi energi dan 
sum ber daya alam, clean 
energi, substitusi bahan ba
ku dan bahan penunjang, 
modifikasi sarana dan proses 
operasi, green product, edu 
kasi dan keterlibatan ma
syarakat, dan kemitraan ling
kungan.

Sedangkan program mini
malisasi emisi gas flaring 
yang terbuang ke lingkungan 

substitusi HSD ke gas sebagai 
bahan bakar generator di 
UBEP Jambi (160 MSCFD), 
pemanfaatan emisi CO2 dari 
sumur minyak di Pamanukan
Field Subang sebagai Dry Ice 
(0,5 MMSCFD), pemanfaatan 
emisi CO2 dari CO2 Removal 
Unit di CilamayaField Subang 
sebgai bahan baku soft drink 
industri (0.776 MMSCFD), 
pemanfaatan f laring gas 
di lapangan Tambun Field 
Subang sebagai bahan ba
ku Elpiji dan BBG di PLN 
Muara Tawar (15 MMSCFD), 
flaring gas recovery di RU V 
Balikpapan (reduksi emisi CO2 
sebesar 122.300 ton/tahun), 
dan flaring gas recovery di RU 
IV Cilacap (menjadi produk 
LPG 300T/D, fuel gas system 
dan sulfur flake 70T/D).

Lebih lanjut Waluyo me
maparkan, Pertamina juga 
sudah mempunyai berbagai 
produk ramah lingkungan. 
Di antaranya Musicool yang 

merupakan produk refrigeran 
yang ramah lingkungan se
bagai pengganti refrigerant 
sintetis yang mengandung 
CFC, yang tidak merusak 
lapisan ozon dan low GWP; 
Hidrocarbon Aerosol Pro
pelant; dan Solphy2, yaitu 
solvent sebgai metal cleaning 
di  Garuda Maintenance 
Facility dan dapat digunakan 
sebagai pelarut dari cat, varnis, 
pewarna tinta, insektisida dan 
pestisida.

“Untuk melancarkan pro
gram udara sehat dan bersih 
di lingkungan kantor telah 
diberlakukannya larangan 
merokok di dalam gedung 
dan perkantoran untuk men
dukung  lingkungan kerja 
yang sehat dan bersih, serta 
sesuai dengan Perda DKI No. 
88 tahun 2010,” ungkapnya.

Selain itu, di lingkungan 
Kantor Pusat Pertamina 
juga telah dilakukan uji emisi 
kendaraan bermotor milik 

para pekerja dan mitra kerja. 
Dengan jumlah kendaraan 
yang diuji, pada bulan De
sember 2009 sebanyak 770 
mobil dan bulan Juli 2010 
se banyak 1.029 mobil.

Untuk program hi jau 
ber sama Pertamina yaitu 
green planet, pembagian 
100.000 bibit pohon per tahun 
kepada warga; Coastal Clean 
Up, kegiatan bersihbersih 
pantai, distribusi tempat 
sam pah, edukasi pelestarian 
lingkungan dan penanaman 
pohon di Balikpapan, Balongan 
dan Ci lacap; Pertamina 
Green Act bertujuan untuk 
memperkenalkan pendidikan 
lingkungan bagi generasi 
muda dengan melibatkan 
115 SMAN di DKI Jakarta; 
dan Pertamina Go Green for 
Consumer, Pertamina mem
berikan satu batang pohon 
bagi pembeli satu galon pe
lumas Fastron sampai dengan 
April 2010.MPNDJ

Direktur Umum Waluyo  (kanan) menjelaskan tentang green productivity pada saat workshop Implementasi K3 Lingkungan 
Kerja dalam Rangka Terciptanya Produktivitas Ramah Lingkungan, di kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Sosialisasi Limited Flexi Time
JAKARTA - Limited Flexi Time adalah perubahan waktu 
kerja yang diberlakukan  di Kantor Pusat Pertamina (Gedung 
Utama, Gedung Annex dan Gedung Perwira)  atau pada 
fungsi Korporat yang ada di Jakarta, seperti  Gedung Kwar
nas, PLC di Simpruk, Perkapalan, SPI, dan lainlain.  

Demikian terungkap dari sosialisasi Limited Flexi Time 
yang berlangsung di Gedung Utama Lantai Ground, Kantor 
Pusat Pertamina, pada Selasa (18/1) sesi pertama. Acara 
dihadiri sejumlah  pekerja. Berbicara pada acara itu adalah M. 
Taufiqurrohman Ast. Man. IRPA (Industrial Relations, Policy 
and Audit) – HR Operation.

Pemberlakuan flexi time ini dengan mempertimbangkan  
beberapa faktor. Di antaranya adalah tempat tinggal se bagian 
besar pekerja Pertamina yang umumnya di pinggiran kota 

Jakarta. Dan yang kedua, faktor moda transportasi yang 
dipakai untuk menuju kantor. Dengan flexi time ini, diharapkan 
disiplin terhadap waktu kerja dapat ditegak kan.  

Dengan flexi time ini, jam kerja di Kantor Pusat dan fungsi
fungsi Korporat yang ada di jakarta  berubah. Semula waktu 
kerja dimulai pukul 07.00 WIB  15.30 WIB, dengan waktu 
istirahat setengah jam pada pukul 11.30 – 12.00 WIB. Kini, 
masuk pukul 07.00 – 07.30 WIB, dan keluar kantor pukul 
16.00 – 16.30 WIB, dengan istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB. 
Flexi time ini diuji coba pertama kali pada November 2010, 
dan Januari 2011 ini  adalah uji coba yang kedua kalinya.

Untuk di daerah, waktu kerja di unitunit Pertamina masih 
tetap seperti semula, karena tidak ada masalah dengan 
transportasi menuju kantor.MPUHK 
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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

JAKARTA – Untuk mencapai Pertamina menjadi perusahaan 
nasional yang berkelas dunia maka sudah selayaknya Sumber 
Daya Manusia nya pun turut berkelas dunia dengan harapan World 
Class Human Capital HR Pertamina bisa terealisasi di 2013.

“Mari kita bulatkan tekad dan niat menghadapi di awal tahun 
ini. Di tahun pertama ini ada 12 inisiatif untuk kita lakukan bersama 
dan kita harus bisa bertarung dan proaktif untuk mencapai 
visi perusahaan sebagai world class oil company,” demikian 
disampaikan oleh SVP  Human Resources Pertamina, Ahmad 
Bam bang dalam kesempatan kegiatan HR Transformation Projects 
Kick Off Phase Year 1-2011, di ruang Pertamax Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta, Kamis (13/1).

Menurut Ahmad Bambang, SDM Pertamina akan bisa berjalan 
lebih bagus jika data dan Informasi Teknologi berjalan baik untuk 
bisa menjadi world class, karena keputusan managerialpun di
dasarkan pada informasi yang bagus pula, lengkap dan cepat.  

Lebih lanjut Direktur SDM Pertamina, Rukmi Hadihartini menilai 
dengan adanya 12 HR inisiatif maka blueprint HR akan terwujud 
untuk menjadikan HR yang world class. 

“Mari kita berkomitmen dengan hati yang ikhlas untuk menja
dikan HR yang world class dan jadikan HR sebagai bisnis partner 
yang menghubungkan para lini sehingga bisa memenuhi harapan 
dari para stakeholder kita,” ungkap Rukmi.MPIK

Menuju HR 
Berkelas Dunia

HR Transformation Projects Kick Off 
Phase Year 1-2011: 
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oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

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

Update Profile KOMETers di “MYSITE”
Dalam beberapa tahun berakhir ini masyarakat dunia digandrungi dengan situs pertemanan 

yang populasinya terdiri dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Ternyata kita bisa memperluas 
pergaulan kita tidak hanya di jejaring sosial seperti friendster, facebook, tweeter, tagged dan lain 
sebagainya. Mau tau apa itu? Apa manfaatnya? Dan bagaimana caranya?

KOMET juga nggak mau ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada, tentunya 
hal ini dibarengi dengan kebutuhan dan manfaatnya dari teknologi itu sendiri. Saat ini KOMETers 
juga bisa eksis di “Jejaring Pertamina” alias “Pertamina Network” yang kita sebut “MYSITE”. Di sini 
KOMETers bisa melengkapi profile atau data pribadi yang terdiri atas expertise (bidang keahlian), 
interests (hobi), colleagues (relasi) dan yang nggak kalah penting tentunya bisa menampilkan 
photo terbarunya yang paling keren ☺

So, setelah update profile, apa sih manfaatnya dari “MYSITE” ini ? OK deh, KOMETers nggak 
bakalan rugi klo udah terdaftar di “MYSITE”. Manfaatnya yaitu :
 KOMETers bisa “dikenal dan mengenal” dengan oleh seluruh Pekerja Pertamina,
 KOMETers secara otomatis terdaftar di “Community of Practice (CoP)” alias kelompok diskusi/

komunitas dengan expertise yang sama. Disini KOMETers yang memiliki expertise (bidang 
keahlian) yang sama bisa bertemu dan berdiskusi dengan tema yang menjadi permasalahan 
dalam pekerjaan.

 KOMETers bisa bertanya di “Ask The Expert” secara langsung pada ahlinya sesuai dengan 
expertise yang didaftarkan.

Gimana cara daftarnya ? Seperti yang sudah disosialisasikan pada email Broadcast Pertamina, 
ikuti 3 langkah mudah di bawah ini :

Ayo segera update profile KOMETers di “MYSITE”, dapatkan manfaatnya agar dapat bergabung 
dengan CoP alias komunitas expertise Anda. Apabila mengalami kesulitan dapat menghubungi 
Tim KOMET dan service desk setempat atau di (021) 381 6666.•

Menyambung tulisan pada QCorner minggu lalu, di tahun 2011 ini memang kita lebih 
dituntut untuk berpacu dengan waktu, ya … kita harus berlari, bukan karena disuruh 
berlari, tapi lebih karena kesadaran dari diri sendiri untuk mencapai  targettarget kinerja 
yang telah ditetapkan sebagai wujud dari sebuah commitment!

Terkait dengan pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA), perbaikan
perbaikan telah  dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu dan mendatang. Ini sebuah 
babak baru! Dimulai dari perubahan pola penanganan tindak lanjut OFI to AFI, yang 
telah dijadikan KPI untuk masingmasing Unit Bisnis dan dimonitor secara intensif setiap 
triwulan, maka di tahun 2011 ini akan dilakukan program coaching agar  OFI  AFI hasil 
assessment 2010 kali ini dapat dijabarkan menjadi rencana kerja yang lebih jelas, lebih 
terukur, dan terintegrasi.

Seolah membongkar situs, itulah kiasan yang tepat untuk upaya kustomisasi 
Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) menjadi Kritieria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP) yang sekarang telah dilakukan. Bagaimana tidak? Keinginan 
ini sebenarnya telah lama ada sejak pertama kali akan diterapkannya MBCfPE di 
Perusahaan ini pada tahun 2003. Namun main stream saat itu masih menganggap 
bahwa Baldrige adalah sistem yang terbaik, apalagi PT. Telekomunikasi Indonesia 
Tbk (TELKOM) telah lebih dulu menerapkannya, sehingga selama ini pula kita telah 
mencoba menerapkan dan menerjemahkan satu persatu persyaratan MBCfPE layaknya 
‘kitab suci’.  

Namun, setelah sekian lama menerapkan MBCfPE ini, kita semakin menjadi tahu 
apa kelebihan dan kelemahan sistem ini. Kustomisasi menjadi hal yang tak terhindarkan 
agar manfaat PQA dapat lebih dirasakan dan lebih membumi, apalagi TELKOM sebagai 
pioneer MBCfPE di Indonesia sebenarnya telah melakukan kustomisasi ini sejak tahun 
2008 lalu.

Ini memang babak baru bagi pelaksanaan PQA. KKEP bukanlah sekadar ‘ganti 
nama’, namun ini adalah bentuk perbaikan atau inovasi terhadap sistem yang ada. 
Diakui bahwa hal ini memang bukan perubahan yang sifatnya radikal tapi bertahap, 
karena ada halhal positif dari MBCfPE yang perlu dipertahankan. 

Hal positif yang setidaknya dapat diperoleh terkait dengan penerapan PQA berbasis 
KKEP kali ini adalah:
1. Kriteria lebih mudah dipahami karena telah disusun menggunakan kaidah  bahasa 

Indonesia, bukan bahasa terjemahan sebagaimana yang selama ini. Penjelasan 
terkait persyaratan kriteria lebih lengkap dan telah disesuaikan dengan karakteristik 
Unit Bisnis dan perkembangan internal perusahaan.

2. Item Work sheet, yang merupakan bagian dari Examiner Tools, telah difokuskan 
pada  penciptaan Feedback (Strength & OFI) yang lebih berbobot dan komprehensif,  
sehingga diharapkan strength-nya dapat dan layak untuk disharing antar Unit Bisnis, 
dan OFInya dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi Unit Bisnis.

PQA berbasis KKEP kali ini memang belumlah suatu yang sempurna, namun 
penyempurnaan akan terus dilakukan sesuai tahapan berikut ini. 

Bagaimanapun perjalanan ini masih sangatlah panjang, tentulah kita tidak ingin 
kehabisan nafas karena berlari terlalu kencang sejak diawal. Perbaikan pelaksanaan 
PQA ini memerlukan ketekunan, kesabaran, keyakinan, dan konsistensi. Hal inilah 
yang seringkali kita lupakan. Banyak contoh tentang hal ini, dimana sistem yang 
diterapkan tidak lagi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, atau malah justru 
hanya menambah kerumitan. Hal ini karena kita lupa untuk melakukan evaluasi dan 
menciptakan inovasiinovasi baru untuk memperbaiki sistim/proses yang ada. Itulah 
esensi perbaikan menuju maturity proses yang diharapkan Baldrige melalui konsep 
ADLInya (Approach, Deploy, Learning, dan Integration).•

KKEP : Percepatan Perubahan 
Menuju yang Terbaik

Oleh : Annisrul Waqie - Tim QM
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Tidak sukar mengetahui dan menilai 
permata yang bermutu manikam. 
Perlihatkan  pada ahlinya, dalam  hal ini 
gemologist, ia segera dapat menilainya. 
Berlian merupakan salah satu batuan 
mulia yang mempunyai warnawarna 
yang indah. Tidaklah mengherankan 
bila  Daniel Defoe seorang pujangga 
dari Inggris mengibaratkan jiwa manusia 
bagaikan permata.

Bila dipotong dalam proporsi yang 
tepat, berlian akan memantulkan cahaya 
kemilau sebagai hasil dari refraksi 
dan pantulan yang sempurna tanpa 
ada cahaya yang lolos. Akan muncul 
keindahan dan sejuta pesona yang 
memendar melalui tajuk batu mulia itu. 
Inilah perspektif atau sudut pandang. 
Sama seperti berlian, manusia pun 
perlu dipandang dimensi kekuatannya. 
Dipoles dan disentuh melalui pendidikan 
dan pelatihan, sehingga keluar kemilau 
cahayanya.

DR. A.B Susanto, seorang pem
bicara seminar, motivator dan penulis 
yang produktif, mengulas mengenai 
manajemen kehidupan untuk diri sen
diri merupakan sebuah kristalisasi 
dari peristiwa atau pengalaman yang 
pada akhirnya bermuara pada sebuah 
hukum, kaidah, dan adagium. Masalah 
yang diangkat di buku ini tidak hanya 
masalah kehidupan yang berhubungan 
dengan bisnis dan manajemen semata 
walaupun aspek manajemen menyentuh 
setiap sisi kehidupan kita. Siapa pun 
dapat mengambil banyak manfaat 
dan halhal penting berkaitan dengan 
pekerjaan dan kehidupan dari buku ini 
yang diperuntukkan juga bagi mereka 
yang berada di luar profesi bisnis dan 
manajemen.

Terdiri dari sembilan bagian salah 
satunya adalah mengenai leadership. 
Kedengarannya mungkin aneh dan 
kontradiktif bahwa seseorang pemimpin 
melayani. Apalagi melayani anak buah. 
Seorang bos cenderung menarik gading 
dan enggan merendahkan martabatnya. 
Pemimpin yang melayani anak buahnya 
bukan berarti, pemimpin tersebut tidak 
mempunyai wibawa namun mempunyai 
tujuan yaitu untuk keberlangsungan serta 
kesuksesan sebuah organisasi.

Selain mengenai kepemimpinan, 
juga membahas tentang inovasi diri 
sendiri dan perusahaan. Tidak hanya 
perusahaan yang membutuhkan inovasi 
namun juga diri sendiri. Inovasi sendiri 
mempunyai definisi yaitu “memanfaatkan” 
ideide baru untuk menciptakan produk, 
proses, dan layanan baru. Jika tidak 
melakukan sebuah inovasi, organisasi 
yang mapan sekalipun akan musnah 
dan tinggal sebuah nama saja. Inovasi 
merupakan proses manajemen yang 
menuntut disiplin ,aturan, dan perangkat
perangkat pendukung.

Di setiap bab buku ini terkandung 
menu gizi sendiri. Oleh karena itu 
membaca buku ini tidak harus dimulai 
dari bab depan. Buku yg memberikan 
paparan penerangan bagi pembaca 
untuk meniti karier, mencelikkan mata 
melihat peluang usaha, serta lebih luas 
menyentuh banyak kehidupan pribadi
pribadi guna menerangi setiap orang 
yang membaca untuk  melangkahkan 
kaki menjalani hidup yang berkualitas.MP 

PERPUSTAKAAN

Sosialisasi Pengaturan BBM Bersubsidi 
kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
JAKARTA – Pada Maret 2011 ini, Pemerintah 
akan membatasi bahan bakar minyak (BMM) 
subsidi. Hal itu dilakukan agar subsidi te pat 
sasaran, yaitu untuk masyarakat yang me
mang layak dan berhak mendapatkan BBM 
subsidi tersebut. 

Hadir pada acara tersebut, VP BBM Re
tail Pertamina Basuki Trikora, Dirut Patra 
Niaga Iqbal Hasan, Anggota Pengurus 
Ha rian YLKI Tulus Abadi, dan undangan 
lain nya. Adapun acara tersebut tentang 
pemaparan Pertamina berkaitan dengan akan 
dilakukannya pembatasan BBM subsidi yang 
berlangsung pada Maret 2011 kepada pihak 
YLKI di Jakarta, Selasa (18/1).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur 
Utama Patra Niaga Iqbal Hasan menjelaskan 
tentang sejarah Pertamina, dan juga me
ma parkan bagaimana kerja keras yang 
telah Pertamina lakukan untuk memenuhi 
kebutuhan BBM bagi masyarakat Indonesia 
baik yang di kota besar hingga kepelosok 
negeri selama 53 tahun. 

Sementara itu, Vice President BBM Retail 
Pertamina B. Trikora Putra menjelaskan bah wa 
memang benar adanya kebijakan Pe merintah 
mengenai pembatasan atau peng aturan akan 
BBM subsidi. Karena, BBM subsidi yang 
selama ini disediakan oleh Pe  merintah tidak 
tepat sasaran. “Artinya banyak pihak yang 
tidak berhak menggunakan BBM subsidi tetapi 
menikmatinya. Jadi, siapapun bisa menikmati 
subsidi BBM, dan siapapun bisa membeli BBM 
subsidi. Walaupun ada beberapa sektor yang 
sudah tidak lagi diizin kan untuk menggunakan 
BBM subsidi,” ujar Tiko.

Menurut Tiko, Pemerintah telah menjelas
kan bahwa sampai saat ini beban biaya 
subsidi di APBN sangat luar biasa besarnya. 
Untuk tahun 2011 saja diperkirakan sebesar 
Rp 95 triliun yang digunakan untuk BBM 
subsidi diantaranya Premium, Minyak Tanah, 
dan Solar dengan jumlah kuota sebesar 38,38 
juta KL.

Sementara itu, lanjut Tiko, tahun 2011 
Pertamina kembali ditunjuk oleh Pemerintah 
dan BPH Migas menjadi salah satu per
usahaan yang mendistribusikan BBM subsidi 
bersama dengan Aneka Kimia Raya (AKR) 
dan Petronas Indonesia. “Tetapi komposisi 

pembagian wilayah dan kuota masih dido minasi 
oleh Pertamina. Dua pemain asing itu hanya 
mendapatkan wilayah di Medan, Lampung, dan 
Kalimantan saja. Artinya Pertamina disini sebagai 
pemain yang sama sekali tidak mendapatkan hak 
istimewa dari Pemerintah, meskipun “Pertamina” 
merupakan perusahaan nasional milik negara 
Indonesia, tetap diberlakukan sama dengan 
perusahaan asing,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tiko menjelaskan, ada beberapa 
poin penting yang berkaitan dengan BBM subsidi. 
Pertama, harus dilihat kembali latar belakang 
Pemerintah yang mengacu pada landasan 
hukum yaitu UU No.22/2001 tentang Migas, 
UU No.30/2007 tentang Energi, PP No.2/2010 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional, dan UU No. 10/2010 tentang APBN.

Kedua, adalah BPH Migas, yang melakukan 
pengawasan dan pengaturan BBM subsidi. 
Tentunya BPH Migas juga bekerjasama dengan 
aparataparat terkait seperti polisi, kejaksaan, 
dan pemerintah daerah.

Ketiga, Pertamina ditugaskan menyediakan 
sarana dan prasarana dalam penyarluran BBM 
subsidi.

Sementara itu, roadmap penyaluran yang 
sudah ditetapkan oleh Pemerintah ini akan 
dimulai di Jabodetabek pada 1 April 2011 dan 
dilanjutkan pada 1 Juli 2011 untuk semua wilayah 
Jawa, Madura, dan Bali.

Mengapa dimulai di Jabodetabek? Pertama, 
hampir 60 persen konsumsi itu ada di Jawa. 
Kemudian di Region III yang merupakan wilayah 
kerja Pertamina mencakup DKI Jakarta, Banten, 
dan Jawa Barat, itu hampir kurang lebih 40 
persen yang dikonsumsi Jawa – Bali. Dari sisi 
konsumsi sangat besar sekali.

Kedua, Pemerintah melihat dari segi kesiapan 
Pertamina mulai dari instalasi Depo Pertamina, 
kemudian dari sisi angkutan, sisi SPBU yang 
memang paling siap dimulai adalah di wilayah 
Jabodetabek. 

Dijelaskan juga oleh Tiko, bahwa yang 
ber hak menerima BBM subsidi dan ditetapkan 
Pemerintah, adalah kendaraan angkutan 
umum yang mengangkut para penumpang dari 
masyarakat ekonomi lemah serta  kendaraan 
roda dua dan roda tiga. 

Sedangkan untuk pengaturan jalur di SPBU, 
lanjut Tiko, Pertamina sudah menyiapkan strategi 
jalur untuk di SPBU agar tidak penumpukkan dan 
masyarakat yang membeli BBM non PSO tetap 
mendapatkan hak kenyamanan dibuatkan dua 
jalur, yaitu jalur BBM PSO dan jalur BBM non 
PSO. “Jadi sesama pengunjung SPBU sama
sama mendapatkan haknya,” kata Tiko.

Berbagai kemungkinan sudah diperhitungkan 
pihak Pertamina. Mulai dari sarana dan fasilitas, 
sosialisasi, bahkan penambahan tangki timbun 
dan dispenser bagi pengusaha SPBU.MPNDJ

Dirut Patra Niaga Iqbal Hasan menjelaskan tentang peran Pertamina untuk bangsa Indonesia di hadapan pengurus YLKI.

Perkuat Budaya Kerja di Tubuh Pertamina
JAKARTA – Program Performance Mana-
gement System (PMS) Pertamina bertujuan 
untuk membuat alignment antara targettarget 
perusahaan dengan target individu yang di
berikan kepada masingmasing pekerja. 

Sebagai tolak ukur pencapaian targettarget 
tersebut maka dibentuklah Key Performance 
Indicator (KPI) yang dijadikan patokan se
ba gai evaluasi kinerja Direktorat, Divisi, 
atau  pun perorangan, apakah pekerja telah 
memenuhi kinerja yang diharapkan atau belum 
memenuhi. 

Untuk menyempurnakan jalannya roda 
PMS dan menunjang kegiatan KPI sebagai 
strategi rencana bisnisnya Pertamina maka 
dilakukan Expectation Setting Conversation 
(ESC) untuk setting kinerja dalam merubah 
pola pikir dan perilaku sehingga membuat 

budaya kinerja yang kuat di tubuh Pertamina.
 Workshop Expectation Setting Conversation 

(ESC): KPI & Behavior Competencies ini 
berlangsung di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (24/1) yang dihadiri jajaran Direksi dan 
pekerja level manager ke atas dari semua unit 
atau fungsi Pertamina.

Berdasarkan hasil Themeo meter Survey 
Desember 2010, tingkat dukungan aktif pekerja 
terhadap transformasi atau perubahan budaya 
adalah sebesar 34 persen. Sedangkan pekerja 
yang melaksanakan aktivitas manajemen kinerja 
tepat waktu pada 2010 sebesar 75 persen.

“Ke depan kita harus tetap memperhatikan 
tema fundamental melalui perubahan budaya 
berbasis kinerja yang menjadi kesepakatan kita 
bersama,” ujar Direktur SDM Pertamina, Rukmi 
Hadihartini saat membuka workshop ESC dan 

KPI. Menurut Rukmi, jika tema fundamental tidak 
digarap dengan baik dan culture change juga 
tidak digarap dengan baik maka transformasi 
tidak akan suistanable.

“Kita harus lebih berkomitmen untuk mela
kukan setting target. Yaitu, suatu framework yang 
telah disepakati sehingga bisa lebih efektif lagi. 
Team leader tentunya harus memberikan support 
kepada jajaran bisa lebih efektif lagi sehingga KPI 
bisa tercapai,” lanjut Rukmi. 

Dalam workshop ini, Direktur  Perencanaan 
Investasi & Manajemen Risiko Ferederick ST 
Siahaan memaparkan RKAP dan RJPP Perta
mina sebagai target yang menantang. “Saya 
meminta seluruh dukungan elemen perusahaan 
untuk mewujudkan RKAP dan RJPP sehingga 
visi  perusahaan menjadi world class company 
bisa tercapai.MPIK
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KHAIRUL ROzAq
General Manager Area Lahendong
PT Pertamina Geothermal Energy
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PENARIKAN UNDIAN PELUMAS DARI KITA 
UNTUK KITA

JAKARTA – Penarikan undian pelumas Dari Kita untuk 
Kita, undian diselenggarakan bertepatan dengan HUT 
Pertamina ke53, di Jakarta, Rabu (12/1). Menurut Ast. 
Man. PCO Pelumas, Syafaat Jajuli, undian ini diadakan 
untuk mengapresiasi pengguna pelumas Pertamina 
terutama dikalangan internal Pertamina sendiri. “Den
gan tujuan untuk lebih membudayakan penggunaan 
produk Pertamina dikalangan sendiri,” ungkapnya. 
Adapun pemenang kali ini, yaitu Neneng Hamidah 
mendapatkan sebuah Ipad dan Arif Tono  mendapatkan 
sebuah handphone BlackBerry.MPNDJ

P.H. HENDRICK SIREGAR
Pimpinan Proyek Lahendong 4,5, & 6
PT Pertamina Geothermal Energy
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KELURAHAN GUMILIR JUARAI LOMBA SOSIALISASI ELPIJI 
DI AJANG PERTAMINA EXPO 2010

CILACAP - Sosialisasi elpiji 3 kg yang tengah gencar disosialisasikan 
oleh Pertamina tidak hanya dilakukan oleh pekerja Pertamina saja 
namun juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, salah satunya 
adalah Ibuibu PKK. Lomba yang diikuti oleh 7 peserta ini diadakan 
selama pelaksanaan Pertamina Expo 2010 pada tanggal 27 November 
hingga 7 Desember 2010. Keluar sebagai juara pertama adalah tim dari 
Kelurahan Gumilir, disusul tim dari Kelurahan Lomanis dan Kelurahan 
Kebon Manis. Para pemenang menerima sejumlah hadiah yang diser
ahkan secara simbolis oleh General Manager RU IV Syofrinaldy pada 
saat penutupan Pertamina Expo 2010 (7/12).MP RU IV

GM RU IV CILACAP KOORDINASI DENGAN 
PEMERINTAH SETEMPAT

CILACAP - Mengawali masa tugasnya di RU IV Cilacap, GM 
RU IV yang baru Bambang Harijanto berkunjung ke pendopo 
Kabupaten Cilacap untuk berkenalan dan berkoordinasi den
gan Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji (3/1). GM 
yang didampingi oleh Manager General Affairs drg R Sutarno, 
Public Relations Section Head Kurdi Susanto diterima oleh 
Wakil Bupati Cilacap di ruang kerjanya. Tatto mengungkapkan 
bahwa antara Pemerintah Kabupaten Cilacap dan RU IV 
telah terjalin kerjasama yang baik melalui programprogram 
CSR yang dilakukan Pertamina. Bahkan salah satunya berkat 
sentuhan Pertamina melalui program CSR lingkungan seperti 
hutan kota Kabupaten Cilacap berhasil meraih Adipura untuk 
yang kedua kalinya. Tatto berharap kerjasama ini akan terus 
terjalin sehingga akan menciptakan iklim usaha yang kondusif 
di Kabupaten Cilacap.MPRU IV 

WAWAN DARMAWAN
Pimpinan Proyek Kamojang Unit 5
PT Pertamina Geothermal EnergyFo
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PLAJU - Masih dalam suasana peringatan hari ulang tahunnya ke 53, di awal 
tahun 2011 ini, RU III menanam pohon Glodokan di dalam areal kilang Sungai 
Gerong sebanyak 53 pohon, karena ulang tahun ke 53 tahun, sehingga men
anam pohon jumlahnya juga 53 pohon. “Ini memang disengaja karena untuk 
kenangan saja,” ujar General Affairs Manager RU III Migdad. Penanaman pohon 
di areal kilang RU III ini bukan yang pertama, beberapa waktu lalu juga telah 
ditanam 1000 pohon dalam gerakan one man one tree. Tujuannya agar kilang 
tidak gersang dan menjaga kondisi areal kilang supaya tetap hijau dan mengu
rangi pemanasan global.  Sementara itu, Environmental Section Head Nurjali 
mengatakan, untuk memberikan kesan kilang RU III yang hijau nan asri, secara 
bertahap akan ditanami pohon pada titiktitik di setiap sudut kilang yang masih 
dianggap gersang, “Kendati penanaman pohon ini bukan merupakan program 
tahunan, namun merupakan gerakan insidentil yang kami anggap penting untuk 
dilaksanakan,” tandasnya.MPRU III

Gerakan 1000 Pohon 
di Daerah Operasi
Rupanya bincangbincang mengenai kenyamanan 
lingkungan masih menjadi topik di Warung Mang Warta. 
Warga Pertamina Kantor Pusat – atau mungkin di beberapa 
Unit Operasi hulu, Pengolahan, Kantor Pemasaran – juga 
butuh kehijauan, kesejukan dan kerimbunan. Siang itu 
keadaan panas sekali. Di halaman parkir sepeda motor 
Kantor Pusat, beberapa orang pekerja dan outsourcing 
berbincangbincang, memanfaatkan waktu istirahat makan.

Mas Parto : Mereka itu sebagian anggota Pertamina Motor 
Club (PMC), makanya mereka pada duduk 
di jokjok motor. Sisa pohon yang tak sempat 
ditebang waktu lapangan parkir menjadi 
lapangan basket. 

Pak Ronny : Dasar orang kita, senangnya menebang 
pohon, menembok halaman sampai tak ada 
resapan air. Bayangkan, selokan pun ditembok 
pula, jadi air kalau hujan terus mengalir tanpa 
meresap, akibatnya banjir.

Mas Budi : Iya, pas kemarau kena akibatnya deh, sumur
sumur pada kering karena di dalam tanah 
tidak ada persediaan air, tidak ada simpanan 
air.

Bu Yanti : Ini tempat, dikenal sebagai Girli alias pinggir 
kali, kantin Girli hahahha....memang dulu 
banyak pohon besar dan teduh rasanya.

Pak Ronny : Makanya itu kita kesal saja kalau lihat orang 
nebang pohon. Coba kalau Pertamina 
melakukan gerakan menanam 1.000 pohon 
bukan di tempat lain tapi di Kantor Pertamina, 
Daerahdaerah Operasi, entah itu di kompleks 
rig, kompleks kilang, kantor pemasaran, depot
depot. 

Mas Budi : Kan di beberapa unit sudah ada yang rajin 
menanam?

Pak Ronny : Ini kita buat gerakan massal, pas hari Minggu 
menanam pohon bersama. Kan di daerah, di 
Unitunit Operasi masih banyak lahanlahan 
kosong yang sebetulnya bisa dimanfaatkan 
untuk penghijauan. 

Iyum : Asyiiiikk... apalagi kalau ditanam buahbuahan, 
ya? 

Ujang : Ikut menanam doooong..jangan cuma 
memetiknya aja.

Mang Warta: Ya iya, menanam itu perbuatan mulia dan amal 
baik.

Mas Parto : Kita juga seger, sehat, dan sejuk...MPNS

SHARING SESSION FUNGSI MPS DI RU II DUMAI

DUMAI -  Pada (8/1), RU II mengadakan sharing session yang diadakan oleh 
Fungsi Maintenance Planning and Support (MPS). Acara diawali dengan doa 
yang dipimpin oleh Hamid dan dilanjutkan dengan perenungan yang disam
paikan oleh Manager MPS, Andi Agus. Melalui perenungan tersebut Andi 
mengingatkan agar seluruh insan di MPS untuk selalu bersyukur atas keseha
tan dan juga apa yang telah dicapai serta diberi oleh perusahaan selama ini. 
Andi Agus juga mengingatkan agar para pekerja MPS untuk selalu semangat 
dan terus berkontribusi terhadap perusahaan sebagai bentuk syukur.  Dalam 
kesempatan tersebut, Andi Agus menjelaskan peran serta fungsi MPS dalam 
struktur organisasi RU II. “MPS adalah owner dari keandalan unit. Namun dalam 
pelaksanaannya juga butuh komunikasi dan kerjasama yang tinggi dengan 
fungsifungsi lain seperti Maintenance Execution dan Reliability,”jelasnya.  Acara 
dilanjutkan dengan sharing session yang ditujukan untuk mencari solusi atas 
permasalahanpermasalahan yang terjadi dalam pekerjaan sehari hari. Forum ini 
berkembang sangat dinamis dan menghasilkan beberapa terobosanterobosan 
baru dalam pekerjaan sehingga diharapkan fungsi MPS ke depan menjadi lebih 
sempurna dan mencapai target.MPRU II
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Rapat Koordinasi Legal & Relations PEP, 
Dukung Pencapaian Produksi
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VP Legal dan Relations PEP Aji Prayudi saat membuka Rakor Legal & Relations di Bandung, (19/1).

Pelatihan dan Sertifikasi Basic Sea 
Survival di PEP Field Pangkalan Susu

APKIPRAH anak perusahaan

Pertamina Tingkatkan 
Kualitas Pendidikan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Ogan Komering Ulu

BANDUNG - Untuk menunjang 
kegiatan operasi, khususnya 
pencapaian sasaran produksi 
Pertamina EP 2011, fungsi 
Legal & Relations harus bisa 
memberikan dukungan yang 
optimal. Dukungan yang 
diberikan meliputi aspek 
perizinan, lahan, lelang dan 
kontrak, bantuan hokum dan 
keamanan, kehumasan serta 
hubungan ke pemerintahan.

Hal tersebut dipaparkan 
oleh VP Legal & Relations 
Pertamina EP Aji Prayudi saat 
membuka Rapat Koordinasi 
Legal & Relations di Bandung, 
Rabu (19/1). Rakor tersebut 
diikuti oleh sekitar 50 orang 
pekerja di lingkungan Legal 
& Relations Pertamina EP 
dari seluruh area operasi, 
re gion dan Unit Bisnis EP 
(UBEP). Rapat koordinasi 
diselenggarakan selama tiga 
hari 1921 Januari 2011.

VP Legal & Relations 
mengatakan bahwa dari 
se luruh jumlah lapangan 
Per tamina EP, sebagian di 
antaranya ada yang tidak 
diproduksikan. Persoalannya 
mungkin bukan tidak di kem

bangkan, imbuh Aji, tetapi 
ada kemungkinan terhambat 
masalah perizinan. Menurut 
Aji, jika persoalan ini bisa 
di selesaikan dan semua la
pangan dimaksimalkan maka 
produksi migas Pertamina EP 
bisa ditingkatkan.

Dalam aspek kehumasan, 
Aji menegaskan bahwa ke
giatan sebaiknya dapat 
mem  berikan manfaat bagi 
ma  syarakat, seperti salah 

satunya program energi 
man  diri. “Sebagai contoh 
pro gram biogas di Tanjung, 
yang mungkin ke depan bisa 
dikembangkan juga listrik 
tenaga surya,” tegas Aji. 
Aji mengharapkan agar per
masalahan yang ada dicarikan 
solusi dan diselesaikan ber
sama dan senantiasa mem
perhatikan aspek GCG dan 
HSE.

“Rencana kerja Legal 

& Relations harus sejalan 
dengan rencana kerja Ope
rasi sehingga pada saat pe
laksanaan sudah tidak ada 
kendala. Pemetaan stake-
holders yang disinergikan 
dengan program CSR/PSPO 
dan Kehumasan. Serta pe
laksanaan pengurusan per
izinan sejalan dengan stra tegi 
dan  proses bisnis yang ber
laku di perusahaan,” tegas 
Aji.MPPEP

PANGKALAN SUSU– Pe
mompaan minyak (mooring) 
dari terminal P3 ke SPM 
di Laut Aru merupakan sa
lah satu aktivitas rutin ke
giatan PT Pertamina EP 
(PEP)  Field Pangkalan Susu. 
Dalam rangka meningkatkan 
kemampuan para pekerja dan 
pekarya yang bertugas dalam 
kegiatan tersebut, PEP Field 
Pangkalan Susu melakukan 
pelatihan dan sertifikasi basic 
sea survival di Guest House 
dan Dermaga PEP Field 
Pangkalan Susu (10/01).

Pelatihan yang dilakukan 
bekerja sama dengan Badan 
Sar Nasional ini memiliki 
tujuan agar para pekerja dan 
pekarya yang pekerjaannya 
memiliki hubungan dengan 
mooring memiliki kemampuan 
untuk bertahan hidup di 
permukaan air apabila terjadi 
kecelakaan di laut.

Field Manager PEP Pang
kalan Susu Sigit Gunanto 
menga takan bahwa pelatihan 
in i  memi l i k i  hubungan 
erat dengan aspek HSE. 

Dia mengatakan bahwa 
operasional Field Pangkalan 
Susu yang tidak hanya di 
daratan namun juga meliputi 
wilayah perairan menuntut 
kemampuan pekerja dan 
pekarya untuk bertahan di 
laut apabila terjadi kecelakaan 
yang tidak diinginkan ber
sama.

Sigit juga kembali mene
gaskan bahwa pekerja dan 
pekarya di lingkungan Field 

Pangkalan Susu harus me
matuhi dan menyampaikan 
kepada sesama teman ker ja 
tentang Golden Rules HSE 
untuk di terapkan di ling
kungan kerja maupun di ling
kungan rumah tempat tingal. 

Golden Rules HSE me
liputi tiga aspek yang ha
rus diterapkan yaitu patuh, 
intervensi dan peduli terha dap 
apapun yang dapat memba
hayakan dirinya maupun 

orang lain. “Aspek HSE di  
darat maupun di laut adalah 
syarat utama bagi Pertamina 
untuk menuju world class,” 
ujarnya.

Pelatihan ini diikuti oleh 
30 pekerja dan pekarya PEP 
Pangkalan Susu. Sementara 
para pelatih berasal Badan 
Sar Nasional yaitu Arnol Loa 
We to, Suri Sinaga, M. Ysuf 
Latif, Ripanda dan Abdul Rah
man.MPPEP P.SUSU
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OGAN KOMERING ULU – PT  Pertamina (Persero) 
me  lalui JOB Pertamina –Talisman Ogan Komering (JOB 
Ogan Komering) kembali menunjukkan komitmennya 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan masya
rakat di Ogan Komering Hulu. Kali ini ditunjukkan melalui 
penyerahan perangkat komputer dan inkubator yang 
diberikan secara simbolis di Kecamatan Paninjauan, 
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan Senin, (17/1).

“Ini merupakan bentuk komitmen serta wujud 
ke    pe   dulian kami kepada masyarakat dalam rangka 
me ningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di 
sekitar wilayah JOB Ogan Komering, khususnya Ke
ca matan Pamangkasan. Saya harap bantuan tersebut 
dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat,” ujar General Manajer JOB 
Ogan Komering, Zakaria Harun. 

Zakaria melanjutkan, bantuan inkubator merupakan 
upaya Pertamina dalam rangka menurunkan angka 
kematian bayi. ”Khusus untuk perangkat komputer, saya 
berharap kelak muncul pelajarpelajar yang mampu 
mem bawa nama baik Ogan Komering Ulu di masa yang 
akan datang,”ujarnya.

Field Manager JOB Ogan Komering, Amrullah Muiz 
berharap bantuan tersebut dapat membantu pemerintah 
daerah dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas 
pendidikan Ogan Komering Ulu (OKU).

Amrullah menuturkan, selain program pemberdayaan 
dan peningkatan di bidang kesehatan dan pendidikan, 
JOB Ogan Komering selama ini juga secara aktif mela
kukan kegiatan CSR di Ogan Komering Ulu.  Pada 2010, 
JOB Ogan Komering telah melakukan sejumlah kegiatan 
CSR bagi masyarkat sekitar, antara lain perbaikan 
jem batan, bantuan pengadaan tiang listrik, perbaikan 
jalan, pengadaan listrik, pelayanan kesehatan, usaha 
ke mandirian masyarakat.

Sementara untuk tahun 2011, program CSR yang 
akan dilakukan oleh JOB Ogan Komering antara lain 
reno vasi sekolah, penyuluhan petani karet, peternakan 
sapi, latihan usaha kemandirian dan perbaikan jalan & 
jembatan. “Kegiatan ini akan kami gabungkan dengan 
program CSR yang dilakukan oleh Pertamina. Mudah
mudahan ke depan semakin banyak bantuan yang kami 
bisa berikan kepada masyarakat,” ujar Amrullah.

Camat Peninjauan, M. Nur yang mewakili Bupati 
OKU menyambut baik bantuan yang diberikan oleh 
Pertamina. Dia mengimbau agar masyarakat turut men
jaga iklim kondusif yang selama ini sudah terjaga, agar 
kegiatan operasi JOB Ogan Komering dapat berjalan 
lancar.  “Semoga dengan lancarnya kegiatan operasi, ke
un tungan JOB semakin besar, sehingga kegiatan CSR
nya semakin meningkat dan dirasakan oleh masyarakat,” 
ujarnya.MPDR/JOB P-TOK

Penyerahan secara simbolis inkubator di Kecamatan Paninjauan, 
Ogan Komering Ulu, (17/1).
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Pertamina Terus Tingkatkan 
Kinerja HSE

Direktur Umum Pertamina Waluyo memberikan pohon kepada Menakertrans 
Muhaimin Iskandar saat mengunjungi stand Pertamina di Kantor Kemenaker
trans, (12/1).

Pelumas Banjir Hadiah Akhir Tahun
PALEMBANG - Pelumas 
Region II tidak pernah surut 
upaya dalam mendorong 
ang ka penjualan produk
produk pelumas Pertamina. 
Salah satu program promosi 
yang dilakukan agar para 
konsumen tetap setia dan 
juga agar dapat menjaring 
lebih banyak konsumen retail 
adalah Program Banjir Hadiah 
Akhir Tahun. Program ini 
bergulir selama dua bulan 
yakni November hingga 
Desember 2010.

Hal ini diungkapkan Sales 
Region Manager II Pelumas 
Pertamina, Budiarto Tedja 
dalam acara pengundian 
program banjir hadiah Akhir 
Tahun Pelumas Pertamina 
di Kantor Unit Pemasaran 
Region II Sumbagsel, Kamis 
(20/1). Pengundian ini di sak
sikan oleh juga oleh GM Fuel 
Retail Marketing Region II, 
Haris Budiarto. 

Adapun hadiahhadiah 
yang ditawarkan cukup ba
nyak dan menarik mulai dari 
20 unit dispenser dan 10 unit 

kipas angin. Selain itu terdapat 
juga hadiah utama yakni 2 
unit televisi 21 inci. Untuk 
grand prize-nya disediakan 4 
paket jalanjalan ke Singapura 
selama 3 hari 2 malam dan 2 
unit sepeda motor Honda.

Adapun pemenang hadiah 
utama berupa 2 unit TV diraih 
oleh pelanggan atas nama 
Roles Martua Manik dan 
Fauzi dan 4 paket jalan jalan 
ke universal studia Singapura 
di dapat oleh pelanggan atas 
nama Ahmad Sumardi, Arif 
Ansori, Ardiansyah, dan Zu
baidah. Untuk pemenang 
grand prize 2 unit sepeda 
motor Honda diraih oleh 
Roberth Manik asal Bandar 
Lampung dan Tina Haryanti 
asal Jambi. 

Cara mengikuti program 
ini sangat gampang. Pembeli 
Pelumas Pertamina jenis 
apa saja baik itu Prima XP, 
Fastron, maupun Enduro 
da pat menggunting bagian 
sticker pada kemasan dan 
mengirimkannya ke alamat 
PO BOX yang telah ditentukan 

beserta dengan identitas diri. 
”Hasilnya cukup memuas

kan. Hal ini terlihat dari jumlah 
sticker yang berhasil kita 
terima mencapai 3.600 lebih 
dan ini diluar perkiraan kita 
yang menargetkan sekitar 
2000an saja. Ini menunjukkan 
bahwa masyarakat di wilayah 
Sumbagsel ini cukup antusias 
untuk menggunakan produk 
Pelumas Pertamina,” ungkap 
Budiarto Tedja.

Budiarto juga menyampai
kan, ke depan pihaknya juga 
akan terus menggalakkan 

promopromo produk Pelumas 
baik dengan program undian 
maupun program lainnya 
yang lebih inovatif. Hal ini 
menurutnya guna menunjang 
market share pelumas Per
tamina di Sumbagsel yang 
saat ini masih menguasai 
sekitar 64 persen. 

”Tahun ini, target pen
jualan Pelumas Retail, teru
tama otomotif, akan terus kita 
dorong, selain dari sisi sales 
marketing juga dari sisi outlet 
dan awareness masyarakat,” 
pungkasnya.MP PMS REG. II
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Suasana pengundian hadiah di Kantor Unit Pemasaran Region II.

JAKARTA – Pelaksanaan 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) merupakan sa
lah satu aspek perlindungan 
te naga kerja yang sangat 
penting karena akan mem
pengaruhi ketenangan be
kerja, keselamatan, kese
hatan, produktifitas dan kese-
jahteraan tenaga kerja. 

Menindaklanjuti hal ter
sebut maka dicanangkanlah 
Bulan K3 Nasional yang 
dilaksanakan selama satu 
bulan dimulai pada 12 Ja
nuari hingga 12 Februari 
2011. Pencanangan bulan 
K3 diawali dengan upacara 
Hari K3 di Halaman Kantor 
Kemenakertrans,  (12/1). 

Usai pelaksanaan upa
cara, Direktur Umum Per
tamina, Waluyo menyerahkan 
tanaman pohon secara 
simbolis kepada Menteri 
Tenaga Kerja dan Trans
migrasi  Muhaimin Iskandar 
sebagai bukti partisipasi 
aktif Pertamina dalam mem
budayakan K3.

Bulan K3 Nasional ta hun ini 
mengambil tema “Tingkatkan 
Pelaksanaan Gema Daya K3 
untuk Mendukung Daya Saing 
Usaha dalam Globalisasi”. 

Muhaimin Iskandar me
ngatakan negara yang maju 
adalah negara yang ke
sehatan dan keselamatan 
kerjanya terjamin karena 
tidak ada satupun negara 
maju yang masyarakatnya 
tidak peka menjaga standar 
minimum dalam kesehatan 
dan keselamatan kerja.

“Dari 65.000 kasus ke
selamatan kerja yang ter jadi 
pada tahun lalu, diharapkan 
di tahun 2011 ini bisa turun 50 
persen. Syukursyukur bisa 
zero accident karena sejauh 
ini kesadaran masyarakat 
ma sih kurang terhadap K3. 
Untuk itu, dibutuhkan ker
jasama dari semua pi hak,” 
ungkap Muhaimin di se la 
kunjungannya ke both HSE 
Pertamina di kantor Ke mena
kertrans.

Sementara Waluyo da

lam kesempatan tersebut 
menyampaikan, untuk pe
ning katan kinerja HSE di Per
tamina, setiap tahun di buat 
rencana kerja dengan me lihat 
beberapa history call dan hasil 
assesment audit sebelumnya. 
Selain itu, juga dilakukan 
asses ment terhadap risiko 
safety di korporat, direktorat 
dan anak perusahaan yang 

masingmasing memiliki ting
kat risiko yang berbeda.

“Tahun ini, kita buat ren
cana kerja sehingga dari risk 
identification ki ta lengkapi 
dengan risk miti gation-nya 
yang menjadi rencana kerja 
dan diimplementasikan da lam 
safety mana gement sys tem 
di seluruh unit operasi Per
tamina.MPIK

JAKARTA - Bertempat di Gedung Utama Lantai 15, 
pada Senin (17/1),  Direktorat Pengolahan melepas 10 
pekerjanya yang terpilih dalam CDP Angkatan II – UOP. 
Pelepasan dilakukan oleh Direktur Pengolahan Edi 
Setianto. CDP adalah Career Development Program, 
yang dilaksanakan bekerjasama dengan Universal Oil 
Products (UOP) dari Amerika. 

Selain Direktu Pengolahan, acara juga dihadiri 
Direktur SDM Rukmi Hadihartini, SVP HR Ahmad 
Bambang, VP Pertamina Learning Center Soewardi 
Somantri, dan lainlain.

Direktur Pengolahan Edi Setianto dalam sam
butannya menyatakan bahwa CDP ini sudah dirintis 
sejak era Direktur Pengolahan dijabat Rukmi Ha
di  hartini. Edi mengingatkan bahwa transformasi di 
Pengolahan terdiri dari empat pilar. Pertama, meya
kinkan secara fundamental reliability dan safety. Kedua, 
profitable refinery. Ketiga, crude. Dan yang keempat, 
sustainability. “Semua yang kita kejar ini tidak akan 
bisa kita capai kalau tidak ada sustainability. Masalah 
utama di sustainability ini khususnya menyangkut 
people development,” kata Edi Setianto. 

Dengan programprogram yang telah direncanakan, 
di antaranya CDP – UOP ini, diharapkan dapat mem
per cepat peningkatan tenaga ahli di kilangkilang, 
karena akan adanya  kesenjangan akibat banyaknya 
tenaga ahli yang akan pensiun dalam jangka waktu 10 
tahun mendatang. “Dengan CDP ini, Anda diharapkan 
mendapatkan pengalaman internasional sesuai tujuan
nya, dan juga bertemu dengan UOP sebagai licensor,” 
lanjut Edi. “Dan yang penting setelah nanti kembali ke 
kilang, sanggup melakukan coaching kepada rekan
rekan pekerja yang lain.”

VP Refinery Technology Heru Supandriyo  dalam 
laporannya menyatakan  pelepasan peserta training 
ini merupakan angkatan yang kedua, sedangkan 
yang pertama berlangsung pada tahun 2009. Sepuluh 
pekerja Direktorat  Pengolahan dipilih dari eks BPST 
angkatan 17, dengan pengalaman minimal 3 tahun, 
yang dipilih melalui beberapa kali tahapan seleksi. 
Total pembiayaan yang dibutuhkan adalah 2 juta dollar 
AS. Training empat bulan pertama akan dilaksanakan 
secara classroom di Singapura sampai bulan Mei 
2011, kemudian kembali ke Jakarta sebagai home 
base. Setelah itu akan menjalani on the job training 
atau magang selama enam bulan di kilangkilang inter
nasional sesuai yang sudah dijadwalkan.MPUHK 

  

 

Direktorat 
Pengolahan Lepas 
10 Pekerja CDP
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Direktur Pengolahan Edi Setianto di hadapan para pekerja pro
gram Career Development Program  yang akan belajar  di kilang
kilang yang direkomendasikan Universal Oil Products (UOP) dari 
Amerika.
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Pertamina EP Hijaukan Muaro Jambi
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Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian menyiram pohon yang baru saja ditanamnya sebagai tanda digelarnya 
aksi penghijauan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

RU IV Latih Pemuda 
Cilacap Jadi Teknisi 
Komputer dan Ahli Bordir

Perbaikan Gizi Balita
KENALI ASAM, JAMBI – Tawa ceria puluhan balita berbaur 
dengan obrolan para orang  tua saat mengikuti layanan 
Posko Penimbangan Balita di halaman klinik Pertamina EP 
UBEP Jambi, di Kelurahan Kenali Asam Bawah. Sesekali 
terdengar suara tangisan balita yang tengah ditimbang untuk 
dilihat perkembangan berat badannya.

Anakanak usia balita ini diikutsertakan dalam program 
makanan tambahan. Sebuah program yang termasuk dalam 
kegiatan CSR Kesehatan ini adalah upaya yang dilakukan 
Pertamina EP untuk meningkatkan gizi balita. “Program 
makanan tambahan merupakan kegiatan pemberian susu 
dan kue kering bagi balita yang menderita gizi  buruk 
tersebut,“ papar Dr. Pedy Hidayat, Pws Utama Kesehatan 
UBEP Jambi.

Pada tahun 2009, angka balita kurang gizi di wilayah 
Kenali Asam Atas dan Bawah tercatat sebanyak 60 anak. 
Dr. Pedy menjelaskan, 60 anak tersebut terdiri dari 2 anak 
bergizi baik tetapi rawan turun kualitas menjadi gizi kurang, 
44 anak mengalami gizi kurang, dan 14 anak mengalami gizi 
buruk. Sebelum mengikuti program ini, para balita melewati 
tahap pemeriksaan kesehatan, dan jika ada yang sakit maka 
harus diobati terlebih dahulu.

Perbaikan gizi balita mulai terasa setelah program ini 
berjalan selama enam bulan, terhitung mulai Juni sampai 

Meski program ini mampu meningkatkan kualitas gizi 
balita, namun masih saja ada 10 balita yang menderita 
gizi buruk. “Penyebabnya lebih kepada faktor ekonomi, 
pendidikan, atau mengidap penyakit yang belum diketahui. 
Beberapa di antaranya adalah TBC dan penyakit bawaan,” 
ujarnya.MPKUN/ARYA
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dengan Desember 2009. “Hasilnya cukup meng
gembirakan. Berat badan seluruh balita berhasil 
ditingkatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Pedy memaparkan bahwa pen
derita ‘gizi kurang’ menurun dari 44 orang menjadi 
30 orang. Penderita ‘gizi buruk’ berkurang dari 14 
orang menjadi 5 orang. Balita dengan ‘gizi baik’ 
bertambah dari 2 orang menjadi 25 orang.

Kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. 
Pedy mengatakan bahwa program makanan 
tambahan dilanjutkan pada tahun 2010 fokus 
pada 34 anak balita. “Sebanyak 9 anak kategori 
gizi baik namun rawan menurun, 19 anak gizi 
kurang, dan 6 anak gizi buruk,” ujarnya.

Setelah program berjalan selama enam 
bulan, hasilnya berat badan seluruh balita 
tersebut mengalami peningkatan. “Balita gizi 
baik meningkat menjadi 12 orang, gizi kurang 19 orang, dan 
gizi buruk menjadi 3 orang,” ujarnya. Pedy menjelaskan bahwa 
angka gizi kurang sejumlah 19 anak itu sebagian berhasil 
ditingkatkan menjadi gizi baik sedangkan ada sebagian yang 
merupakan hasil peningkatan dari tingkat yang lebih rendah 
yakni gizi buruk. “Kebetulan jumlah totalnya sama, sebanyak 
19 anak,” papar Pedy.

JAMBI – PT. Pertamina EP 
menggelar aksi penghijauan 
di Muaro Jambi, Propinsi 
Jam bi. Kegiatan penghijauan 
ditandai dengan penanaman 
pohon di wilayah kabupaten 
Muaro Jambi oleh Presiden 
Direktur Pertamina EP Salis 
S. Aprilian, serta dihadiri Wakil 
Gubernur Jambi Fachrori 
Umar, Ke tua DPRD Muaro 
Jambi Sya hidan Alfajri dan 
Sekda Muaro Jambi Syaifuddin 
Anang, Selasa (11/1). Pro
gram Menanam untuk Ma
sa Depan ini diwujudkan 
dengan penanaman 10.000 
bibit pohon tanaman keras 
dan produksi. Kegiatan peng
hijauan ini merupakan salah 
satu program CSR Pertamina 
yang direalisasikan di sekitar 
area eksplorasi dan produksi 
perusahaan.  

Presiden Direktur Perta

mina EP Salis S. Aprilian 
me negaskan kegiatan peng 
hijauan ini merupakan sa
lah satu wujud komitmen 
perusahaan terhadap upaya 
pelestarian lingkungan yang 
diharapkan dapat membantu 
mengurangi efek gas rumah 
kaca. Selain itu juga memberi 
kontribusi dalam menghadapi 
ancaman pemanasan global. 
“Kami berharap penanaman 
10 ribu pohon ini dapat me
wujudkan lingkungan kota 
dan desa yang lebih asri me

lalui penghijauan lahan yang 
ada,”papar Salis.

Bibit pohon yang ditanam 
dalam kegiatan ini meliputi 
bibit Jelutung, Bulian, Ma
honi, Manggis, Duku, dan 
Durian masingmasing se
ba nyak 1.250, serta karet 
se banyak 2.500. Sementara 
bibit tersebut ditanam di se
jumlah wilayah antara la in 
di Kelurahan Tempino, Ke
camatan Mestong, dan Desa 
Ramin, Kecamatan Kumpeh 
Ulu. 

Diharapkan dengan pro
gram ini dapat memberikan 
manfaat khususnya bagi ma

syarakat karena bibit po hon 
yang diberikan adalah ta
naman produksi yang dapat 
menghasilkan baik dari kayu, 
getah, dan buah.

“Pertamina EP menye
butnya sebagai penghijauan 
plus. Aspek lingkungan kita 
dapatkan, demikian pula de
ngan aspek non lingkungan 
yakni manfaat ekonomi untuk 
masyarakat dari hasil tanaman 
yang dapat dimanfaatkan 
yakni kayu, getah, dan buah. 
Serta tumbuhnya kesadaran 
dan partisipasi langsung war
ga juga didapat,”jelas Salis.

Komitmen Pertamina EP 

terhadap lingkungan hidup 
telah menjadi sutau bagian 
yang tidak terpisahkan dalam 
kebijakan, misi, dan tata 
nilai perusahaan. Progarm 
penanaman pohon yang di
lakukan Pertamina EP di se
jumlah daerah operasi sampai 
dengan tahun 2010 mencapai 
lebih dari 75 ribu pohon. 
Sedangkan di tahun 2011 
direncakan akan ditanam 
sekitar 83 ribu pohon. Kegiatan 
ini akan terus berjalan sebagai 
wujud kepedulian perusahaan 
terhadap pelestarian ling
kungan hidup.MPKUN/DSU

CILACAP - Setelah sebelumnya Pertamina melatih 
20 pemuda Cilacap untuk menjadi ahli Las Listrik 
hingga kategori 6G, akhir tahun 2010 RU IV kembali 
menunjukkan kepedulian terhadap generasi muda 
Cilacap dengan memberikan pelatihan menjadi 
teknisi komputer dan pelatihan bordir. 

Pelatihan dibuka oleh Manager General Affairs  
RU IV drg R Sutarno di ruang rapat II Head Office RU 
IV. Hadir pada kesempatan ini Kepala BLKI Cilacap 
Agus Sutrisno dan sejumlah Muspika. Pembukaan 
ditandai dengan penyerahan ID Card pelatihan 
ke pada perwakilan peserta oleh Manager General 
Affairs didampingi Kepala BLKI Cilacap. 

Sutarno berharap agar peserta tidak menyia
nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Per
tamina. “Ikutilah pelatihan ini dengan penuh disiplin 
karena dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang 
disiplin,” ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BLKI 
Cilacap. “Selain hard skill yang akan diterima oleh 
peserta, BLKI juga akan melatih soft skill, yaitu disiplin 
dan produktivitas kerja,” jelasnya.

Pelatihan yang diikuti oleh 30 peserta ini dilakukan 
selama satu bulan di BLKI Cilacap.MPRU IV


