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PERTAMINA MENANG TENDER
BBM HSD KE PT NNT

Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak High Speed Diesel
(BBM HSD) dari PT Pertamina (Persero) kepada PT
Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) kembali dilakukan.
Kontrak senilai Rp 3 triliun ini disepakati kedua belah
pihak untuk masa tiga tahun (2010 - 2012). Penandatanganan kontrak kerjasama ini dilakukan setelah Pertamina memenangkan tender yang diadakan PTNNT dan
menyisihkan dua kompetitor, Shell dan Aneka Kimia Raya

Foto :DRP/Dok. Pertamina

(AKR).
•• Berita selengkapnya di halaman 11

Vice President Industrial & Marine Fuel Marketing Pertamina Hariyoto Saleh berjabat tangan dengan Chain Manager PT. Newmont Nusa Tenggara Peter Ferrigno setelah menandatangani perpanjangan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar
Minyak High Speed Diesel (BBM HSD) di Lombok, Jumat (22/1). Kontrak selama tiga tahun ini senilai Rp 3 triliun dilakukan melalui proses tender. Pertamina mengalahkan perusahaan Shell dan Aneka Kimia Rata (AKR). Kerjasama dan
kepercayaan yang diberikan oleh Newmont kepada Pertamina ini menunjukkan bahwa Pertamina mampu bersaing dengan para kompetitor.
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Tugu Pratama Indonesia
Mempersiapkan IPO
Pengantar Redaksi:
Tugu Pratama Indonesia
(TUGU) merupakan perusahaan
asuransi umum/kerugian yang
pendiriannya digawangi oleh PT
Presiden Direktur TUGU
M. Afdal Bahaudin
Pertamina (Persero) dengan
tujuan awal untuk mengelola asuransi yang berkaitan dengan
risiko-risiko minyak dan gas bumi serta kegiatan-kegiatan lain
yang terkait baik atas hak milik maupun kepentingankepentingannya. Maksud dan tujuan Perseroan menurut
Anggaran Dasar adalah melakukan usaha di bidang Asuransi
Umum, Reasuransi, dan termasuk Asuransi Syariah. Berikut
petikan wawancara Presiden Direktur TUGU, M. Afdal
Bahaudin, kepada Media Pertamina pada acara Media
Workshop & Gathering, di Bogor, Sabtu (16/1).

officer merupakan cascading dari Kontrak Kinerja (Performance
Contract) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggara
Perusahaan (RKAP) kepada pemegang saham yang setiap
tahunnya diperjanjikan dan dipertanggungjawabkan sebagai
target yang harus dicapai di akhir tahun kepada pemegang
saham, sebagai bagian dari Performance Management System
(PMS).
Karena dari sekian banyak permasalahan yang ada budaya
korporasi merupakan hal yang perlu ekstra kerja keras
memperbaikinya. Untuk itu, kami mengambil keputusan untuk
menerapkan PMS dimana dibalik PMS itupun cukup dapat
mengubah prilaku-prilaku individu dan memperbaiki kualitas arus
koordinasi dan komunikasi yang tentunya mempengaruhi
produkivitas kinerja.

Sejauh apa kontribusi Pertamina bagi TUGU? Sebagai
pemegang saham pengendali tentunya PT. Pertamina (Persero)
memiliki peran penting bagi TUGU dalam memberikan dukungan
positif terhadap arah kebijakan perusahaan.
Sedangkan dari sisi pasar komposisi portofolio TUGU dari
sektor Migas khususnya Pertamina menyumbang sekitar 30 %
dan BP Migas/PSC’s sekitar
30 % sedangkan 40 %
lainnya dari pangsa pasar
TUGU sendiri pada tahun
Non Migas.
Sedangkan untuk laba
2009 telah melakukan
TUGU pada tahun 2009,
restrukturisasi dan
dari mayoritas perolehan
diversifikasi. Untuk 2010
transaksi sekitar 80 hingga
90 persen itu adalah dolar.
kita akan tetap fokus pada
Kemudian RKAP yang
strategi “optimalisasi
terkonsolidasi kepada
sumber daya dan
Pertamina adalah rupiah,
parameternyapun dengan
revitalisasi pasar” dan
rupiah kemudian kursnya
menuju perusahaan publik,
juga mengikuti Pertamina.
serta menerapkan
Sekarang kalau pencapaian
target per September 2009
keseimbangan portofolio
unaudited itu sudah 92
dari Migas dan Non Migas
persen dari RKAP thn.2009
(dalam dolar).
serta sektor Konsumer
Seperti juga
maupun Syariah.
perusahaan minyak di dunia
yang umumnya memiliki
Apakah ada kendala dalam menjalankan
captive di bidang asuransi
strategi tersebut? Kendala itu pasti ada, hanya bagaimana
dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan risiko yang mungkin
kita melihat kendala tersebut menjadi peluang. Yang pasti
terjadi serta melakukan efisiensi dalam pengelolaan
optimalisasi budaya pelayanan (service excellence) yang
investasinya, TUGU komit tetap akan mendukung program
harus ditingkatkan secepatnya. Karena disisi lain, pelaku pasar
pengelolaan risiko khususnya untuk PT. Pertamina (persero) dan
di industri asuransi umum jumlahnya telah mendekati 100
tetap akan mempertahankan kompetensi bisnisnya di sektor
perusahaan, ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)
Migas karena hal ini sudah merupakan trade mark dari TUGU
telah diimplementasikan sejak Januari ini, sedangkan
serta dikenal dan diakui secara nyata oleh dunia internasional.
kebijakan AFTA segera menyusul pada 2012, tentunya hal –
Contoh sejak saya ditugaskan di TUGU pada akhir Oktober
hal tersebut juga menjadi tantangan besar tersendiri bagi
2007, seperti kasus kebakaran gedung, kebakaran kapal, dan
TUGU untuk lebih cermat menyikapi persaingan yang ada
sebagainya kalau memang itu claimable dan sesuai persyaratan,
melalui proses layanan, sosialisasi dan edukasi yang optimal
ketentuan yang berlaku maka akan langsung segera dibayarkan
kepada para client secara berkesinambungan.
karena itu menjadi kewajiban utama TUGU kepada Pertamina.
Untuk itu Komisaris dan Direksi dengan seluruh tim
Tentunya hal inipun dilakukan sebagaimana kepada client lain.
Manajemen di TUGU harus bekerjasama dalam melakukan
Untuk kebakaran Depot Plumpang masih dalam proses tapi
“Continuous Improvement”, sehingga kami dapat memenuhi
dari pihak TUGU sudah disiapkan dananya hanya menunggu
seluruh harapan dari pemegang saham mayoritas yaitu
dokumen persyaratan yang menjadi ketentuan asuransi dari
Pertamina.
pihak Pertamina

Seperti apa strategi yang dijalankan oleh TUGU ?
Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) dengan
kepemilikan saham mayoritas sebesar 65%, TUGU pastinya
dituntut untuk terus tumbuh dan berkembang (Growth) serta
mampu meningkatkan laba perusahaan melalui ekspansi
bisnis ke sektor Non Migas melalui penetrasi pasar
yang baru maupun inovasi produk yang dibutuhkan
oleh pasar sehingga dapat mempercepat tercapainya
balancing dari portofolio antara pendapatan premi di
sektor Migas dan Non Migas, dengan kata lain
melakukan “Revitalisasi Pasar”.
Di sisi lain sejalan dengan kebijakan PT. Pertamina
(Persero) untuk lebih meningkatkan kinerja para Anak
Perusahaan, TUGU juga telah mempersiapkan diri
untuk melaksanakan IPO (Initial Public Offering) sejak
tahun 2008, namun hal ini masih tertunda dikarenakan
situasi dan kondisi pasar yang belum kondusif pada
saat itu. Tujuan utamanya, dengan IPO dapat lebih
meningkatkan Good Corporate Governance (GCG)
serta profesionalisme dalam rangka memperkuat diri
untuk menjadi pemain di kawasan regional maupun
internasional.
Strategi lain juga dilakukan oleh TUGU melalui
pembenahan internal (rentrenchment) dalam upaya
meningkatkan budaya kerja berdasarkan nilai – nilai
yang dimiliki oleh perusahaan (corporate values) dan
etika bisnis yang berlaku pada umumnya.

Bagaimana antisipasi mengatasi kendala tersebut ?
Banyak hal misalnya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM)
terkait masalah organisasi ataupun penilaian kinerja. Salah
satu yang kami lakukan adalah dengan menerapkan
mekanisme Key Performance Indicator (KPI) untuk melakukan
penilaian kinerja bagi para pekerja, dengan mekanisme ini
pekerja dituntut untuk memberikan kinerja terbaik bagi
perusahaan sesuai dengan bidang tugas di masing – masing
unit, maka reward and punishment dapat diterapkan secara
adil dan transparan.
Sistem KPI yang diterapkan untuk level VP sampai dengan

Seperti apa target-target yang ingin dicapai TUGU?
Untuk sasaran jangka panjang TUGU sendiri pada tahun 2009
telah melakukan restrukturisasi dan diversifikasi. Untuk 2010 kita
akan tetap fokus pada strategi “optimalisasi sumber daya dan
revitalisasi pasar” dan menuju perusahaan publik, serta
menerapkan keseimbangan portofolio dari Migas dan Non Migas
serta sektor Konsumer maupun Syariah.
Selanjutnya pertumbuhan berkelanjutan pada 2011 – 2013
menuju perusahaan asuransi terbaik di Indonesia hingga pada
2014 diharapkan mampu menjadi perusahaan asuransi umum
berkelas regional ataupun dunia. MPIK/NDJ

Editorial
Subsidi Langsung
Beberapa waktu lalu, di Redaksi Media Pertamina
dan Warta Pertamina, Ruang 301 Gedung Perwira 2,
dua orang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi
swasta yang sedang menyusun skripsi mengenai Elpiji
bersubsidi tabung 3 kg termanggut-manggut memahami
ketika dijelaskan mekanisme subsidi. Bahwa dengan
pemberian subsidi melalui mekanisme harga komoditas
— dalam hal ini BBM jenis solar, premium, minyak
tanah – kecenderungan orang-orang berduit lah yang
memakainya, dan justru seakan-akan Negara
memberikan santunan sekian ribu per liter kepada
mereka.
Ketika nilai subsidi semakin mencekik Pemerintah,
apakah orang masih nyaman dengan fakta Pemerintah
menguras kocek dalam-dalam tapi sebagian besar
dinimati orang-orang kaya pemilik mobil pribadi dan
pemilik pabrik? Apakah Anda nyaman, upaya
Pemerintah mengurangi subsidi BBM (dengan cara
menaikkan harga), lalu penghematan subsidi itu
dialokasikan ke subsidi kesehatan masyarakat miskin,
subsidi pendidikan, pembagian raskin, dan BLT, masih
banyak ditentang? Niat Pemerintah adalah mengalihkan
hak subsidi orang miskin yang selama ini terpakai
orang-orang kaya. Mengapa niat baik ini masih dituding
sebaliknya alias negatif?
Dua mahasiswa itu manggut-manggut mengerti,
walaupun beberapa waktu sebelumnya seorang
mahasiswa dari perguruan tinggi lain menanggapi
berbeda, “Ah, itu kan Bapak yang bilang.” Dia tidak mau
menerima bahwa yang dibilang Redaksi itu fakta.
Akhir pekan Januari 2010, media massa
menurunkan berita pernyataan Menteri Energi Sumber
Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh tentang
kemungkinan adanya mekanisme subsidi langsung
untuk BBM, pupuk, dan listrik. Mekanismenya seperti
apa, memang belum ada penjelasan, dan pernyataan
itu belum tertuang sebagai sebuah keputusan resmi,
entah SK Menteri atau Peraturan Menteri. Tapi intinya,
harga komoditas adalah harga keekonomian sementara
kalangan bawah bisa membelinya dengan harga
subsidi.
Kita menyambut semangat penyempurnaan
mekanisme pemberian subsidi langsung. Hanya saja
perlu diatur dan diuji coba dengan pilot project,
bagaimana aturan pelaksanaannya yang efektif dan
tidak terlalu dikuasai penyelewengan dan ekses negatif
lain, diperdebatkan seru, perdebatan yang tak berujung,
perdebatan yang tak berkonklusi, sehingga wacana itu
pun menguap, tak lagi dibicarakan orang.
Untuk pelaksanaan subsidi langsung BBM, kita
berharap tidak semakin membebankan Pertamina
secara tidak finansial (ini kalau pelaksanaan diberikan
kepada Pertamina karena dianggap paling siap).
Pengalaman sulitnya penagihan atas dana talangan
yang dikeluarkan Pertamina untuk pelaksanaan subsidi
menjadi titik perhatian semua pihak agar Pertamina
tidak terganggu cash flow. Pertamina tak berkeinginan
ekses-ekses itu justru
lebih banyak menimpa
Kita menyambut
Pertamina sendiri.
semangat
Pertamina sudah
penyempurnaan
berpengalaman dalam
mekanisme
urusan public service
pemberian subsidi
obligation (PSO), dari
mulai pelaksana atas
langsung. Hanya saja
BBM dan gas bumi
perlu diatur dan diuji
dengan formula cost
coba dengan pilot
and fee, lalu PSO BBM
project, bagaimana
formula MOPS + Alpha
aturan
sampai Pertamina
pelaksanaannya yang
melaksanakan PSO
efektif dan tidak
Elpiji Subsidi tabung 3
terlalu dikuasai
kg.MP
penyelewengan dan

“

“

ekses negatif lain.
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Istilah HR, Mengubah Mindset
Selaras dengan bergulirnya transformasi Pertamina,
Fungsi Human Resource telah menunjukkan itikad dan
buktinya sebagai business support function yang
menunjang visi, misi dan sasaran Korporat untuk
menjadi world class national oil company.
Cita-cita luhur ini tidak akan berhasil apabila setiap
fungsi dan bahkan setiap individu didalamnya tidak
bersinergi dan mendukung. Fungsi HR merupakan
fungsi yang sangat strategis dalam hal menyiapkan dan
menata ‘beroperasinya’ SDM’perusahaan dalam
melaksanakan pencapaian visi, misi dan sasaran
perusahaan.
Satu hal yang paling mudah dilihat adalah
perubahan istilah Fungsi HR dan Layanan Umum
(contohnya di Direktorat Pemasaran dan Niaga)
menjadi M&T (Marketing & Trading) Business Support.
Perubahan istilah tersebut mencerminkan perubahan
mindset yang menaungi peran Fungsi HR sebagai
fungsi yang siap memberikan full support bagi
kebutuhan bisnis perusahaan.
Banyak sekali kemajuan yang dicapai dalam
perubahan peran strategis Fungsi HR ini. Dibuktikan
dengan improvement dalam hal organisasi di Fungsi
HR (adanya bagian yang dedicated menunjang Unit
Bisnis, misalnya Aviasi, Pelumas, dll), Performance
Management yang terintegrasi, layanan kepada pekerja
diantaranya menyediakan on line service di intranet
Pertamina untuk kebutuhan pengisian People Review,
informasi personal (compensation & benefit), informasi
kesehatan, informasi job posting, dll. Fungsi HR juga
secara aktif menggunakan media Broadcast Pertamina
dalam mensosialisasikan informasi dan aktivitas-

aktivitas yang terkait dengan pekerja.
Dalam hal compensation & benefit, Program Equal
Pay Equal Job merupakan hal yang sangat disyukuri dan
diapresiasi oleh seluruh pekerja. Struktur compensation &
benefit saat ini cukup memberikan kepuasan dan
motivasi bagi pekerja.
Untuk kemajuan dari Fungsi HR, ada beberapa saran
yang sekiranya dapat dijadikan acuan, seperti
Performance Management melalui People Review secara
konsep sudah baik dan lengkap. Tetapi akan lebih baik
bila hal ini disusun dengan lebih praktis/simple. Yang
penting adalah konsep dan esensi dari Performance
Management, sementara pelaksanaannya bisa disusun
lebih ringkas.
Sistem penilaian berdasarkan distribusi normal. Akan
lebih baik bila dapat direview kembali apakah paling tepat
seperti kondisi yang berjalan saat ini.
Kaderisasi (program rekrutmen yang memperhatikan
rentang usia pekerja, jumlah total pekerja, dan career
management) dan organisasi (organisasi yang lebih
efektif tetapi ramping karena sangat terkait dengan biaya
Over Head Perusahaan).
Dan lebih menggairahkan program talent
management, diantaranya melanjutkan program future
leader/TLE (Transformational Leadership Engine),
sebagai wadah pekerja-pekerja yang memang
mempunyai potensi sebagai calon pemimpin Pertamina di
masa depan.MP

Teuku Johan Miftah
Account & Marketing Executive
Aviasi - Dit. Pemasaran & Niaga

Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara
pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email:
bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh
memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)
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Kerjasama
Keamanan RU IV
dengan Pokdar
Kamtibmas
CILACAP - Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang
aman di lingkungan Kilang Refinery Unit (RU) IV Cilacap,
Fungsi Security RU IV melakukan penandatanganan
kerjasama bidang keamanan dengan Kelompok Sadar
(Pokdar) Keamaman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di tiga kelurahan sekitar kilang (Kelurahan Donan,
Kelurahan Lomanis dan Kelurahan Kutawaru (1/12/2009).
Camat Cilacap Tengah Saloyo menyambut baik dilakukannya kesepakatan bersama ini untuk menjaga Kamtibmas. Karena, menurutnya, keamanan dan ketertiban
lingkungan masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, melainkan tanggung jawab bersama. “Dengan lingkungan yang aman dan tertib akan sangat mendukung aktifitas di berbagai bidang usaha. Salah satu di
antaranya adalah Kilang RU IV Cilacap, yang bertugas
memasok kebutuhan BBM di tanah air,” ujar Saloyo.
Sementara Security Section Head RU IV Cilacap
Rusmono menjelaskan bahwa kegiatan pengamanan bersama dengan kelompok sadar kamtibmas di tiga kelurahan
ini dilakukan dalam rangka mendukung pengamanan
secara internal di komplek Kilang Pertamina RU IV Cilacap.
Di samping itu kesepakatan kerjasama ini dilakukan guna
mendukung adanya kebijakan dengan sistem manajemen pengamanan internal.
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Manager General Affairs R.Sutarno, Security Section Head
Rusmono, Camat Cilacap Tengah Saloyo, Kapolsek Cilacap Tengah AKP Suyanto dan Lurah Lomanis Budi Sanyoto, Pjs. Kepala Kelurahan Donan Joni Waluyo serta
Kepala Kelurahan Kutawaru Agung Setiawan.
Selain bertanggung jawab bidang keamaman, kerjasama ini juga dimaksudkan untuk pertukaran informasi.
Kerjasama ini juga menyangkut aset dan operasi, dengan
jangka waktu dua tahun.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan
sarana prasarana (sapras) untuk Kamtibmas di tiga kelurahan. Adapun bantuan sapras yang diberikan di antaranya baju, senter, radio HT, dan jas hujan.MPRU IV

JAKARTA - Sebagai salah satu usaha
mewujudkan cita-cita untuk menjadi
World Class National Oil Company,
Pertamina turut berpartisipasi dalam The
9th ASCOPE Conference & Exhibition
2009 dengan tema “Fueling the Future
of ASEAN towards Sustainable Development” pada tanggal 18-20 November
2009 di Impact Convention and Exhibition
Centre, Bangkok, Thailand.
Sebagai rangkaian dari keseluruhan
acara, Direktur Utama PT Pertamina
(Persero), Karen Agustiawan turut berpartisipasi dalam 35th ASCOPE Council
Meeting yang berlangsung pada 16-18
November 2009. Sedangkan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Ferederick S.T. Siahaan, menyajikan presentasi
mengenai visi dalam beberapa dekade
mendatang dalam acara CEO Summit
Asia Tenggara pada upacara pembukaan The 9th ASCOPE Conference & Exhibition 2009 yang berlangsung pada 18
November 2009.
Dalam kesempatan ini, Pertamina
juga turut mengadakan pameran selama
tiga hari dengan menampilkan metari
terkait gambaran umum operasional
Pertamina, HSE, Teknologi, CSR, New
Project dan produk Pelumas Pertamina.
Selain itu di dalam booth sendiri menyajikan acara tarian tradisional Indonesia
seperti Tari Gempita Dwiwarna, Tari Pa-

Foto : ISTIMEWA

Foto : RU IV

Pertamina Berpartisipasi dalam
ASCOPE 2009

DR. Wannarat Channukul, Minister of Energy, Thailand mendapat penjelasan mengenai operasi
Pertamina dari Direktur Keuangan Pertamina pada saat berkunjung ke booth Pertamina.

yung Berampai, Tari Persembahan, dan
Tari Kenyil, serta mempresentasikan bisnis dan kinerja Pertamina dan anak perusahaan Pertamina setiap harinya.
The 9 th ASCOPE Conference &
Exhibition 2009 merupakan salah satu
agenda empat tahunan yang sangat
penting dalam aktivitas migas Asia Tenggara dan dihadiri oleh perusahaan Migas
di negara-negara ASEAN, seperti PetroleumBRUNEI, CNPA, Pertamina, Lao
PDR, Petronas, MOGE, PNOC, SPC,
PTT, serta PETROVIETNAM. Pertamina

sendiri merupakan anggota ASCOPE dengan Direktur Utama Pertamina sebagai
ASCOPE Council Member of the Republic of Indonesia.
Acara yang diselenggarakan oleh
ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE)
ini merupakan tempat pertemuan industri
migas dunia untuk melihat potensi usaha
di ASEAN, memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menampilkan
produk, inovasi dan jasa, serta menjamin
hadirnya pembeli potensial di bisnis Migas dan energi di Asia.MPMURTI-BRAND

RU VI Terus Bina Hubungan dengan Mitra Elpiji
BALONGAN - RU VI Balongan menyelenggarakan Customer Gathering bagi
para transportir produk Elpiji (Non BBM)/
pelanggannya dalam rangka membangun hubungan baik dengan mitra kerjanya. Acara yang diadakan di Bandung
pada (19/12/2009) ini juga dimaksudkan
untuk mendapatkan masukan dari para
mitra sehingga perusahaan bisa lebih
fokus dalam memberikan pelayanan
sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi
para mitra kerja RU VI Balongan.
Para mitra utama produksi Elpiji RU
VI Balongan yang diundang, antara lain
PT Polytama Propindo, Terminal Transit

Utama Balongan dan Depot Filling Plant
LPG Balongan (Gas Domestik Region II
Jawa barat) serta 15 perusahaan agen
penyalur elpiji Pertamina dari Jakarta,
Bandung dan kota lainnya.
Pada acara tersebut, para pelanggan
Elpiji diberikan momen feed back dan
tanya jawab yang berkaitan dengan Elpiji.
Pada saat inilah mereka mengungkapkan
kesulitan, keluhan, kritikan mengenai
kinerja RU VI Balongan. Mulai dari keterlambatan ketika pengisian Elpiji ke mobil
tangki, antrian panjang saat pengisian
elpiji ke mobil tangki, dan lain-lain. Mereka
juga mengusulkan ingin mengalihkan

MT Rosi I
Bergabung dengan
Armada Perkapalan
Pertamina
SINGAPURA - Pada 29 Januari 2010, Pertamina menambah kekuatan
armada perkapalannya dengan membeli MT Rosi I. MT Rosi I/DWT 107.500
MT ini dibangun pada tahun 2009. Tanker class LR ini dibangun di galangan
kapal Tsuneishi Holding Corporation Tsuneishi Shipbuilding Company Japan
dengan type oil tanker dan double hull. Kapal Rosi I ini akan berganti bendera
Indonesia dengan nama baru MT Gunung Geulis - Pertamina 8004.MPPKP

tempat loading elpiji ke tempat lainnya
agar tidak mandek di dalam kilang. Termasuk saran untuk memperbaiki kualitas
pelayanan agar lebih cepat dan lebih
komunikatif.
GM RU VI Dadik Pribadi mengapresiasi semua informasi yang masuk. Menurutnya, apa yang diutarakan para mitra
ini sangat berharga untuk perbaikan kinerja RU VI selanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dadik
juga memaparkan tentang program
transformasi yang terus dilakukan Pertamina saat ini. Termasuk juga mengenai
Pertamina Clean.MPRU VI

SHIP PARTICULAR MT ROSI I
Nama Kapal
: MT ROSSI I
Jenis Kapal
: Oil Tanker
YOB
: 2009
IMO Number
: 9398278
Call Sign
: 3FKZ7
Flag
: Panama
Class
: LR
GRT / NRT
: 60379
DWT
: 107.500 M/T
Builder : TSUNEISHI HODLING CORPORATION TSUNEISHI SHIPBUILDING
COMPANY JAPAN
Tahun Pembangunan : 2009
LOA
: 243.8 M
Breadth (mld)
: 42.0 M
Depth (mld)
: 21.3 M
Summer Draft
: 14.578 M

Elnusa Garap Proyek Geoscience US$ 47,9 Juta
Jakarta (Investor Daily) – PT Elnusa Tbk tengah
mengerjakan kontrak jasa geoscience senilai US$ 47,9 juta
atau sekitar Rp 450 miliar. Nilai kontrak tersebut termasuk
kontrak baru sebesar US$ 2,8 juta untuk pengerjaan
topografi, pengeboran, dan pengelolaan data seismik pada
lapangan migas di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. VP
Corporate Secretary Elnusa Heru Samodra menyatakan,
selain di Kalimantan Timur, pihaknya tengah mengerjakan
proyek geoscience di Sumatera dan jawa. Proyek
geoscience berupa seismik tiga dimensi dengan nilai kontrak
US$ 4,9 juta di Sumatera Selatan itu rencananya selesai
bulan ini. “ Kami juga tengah mengerjkan proyek seismik tiga
dimensi di Jambi senilai US$ 5,4 juta yang dijadwalkan
tuntas pada April 2010,” ujar Heru. Di Pulau Jawa, Heru
menegaskan, pihaknya mengerjakan proyek land seismik
senilai US$ 34,8 juta. Proyek seismik ini dijadwalkan
rampung Februari 2010.
Laporan Keuangan Pertamina selesai sebelum April
Jakarta (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina (Persero)
diberi tenggat hingga April untuk merampungkan laporan
keuangannya, sebelum melaksanakan penerbitan obligasi
global serta menjadi perusahaan publik nonlisted. “Laporan
keuangan untuk tahun buku 2009, kami targetkan bisa
selesai pada April. Sedangkan untuk tahun buku 2006-2008
kami beri tenggat paling akhir pada Februari 2010 ini,” tegas
Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Menurut Mustafa, dengan
selesainya laporan keuangan itu, Pertamina bisa
menerbitkan obligasi global untuk membiayai ekspansi bisnis
perseroan. Hal lain yang juga masih ditunggu adalah
terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang
aksi korporat tersebut.MPNDJ
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GM RU III Ardhy N. Mokobombang :

Lakukan Intervensi terhadap Tindakan dan
Kondisi yang Tidak Aman
PLAJU - Musibah yang menimpa beberapa Unit Pengolahan dan Pemasaran
sangat memprihatinkan. Bukan hanya
menurunkan margin yang seharusnya
didapat, tetapi kredibilitas di hadapan
stakeholders maupun masyarakat semakin terpuruk. Meraka menilai manajemen
dan pekerja tidak mampu mengelola K3
dengan baik.
Hal itu dikatakan GM RU III Ardhy N.
Mokobombang saat menjadi inspektur
upacara Bulan K3 di halaman kantor HSE,
Selasa (26/1).
Lebih lanjut GM mengatakan, seluruh
pekerja harus mematuhi HSE golden role.
“Sebab peraturan tidak untuk disederhanakan tetapi untuk dipatuhi,”tegasnya.
Ardhy juga mengingatkan seluruh
komponen pekerha untuk melakukan intervensi jika melihat tindakan kondisi yang
tidak aman. Tidak ada toleransi bagi siapapun terhadap kondisi yang tidak aman.
Di RU III, sekarang sudah mulai diterapkan budaya intevensi langsung di pintupintu masuk, semua mobil yang keluar

masuk kilang diperiksa, safety belt, topi,
sepatu, harus dicek. “Siapapun keluar masuk kilang harus diperiksa tanpa ada pengecualian,” tandasnya.
Semua pekerja dan mitra kerja harus
memahami peraturan. Semua harus bertanggung jawab terhadap safety. Lakukan
intervensi bila ada yang melihat unshafe
condition. “Jika ragu, cepat hubungi Puskodal, fire station, safety, sekuriti atau
atasan, karena masalah safety bukan milik siapa-siapa tetapi milik bersama, kita
sendiri yang harus menegakkan aturan
safety,” tegasnya.
Selain itu, Ardhy mengingatkan peran
kita terhadap safety adalah sama. “Satu
orang melakukan kesalahan safety, semua akan ikut gagal. Kegagalan yang terjadi di beberapa unit berasal dari kesalahan satu atau dua orang, tetapi dampaknya semua terkena,” jelasnya.
Ardhy juga mengimbau, kepada pekerja yang belum memahami cara menggunakan alat safety, misalnya belum bisa
menggunakan Apar, segera melapor ke-

Foto :RU III Plaju

RESUME Pekan Ini

GM RU III Ardhy N. Mokobombang (kanan) menyerahkan bendera K3 kepada Ketua Bulan K3 2010
Hidayaturrahim.

pada atasannya untuk dilatih. “Dan yang
terpenting, selalu berdoa sebelum memulai
pekerjaan agar semuanya lancar.”
Upacara yang diikuti manajemen dan
pekerja RU III ini ditandai dengan penyerahan bendera K3 dari GM kepada Ketua
Bulan K3 2010 Hidayaturrahim. Bertindak
selaku komandan upacara Yudi Prasetyo
bagian Fire and Insurance HSE.MPRU III

Survei SPBU Pasti Pas : Konsumen Makin Puas
MEDAN - Program transformasi pelayanan SPBU Pertamina telah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Layanan Pasti Pas! membuat
konsumen semakin puas. Inilah yang disimpulkan dari survei kepuasan pelanggan yang
dilaksanakan di lima kota di Sumatera Bagian Utara pada
awal Desember 2009 lalu.
Berdasar hasil survei tahap
III ini, tingkat kepuasan pelanggan di lima kota besar di Sumatera Bagian Utara berada di
angka 4.30 dari skala Lickert
1-5. Hasil ini naik dari survei tahap II-Agustus yang berada di
angka 4.20.

Seperti survei tahap II lalu,
survei tahap III dilaksanakan
Pertamina bekerja sama dengan Laboratorium Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. 400 responden
secara acak dipilih dari konsumen SPBU yang berada di
Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, dan Batam (dua
kali jumlah responden survei
sebelumnya).
Angka kepuasan tertinggi
dirasakan konsumen di Banda
Aceh dengan skor 4.6, kemudian konsumen di Padang dengan skor 4.3. Konsumen di
Medan dan Pekanbaru sama-

sama memiliki indeks kepuasan 4.2, sedangkan di Batam
berada di skor 4.1.
Berdasarkan analisa hasil
kuisioner, sebanyak 81.75%
atau 327 orang, mengatakan
mereka telah mengetahui adanya SPBU Pasti Pas!. Sebanyak 87% responden yang
mengetahui, selalu mengisi
BBM di SPBU Pasti Pas!.
Sementara dari sisi pelayanan, para pelanggan menyatakan puas akan pelayanan di
SPBU Pertamina Pasti Pas!.
Menurut mereka, ada tiga hal
pokok yang menyebabkan mereka memilih untuk mengisi
BBM di SPBU Pasti Pas!. Pela-

yanan yang baik, jaminan takaran, dan kualitas BBM. Seluruh responden menyatakan,
senang dengan keramahan
petugas, kualitas dan kuantitas
BBM, serta harga yang sesuai.
Konsumen juga menyatakan mereka juga sudah melihat adanya perubahan fungsi
SPBU yang tidak hanya digunakan sebagai sarana pengisian BBM semata, tetapi juga
menjadi tempat untuk menikmati layanan fasilitas pendukung seperti toilet, musholla,
minimarket, dan kafetaria.
Khusus di kota Medan
yang memiliki SPBU lain (kompetitor), juga ditanyakan tingkat

kepuasan yang dirasakan pada SPBU selain di SPBU Pertamina. Hasil survei menunjukkan kepuasan lebih rendah dengan nilai sebesar 3.4.
Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan responden terhadap SPBU Pertamina. Namun perlu diwaspadai, karena nilai tersebut naik
cukup signifikan dibanding hasil survei tahap II, sebesar 2.8.
Khusus di luar kota Medan
yang tidak memiliki SPBU
kompetitor, tingkat kepercayaan responden terhadap
SPBU Pertamina cukup baik
yaitu sebesar 78.5% (157 dari
200 orang masih tetap memilih

SPBU Pertamina).
Dalam survey ini juga diketahui bahwa 51.75% responden pernah menggunakan bahan bakar khusus (BBK), selain Premium dan Solar. Alasan
terbesar responden karena
kualitas yang lebih baik, sesuai
dengan spesifikasi kendaraan,
pertimbangan harga, dan keawetan mesin.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa kerja keras semua
pihak dalam Program Pertamina Way dan Pasti Pas! tidak
sia-sia. Pertamina, pengusaha,
Supervisor dan Operator SPBU, mampu bersinergi demi
kepuasan pelanggan.MPPMS I

CILACAP - Health Safety and
Environment (HSE) adalah
unsur yang sangat penting
dalam melaksanakan pekerjaan. Karena, bagaimanapun
baiknya suatu pekerjaan kalau
HSE-nya jelek, pekerjaan tersebut tidak akan ada artinya.
Demikian diungkapkan Senior Manager Operation &
Manufacturing (SMOM) Refinery Unit (RU) IV Michael Ricardo Sihombing pada saat
memberikan Safety & Health

Talk di hadapan 300 mitra kerja
RU IV Cilacap yang akan
mengikuti kegiatan SAD visbreaker di area 019 FOC II baru-baru ini.
Lebih lanjut disampaikan
Ricardo bahwa ada lima komponen yang harus betul-betul
diterapkan dalam bekerja. Pertama, setiap pekerja harus tahu apa yang akan dilakukan.
Kedua, harus tahu potensi bahaya yang akan mengancam
dari sisi kerja maupun alat ker-

ja. Ketiga, gunakan alat pelindung diri. Keempat, sesuaikan
alat pelindung diri dengan jenis
pekerjaan. Kelima, lakukan
intervensi, saling mengingatkan sesama pekerja mengenai
HSE.
Ricardo juga mengajak seluruh peserta SAD untuk melakukan pekerjaaan dengan tepat waktu, tepat mutu dan yang
paling utama HSE excellence.
“Hal ini harus dimulai dari hal
yang kecil, mulai dari diri sen-

Foto :RU IV

HSE Adalah Hal Terpenting
dalam Bekerja

Para mitra kerja tampak serius mendengarkan arahan dari Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) RU IV
Michael Ricardo Sihombing.

diri dan mulai saat ini juga,” tegasnya.
Setelah mengikuti safety
and health talk, para mitra ker-

ja tersebut diberi kesempatan
untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar HSE yang
dilontarkan. Bagi yang berhasil

menjawab dengan tepat, mendapatkan doorprize. Seluruh
peserta antusias mengikuti
kegiatan ini.MPRU IV
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Dalam upaya memenuhi target rekrutmen pekerja sebagaimana tercantum dalam RJPP, maka PT PERTAMINA
(PERSERO) dalam hal ini Fungsi HR Recruitment diharapkan mengembangkan satu proses atau sistem rekrutmen
dan seleksi yang mampu menarik kandidat-kandidat terbaik dari pasar tenaga kerja.
Untuk menjadi employer of choice dimana peluang untuk mendapatkan kandidat-kandidat terbaik dan memenangkan
pasar tenaga kerja tersebut, PT PERTAMINA (PERSERO) haruslah mampu melakukan proses rekrutmen dan
seleksi yang cepat, dengan menggunakan sistem yang berbasis pada pengembangan teknologi informasi, valid
dan reliabel. Sistem yang digunakan harus sekaligus mampu membangun image perusahaan. Kecepatan dalam
memenuhi kebutuhan pekerja menjadi salah satu kriteria sukses bagi Fungsi Recruitment. Salah satu upaya mencapai
kesuksesan tersebut, Fungsi Recruitment membangun infrastruktur e-recruitment, bekerja sama dengan mitra kerja.
Kerjasama ini dimaksudkan untuk memastikan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, sesuai dengan
bisnis Pertamina dan best practices.
Dengan kondisi tersebut, BTP HR Tranformation mengusung proyek
Recruitment & Job Posting menjadi salah satu inisiatif yang telah
dilaunching dan dipresentasikan oleh Manager Recruitment, Ihsanuddin
Usman didepan seluruh member HR Initiative 2010, dimana peresmiannya
dilakukan langsung oleh Bapak Waluyo, Direktur umum dan SDM, pada
saat mengisi acara Inspiring Breakfast yang diadakan pada tanggal 29 Januari 2010 yang lalu.
Proyek ini diharapkan mampu menghasilkan suatu solusi berupa adanya infrastruktur e-recruitment yang sejalan
dengan proses bisnis Pertamina. E-Recruitment yang diharapkan mampu:
1. Menyediakan/memberikan daily up to date recruitment status kepada pihak Manajemen
2. Melakukan control atas lead time process dan SLA
3. Mengotomatiskan dan mengintegrasikan seluruh proses rekrutmen
4. Memudahkan fungsi Recruitment untuk memasang iklan lowongan pekerjaan tanpa harus terlebih dahulu
berkoordinasi dengan mitra kerja, hal ini dikarenakan Fungsi Recruitment memiliki otorisasi untuk langsung
melakukannya.
5. Memudahkan para pencari kerja untuk melamar ke Pertamina. Para pencari kerja yang telah melakukan regristasi
on line pun dapat sewaktu-waktu mengubah CV/data pribadi yang telah dikirimkan.
6. Track Record para pencari kerja yang telah melamar tersimpan dengan baik dan ter-up date tiap harinya.
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PROSES APLIKASI:
1. Pencari kerja mengunjungi
www.pertamina.com dan mengclick ikon “karir dan rekrutmen”
yang berada di sudut bawah
kanan dari website.

2. Pencari kerja dapat memilih
“lowongan lulusan baru” atau
“lowongan berpengalaman”

3. Pencari kerja memilih posisi
yang ditawarkan pada
masing-masing lowongan:

4. Jika Pencari kerja telah menyimpan resume di website Pertamina, dapat
langsung masukkan Data Login serta Password dan klik tombol Kirim
Aplikasi. Pencari kerja juga dapat mengedit resumenya sebelum konfirmasi
mengirimkan aplikasi lamaran. Resume yang dimasukkan akan dikirimkan
untuk melamar posisi yang dituju. Jika Pencari kerja belum membuat/
mengirimkan resumena, maka harus membuat terlebih dahulu akun untuk
menyimpan resumenya dengan memilihi tombol “simpan resume dan kirim
aplikasi”.
5. Setelah itu, ikuti tahap demi tahap sesuai dengan petunjuk yang telah
disediakan.
6. Pencari kerja akan langsung diberikan email notofikasi bahwa ybs telah
memiliki akun di Pertamina yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk
melamar di posisi yang berbeda.

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

Hasil Investigasi Whistleblowing System
JAKARTA - Whistleblowing System Pertamina merupakan sebuah sistem
yang sengaja dirancang untuk menampung berbagai macam penyingkapan-penyingkapan tingkah laku yang sering terjadi di lingkungan kerja.
Seperti korupsi, penyusupan, penipuan, pencurian, konflok kepentingan,
serta pelanggaran hukum dan peraturan. Diberlakukannya whistleblowing
system di sebuah perusahaan sebagai bentuk komitmen kepada tata kelola
perusahaan yang best practice. Selain itu, juga untuk melindungi aset,
karyawan, dan reputasi perusahaan itu sendiri.
Berdasarkan hasil kajian Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE) dari 959 kasus yang diinvestigasi antara waktu Januari 2006 –
Februari 2008. Maka, hal tersebut dijadikan alasan dilakukannya penerapan whistleblowing system di perusahaan ini. Dari kasus yang telah diinvestigasi antara waktu Januari 2006 – Februari 2008, rata-rata kehilangan
(loss) sebesar 7 persen dari revenue dengan 25 persen dari kasus mengalami kerugian diatas 1 juta dolar AS.
Tingkat kehilangan (loss) akibat kecurangan untuk organisasi menurun hingga 65 persen untuk organisasi yang melakukan; audit dadakan,
program whistleblowing tanpa identitas pelapor, dan program anti kecurangan dan pelatihan pegawai. Tingkat deteksi dini adalah dari pengaduan dan bukan dari audit internal atau mekanisme kontrol lainnya. 46,2
persen deteksi dini dari pengaduan yang dilakukan oleh pekerja, kon-

sumen, pemasok, dan sumber lainnya. Hasil audit internal dari perilaku
kecurangan oleh pemilik atau eksekutif biasanya tidak ditindaklanjuti.
Kecurangan yang dilakukan oleh pemilik dan atau eksekutif dideteksi dini
oleh pelaporan pihak luar sebesar 52 persen. Tingkat kecurangan dengan
kehilangan aset atau nilai kasus di atas 1 juta dolar AS juga karena
pengaduan pihak luar sebesar 42.3 persen.
Mengapa whistleblowing dibutuhkan? Ada delapan alasan untuk memperkenalkan saluran Whitsleblowing kepada para karyawan; Pendeteksian
dan pencegahan fraud adalah penting; perbuatan yang tidak semestinya
dapat merusak reputasi sebuah perusahaan; dianjurkan oleh pemerintah
dan regulator (di USA-SOX); di Indonesia Ratifikasi UNCAC dan merupakan best practice; memperlihatkan komitmen manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang etis; pembobolan pendapatan dapat menyebabkan kerugian yang besar; menanggulangi perbuatan yang tidak
semestinya dengan biaya yang rendah; sarana bagi karyawan untuk meningkatkan standar kerja dan kekompakan di lingkungan kerja; dan kontrol
terhadap fraud dan korupsi yang sesuai dengan best practice.
Berikut contoh kasus yang terjadi di Pertamina.
Pertama, beberapa pekerja Pertamina Kantor Pusat berperan sebagai makelar perijinan (Margin) dalam pengurusan perijinan pembangunan
stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) Region V Suraba-

ya. Kepada calon pengusaha SPPBE, Margin tersebut meminta uang
pelicin Rp 650 juta untuk biaya pengurusan ijin prinsip, ijin pem-bangunan,
dan ijin operasional. Namun, untuk tahap awal, calon pengu-saha diminta
memberikan uang sebesar 20.000 dolar AS dalam bentuk tunai.
Lama waktu berjalan, ijin tak kunjung keluar, sedangkan uang sudah
diberikan kepada Margin. Calon pengusaha SPPBE tersebut resah dan
mengancam akan melaporkan hal ini ke KPK dan Radio Elshinta. Takut
akan ancaman tersebut, Margin melakukan pengembalian uang sebesar
20.000 dolar AS ke rekening calon pengusaha SPPBE. Dari hasil investigasi, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh terbukti bahwa Margin benar
meminta dan menerima uang dari calon pengusaha SPPBE.
Kedua, beberapa pekerja Pertamina di fungsi tertentu melakukan
kegiatan pribadi yaitu pesta perpisahan dengan bermain golf di Bali yang
disamarkan menjadi kegiatan rapat resmi perusahaan. Dari hasil investigasi, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh bahwa rapat resmi yang
dimaksud tidak pernah ada, melainkan semua pekerja yang terlibat bermain golf di Bali. Semua pekerja yang bermain golf tersebut menggunakan
dana perusahaan/fasilitas perusahaan yaitu dengan melakukan klaim atas
biaya acara tersebut, menggunakan uang muka kerja untuk menunjang
acara bahkan meng-gunakan dana representasi untuk membiayai kegiatan
terse-but.MPCOMPLIANCE-NDJ
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KOMETers’ Meeting Point
For Higher Performance,
Let’s Join the Assessment
Salah satu tools yang digunakan Pertamina untuk mengukur kinerja Unit Operasi/Usaha/Bisnis
dan Anak Perusahaannya saat ini adalah assessment PQA (Pertamina Quality Award) yang berbasis
Malcom Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), seperti yang sudah dijelaskan pada
Q-Corner edisi 26 Oktober 2010 yang lalu.
Pelaksanaan assessment tahun 2009 telah diselenggarakan dalam dua batch yaitu tanggal 19
Agustus – 8 September 2009 (batch I) dan 26 Agustus – 15 September 2009 (batch II) dengan
melibatkan 47 (empatpuluh tujuh) examiner yang berasal dari Unit Usaha/Operasi/Bisnis & Anak
Perusahaan dan diikuti oleh 9 (sembilan) Aplikan dari Direktorat Pemasaran & Niaga dan Anak
Perusahaan. Adapun hasil assessment menggambarkan potret kinerja Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan
Anak Perusahaan berada pada Band 3 (Early Improvement) dengan skor rata-rata 436.
Hasil penilaian berupa Feedback Report dan tabulasi Opportunity for Improvement (OFI) yang
telah diserahkan kepada aplikan pada tanggal 28 Januari 2010 perlu segera ditindaklanjuti pada
tahun 2010 atau minimal 90% dari OFI tersebut harus dapat disusun Action for Improvement
(AFI)nya dan ditindaklanjuti, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan secara signifikan. Untuk
mengakselerasi tujuan tersebut maka Penyelesaian Outstanding OFI-AFI telah ditetapkan menjadi
item shared KPI Tahun 2010 untuk pimpinan tertinggi dari Unit Usaha/Operasi/Bisnis dan Anak
Perusahaan.
Bagaimana dengan Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan lainnya yang belum
mengikuti assessment ? Dikarenakan assessment ini bertujuan untuk peningkatan kinerja, maka
assessment PQA di tahun 2010 bersifat “fardhu ‘ain””alias hampir wajib bagi mereka yang belum
mengikuti.
Berdasarkan Calendar of Event Mutu Tahun 2010, telah ditetapkan bahwa rangkaian proses
assessment yang diawali dengan pendistribusi Dokumen Aplikasi (DA) kepada examiner akan
dilaksanakan mulai minggu I (tanggal 04 Mei 2010) sehingga bagi calon aplikan yang akan mengikuti
assessment harus mengumpulkan DA-nya paling lambat tanggal 3 Mei 2010 kepada fungsi Quality
Management-Renstra. Jadwal detil tentang pelaksanaan dan persyaratan mengikuti assessment PQA
tahun 2010 tersebut juga telah diinformasikan melalui memorandum Qualty Management-Renstra No.
06/P00150/2010-S0 tanggal 14 Januari 2010 perihal Informasi Tentang Asesmen PQA Tahun 2010
yang telah didistribusikan ke seluruh Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan.
Sebagai upaya untuk mengakselerasi suksesnya tujuan assessment tersebut, maka perlu
diperkuat infrastruktur yang mendukung proses dari awal hingga akhir. Beberapa program yang telah
disusun antara lain :
1. Workshop PQA Awareness & Teknik Penyusunan Dokumen Aplikasi, yang rencananya akan
dilaksanakan dalam 2 Batch. Batch I telah dilaksanakan pada tanggal 01 – 05 Februari 2010.
Workshop ini bertujuan untuk :
1.1 Memberikan pemahaman tentang kriteria MBCfPE yang menjadi dasar penyusunan DA.
1.2 Memberikan pemahaman proses dan teknik penyusunan DA sesuai dengan implementasi
pengelolaan organisasilbisnis unit masing-masing.
1.3 Memahami kendala yang menjadi hambatan proses penyusunan DA.
1.4 Lebih bertanggung jawab terhadap proses dan bukti implementasi pengelolaan organisasi.
2.Pelatihan Examiner Baru, yang merupakan kelanjutan dari workshop no.1 rencananya akan
dilaksanakan pada minggu II bulan Maret 2010. Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus workshop
no.1 atau pernah terlibat dalam tim penyusunan Dokumen Aplikasi PQA akan mengikuti pelatihan ini
sehingga nantinya diharapkan para peserta pelatihan mampu dan dapat secara bertanggung jawab
menjadi examiner dalam assessment PQA.
3. Upskilling Examiner, yang ditujukan untuk para examiner yang sudah pernah melakukan
assessment dengan tujuan untuk me-refresh dan meng-upgrade pengetahuan mengenai kriteria
Malcolm Baldrige serta kemampuan eksaminasi.
PQA bukanlah sekedar ajang awarding. PQA harus dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan
upaya akselerasi peningkatan kinerja entitas bisnis secara keseluruhan.
Assessment PQA tahun 2010 sebentar lagi… Mari berkontribusi, siapkan diri, siapkan dokumen
aplikasi. Kita tidak pernah menunggu tantangan, tapi selalu siap menantang.. untuk menjadi yang
terdepan.MP

Percaya gak sie klo ada meeting point ato pertemuan antara 2 (dua) ato lebih KOMETers’’ntu
bakalan menghimpun banyak informasi, pengetahuan bahkan issue-issue untuk jadi bahan
obrolan, diskusi dan bahkan perdebatan yang seru pastinya. KOMET mensinyalir hal ini bisa
dijadi’in potensi untuk meng-capture berbagai informasi sebgai aset pengetahuan, terutama dapat
kita ketahui bersama klo Insan Pertamina ntu punya latar belakang pendidikan dan pengalaman
yang udah jaminan pasti alias nggak meragukan lagi .
KOMET bersama Tim dan PIC Unit/Region akan berkoordinasi dalam workshop yang
direncanakan pelaksanaanya pada Pebruari 2010 ini untuk menformulasikan dan menformalkan
beberapa bentuk meeting point tersebut dalam beberapa bentuk forum kegiatan yang variatif,
inovatif dan fantastis ...
1. Community of Practice (CoP) merupakan komunitas / sekumpulan orang yang memiliki
ketertarikan (interest) terhadap suatu objek / tema pembahasan yang sama. Tujuan dari
pembentukan CoP ini adalah:
a. Membentuk komunitas dengan keahlian tertentu untuk berdiskusi, brainstorming, solusi
bahkan menghasilkan suatu inovasi yang dapat diimplemetasikan.
b. Menyebarkan budaya sharing dan meng-capture tacit knowledge di antara Insan Pertamina.
2. Seminar / Roundtable Forum merupakan sesi diskusi
formal dengan 1 (satu) atau lebih tema tertentu dan dapat
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) narasumber. Tujuan dari forum ini
adalah :
a. Meng-capture tacit knowledge.
b. Menyebarkan budaya sharing di antara Insan Pertamina.
c. Menyediakan media diskusi dengan yang dapat
mengakomodir sharing intar dan/atau antar fungsi.
Roundtable forum sudah pernah dilakukan pada bulan Juni 2009 dengan menghadirkan 8
(delapan) narasumber dan dibuka oleh Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Forum
serupa akan dilaksanakan di Kantor Pusat dan Unit/Region.
3. Expert Forum merupakan kegiatan forum sharing pengetahuan berupa keahlian,
pengalaman sampai dengan keseharian seorang pekerja yang dianggap ahli. Tujuan dari forum ini
adalah :
a. Mengidentifikasi tenaga ahli yang dimiliki perusahaan.
b. Sharing experience, problem solving, trouble shooting antar & intra fungsi.
c. Mengenal lebih jauh profil seorang pekerja termasuk kesehariannya (up-profile).
Dengan persyaratan minimum narasumber sebagai berikut :
a. Min. masa kerja 8 (delapan) tahun dalam bidang operasional.
b. Membuat tulisan mengenai keahlian yang bersangkutan (dapat dibantu Tim/PIC KOMET)
untuk di-upload di Portal KOMET.
4. Books Club merupakan kegiatan menggali suatu
buku secara bersama-sama (learning & sharing).
Tujuan dari forum ini adalah :
a. Membiasakan budaya membaca di kalangan
pekerja.
b. Melatih kemampuan menganalisa para pekerja.
c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di
depan orang banyak.
Kegiatan serupa sudah pernah dilakukan pada bulan KOMET yaitu Oktober 2009 yang
dipandu oleh Bpk. Syahrial Mukhtar untuk membedah buku ‘Transformasi Pertamina.’
5. Free Fall Forum merupakan sesi diskusi informal
dengan tema menarik (bebas) yang dilaksanakan di luar
jam kerja (jam istirahat) dengan suasana yang santai.
Tujuan dari forum ini adalah :
a. Menyebarkan budaya sharing diantara Insan
Pertamina.
b. Memberi variasi media sharing.
c. Menyediakan media diskusi dengan yang dapat
mengakomodir intar dan antar fungsi.
Kegiatan serupa sudah pernah dilakukan pada bulan KOMET yaitu Oktober 2009 dengan
membahas beberapa tema, diantaranya: Gadget Seru (Smart Phone, Netbook, GPS), Persepsi
Konsumen Terhadap Iklan Pertamina, dan sebagainya.
6. KOMETers’ Conference merupakan salah satu forum sharing melalui media/teknologi
telepon dan/atau video yang memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak Insan Pertamina untuk
terlibat didalamnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah:
a. Memperluas lingkup sharing/diskusi dengan Insan Pertamina.
b. Menyediakan media sharing yang dinilai efektif dan efisien.
7. Expert Interview merupakan proses penggalian informasi seorang narasumber berkaitan
dengan keahlian, pengalaman, dan informasi lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
a. Mendapatkan informasi (orang, metoda, dokumentasi, analisa) yang dibutuhkan.
b. Mengkompilasi tacit knowledge yang dimiliki perusahaan.MP

Oleh Shynta Dewi - Tim KOMET

Penyerahan Hasil Assessment Kepada Para Aplikan Peserta AssessmentÄPQA Tahun 2009

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra

http://portal.pertamina.com

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

Sinopsis
Judul Buku :
Manajemen Keperawatan
Dengan Pendekatan Praktis
Penulis :
Suchri Suarli & Yanyan Bahtiar
Penerbit :
Balatin Pratama
Kolasi :
V + 201
Perpustakaan Pertamina Pusat
658.730.69 SUA – m
Peningkatan dan pemantapan peran
bagi perawat akhir-akhir ini menjadi
tuntutan masyarakat, baik dalam
layanan kesehatan pada umumnya
maupun keperawatan pada
khususnya. Tanggung jawab profesi,
seiring dengan interdefendensi
dengan profesi lain dalam pelayanan
menyeluruh, terpadu, dan terintegrasi,
dituntut mandiri bukan hanya
menerapkan teori, tapi juga dapat
menyertai hasil penelitian.
Itu dilakukan agar, kepuasan klien/
pelanggan dapat terpenuhi.
Pelayanan keperawatan yang
bermutu dengan standar yang baku,
didukung oleh akhlak mulia dan
pengabdian yang iklas.
Buku yang berjudul
Manajemen Keperawatan: Dengan
Pendekatan Praktis ini, menguraikan
berbagai aspek fungsi manajemen –
mulai dari perencanaan,–leadership
(kepemimpinan), dan pengawasan.
Pernak pernik tentang keprobadian,
peran, tugas, wewenang, tanggung
jawab, motivasi diri, dan
perkembangan kelompok, menjadi
sorotan.
Dalam buku ini juga dibahas
mengenai visioner keberadaan
perawat dengan tugas mulia yang
diembannya, yaitu memberikan
bantuan secara ikhlas (carring), baik
untuk memelihara kesehatan
masyarakat agar tetap sehat maupun
melayani pasien yang tidak seimbang
kesehatan fisik dan psikis.
Berbagai instrumen menarik untuk
diisi lalu diolah dan dihayati. Dengan
harapan, dapat meningkatkan
tampilan kesempurnaan pribadipribadi perawat prima, produktivitas
kerja optimal, terciptanya rasa aman
dan nyaman, serta kepuasan klien.
Pada akhirnya dapat diartikan bahwa
manajemen merupakan alat yang
dapat menunjang bagaimana manajer
atau leader dapat meramu,
mengharmonisasikan unsure,
elemen, dan pernik penting. Lalu,
memelihara, menyuburkan,
menumbuh kembangkan, merangkai
dengan manis, dan mencegah
terjadinya inefisiensi dalam
mengoptimalkan produktivitas kerja
organisasi.
Dalam buku ini, ada beberapa resep
yang dapat Anda rujuk tentang
manajemen dari beberapa pakar
ekonomi barat.
Mudah-mudahan kesederhanaan
uraian, kekeringan kreativitas,
kemiskinan improvisasi, ketidak
runtutan kalimat dan bahasa –
terbersit pada diri pembaca untuk
ikhlas menyumbangkan
sarannya.MPNDJ
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UNIT AVIASI RAIH PENGHARGAAN DARI JAL
Pertamina Unit Aviasi menerima penghargaan dari Japan Airlines
(JAL) atas kinerja pelayanan kegiatan pengisian bahan bakar ke
pesawat udara tanpa incident selama tahun 2009.
Pada tanggal 22 Januari 2010, DPPU Ngurah Rai menerima
penghargaan “Ramp Incident Free For Nine Years” dari Japan
Airlines (JAL). Penghargaan tersebut diberikan oleh Mr. Kiyoshi
Tanaka selaku Station Manager JAL Denpasar.
Dan pada tanggal 27 Januari 2010, DPPU Soekarno-Hatta
menerima penghargaan “Ramp Incident Free For One Year (Total
14 Years)” dari Japan Airlines (JAL). Penghargaan tersebut
diberikan oleh Mr. Toshinari Oshima selaku Senior Vice President
Chairman of Airpot Safety Committee - Japan Airlines.MPAVIASI

Workshop Kaizen Tim ICM mySAP

JAYAPURA - Pada tanggal 25 Januari sampai dengan 28 Januari 2010
bertempat di ex UPMS VIII Jayapura, diadakan kegiatan workshop Kaizen
oleh tim Integrated Change Management (ICM) MySAP. Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan workshop ini adalah sebanyak 47 orang pada kelas Order
to Cash (O2C) dan 54 orang pada kelas Purchase to Pay (P2P). ICM
merupakan suatu program untuk mengetahui dan mengatasi hambatan dan
kendala dalam mengadopsi sistem MySAP dan model pemrosesan terpusat
(shared processing).
Sebelumnya kegiatan serupa telah dilaksanakan di Bandung pada tanggal
10 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2009 dengan cakupan depot-depot
BBM di wilayah DKI, Banten, dan Jawa Barat serta fungsi-fungsi terkait di ex
UPMS III dan RU VI Balongan. Pada tanggal 12 Oktober sampai dengan 15
Oktober 2009 workshop Kaizen diadakan pula di Surabaya dengan cakupan
depot-depot BBM di wilayah Jawa Timur serta fungsi-fungsi terkait di ex UPMS
V Surabaya dan RU IV Cilacap. Kemudian dilanjutkan di Balikpapan pada
tanggal 26 Oktober sampai dengan 29 Oktober 2009, dengan cakupan depotdepot BBM di wilayah Kalimantan serta fungsi-fungsi terkait di ex UPMS VI
dan RU V Balikpapan serta pada tanggal 9 November sampai dengan 11
November 2009 kegiatan serupa berlangsung di Medan dengan cakupan
depot-depot dan DPPU di wilayah Aceh, Sumut, dan Riau serta Fungsi-fungsi
di ex UPMS I-Medan dan Unit Pengolahan II-Dumai. Pada tanggal 23
November sampai dengan 25 November 2009 mencakup depot-depot dan
DPPU di wilayah Sumbagsel, Sumbar, Kepri, Fungsi-fungsi di ex UPMS IIPalembang dan Unit Pengolahan III-Plaju kemudian dilanjutkan di Palembang

dan tanggal 14 Desember sampai dengan 16 Desember 2009 dilaksanakan
di Semarang dengan cakupan depot-depot di Jawa Tengah dan DIY, DPPU
di Jawa Tengah dan Jawa Barat, Fungsi-fungsi di ex UPMS IV-Semarang
dan Fungsi Teknik untuk unit-unit di wilayah JBB.
Tujuan utama workshop Kaizen oleh Tim ICM adalah untuk merubah
budaya kerja pekerja Pertamina terkait dengan optimalisasi implementasi
MySAP dan menjaga sustainabilitas dari perubahan yang telah terjadi dalam
implementasi MySAP. Workshop Kaizen dilaksana-kan pada tiga sub-modul,
yaitu Purchase to Pay (P2P), Order to Cash (O2C) dan Material
Management Hydro (MMH) dan sampai saat ini baru dilaksanakan pada submodul P2P dan O2C.
Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Tim ICM untuk mendukung
sustainabilitas implementasi MySAP adalah Clinic MySAP dan wadah diskusi
online melalui intranet MySAP Online yang dapat diakses melalui link: http://
intra-prd.pertamina.com/mysap_of/. MPCSS

Setiap Pekerja & Mitra Kerja
Harus Sadar Safety
CILACAP - Tahun 2010 ditetapkan oleh Pertamina sebagai
Tahun Safety, sehingga setiap pekerjaan harus diawali dari safety
terlebih dahulu. “Target safety di tahun 2010 harus zero accident,”
ungkap Safety Section Head Gatot Pratomo dalam sambutannya
dalam acara do’a bersama pelaksanaan pekerjaan cleaning
exchanger finfan 11E50 di FOC I dan stop unit area 20 LOC I di
ruang rapat Maintenance Area I, (4/1).
Lebih lanjut Gatot mengimbau kepada seluruh pekerja dan
mitra kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan ini agar lebih sadar akan aspek safety. Setiap akan mengawali pekerjaan harus
diawali dengan safety talk dan doa bersama.
Hal senada juga disampaikan oleh FOC I Section Head Sugiyanto. Dikatakan bahwa sebelum dilakukanya pekerjaan ini telah dilalui prosedur sesuai
standar yang ada dan telah dilakukan sosialisasi dari aspek operasi dan maintenance kepada pihak ketiga yang terlibat. Bahkan untuk memastikan keamanan pekerjaan ini, nanti akan diawasi pula oleh HSE Compliance dari
Operasi dan Maintenance selain dari fungsi HSE sendiri. Sugiyanto berharap
dengan doa bersama ini pekerjaan akan berhasil dengan baik sehingga

produktifitas kilang dapat ditingkatkan sesuai target yang sudah ditetapkan
atau bahkan melampaui. Hal yang sama diungkapkan Maintenance Area I
Section Head Teguh Ruliyanto. Ia berharap pekerja melakukan pekerjaannya
diawali dengan aman dan diakhiri dengan aman.
Pelaksanaan pekerjaan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh
FOC I Section Head Sugiyanto yang diserahkan kepada Maintenance Area
I Section Head Teguh Ruliyanto dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai
pelaksana.MPRU IV
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Vice President Asset Management
Direktorat Umum & SDM

Ibu Uni
Pak Salim

Pak Daktur

Pak Salim
Pak Konsu

Mang Warta

Pak Daktur

Mang Warta

Pak Daktur

Ujang

VP People Management – SDM, Nina Nurlina Pramono
menyampaikan presentasi berjudul “Leadership Development in Pertamina - For Culture Change”. Acara “the
28th JCCP (Japan Cooperation Center, Petroleum) International Symposium” di Hotel Okura, Tokyo, pada 2728 Januari 2010. Symposium ini dihadiri oleh wakil-wakil
pemerintah dan perusahaan minyak dari negara-negara
terkait yaitu Jepang, Arab Saudi, Abu Dhabi, China, Malaysia, Oman, Nigeria, Qatar, Iran, Kuwait dengan jumlah
peserta sekitar 300 orang. Perwakilan Pertamina Tokyo
juga turut aktif berpartisipasi dalam symposium ini yang
diselenggarakan setiap tahun disponsori oleh METI (Ministry of Economy, Trade and Industry).MPPPWAT

Foto : PPWAT

Pak Daktur

: Kirain seluruh Unit Operasi dan Anak
Perusahaan rajin mengirim berita?
: Ada yang super rajin mengirim
sehingga di setiap terbitan banyak
saja beritanya, tapi ada yang jarang
mengirim, tapi pas bosnya
menanyakan, dia menjawab, “Pak kita
sudah mengirim tapi nggak dimuatdimuat.”
: Ya, itulah namanya orang, jurus
menyelamatkan diri hehehehe...
: Susahnya sekarang di unit saya tidak
ada tugas khusus membuat beritaberita semacam itu. Jadi saya
mengerjakan tugas saya saja, tak ada
waktu untuk bikin berita dan
mengirimkan ke Pusat.
: Kalau Pak Salim merasa sebagai
orang humas, tidak ada salahnya
mengerjakan bikin berita dan
mengirimkan lewat e-mail, paling
berapa puluh menit.
: Tugas saya seabrek-abrek, orang di
humas sedikit...sibuk sekali Pak.
: Dulu biasanya menggunakan tenaga
luar untuk mengerjakan berita. Satu
orang saja tapi kerjanya penuh dari
mulai memotret, meliput, sampai
menuliskan berita dan
mengirimkannya. Paling humas
mengeluarkan uang berapa untuk gaji
satu orang itu setiap bulannya.
: Buat apa sih, Pak, bikin berita itu?
Buat dimuat di Media Pertamina ya?
Memang ada gunanya, ya?
: Mang Warta, mau tidak hasil kerja
Mang Warta di warung diketahui
istrinya? Diketahui keluarga?
: Ya, paling biar mereka tahu, kalau
saya itu kerja keras buat keluarga.
Kerabat tahu kerjaan saya apa...
: Kira-kira begitu. Biar pekerja
Pertamina, bosnya si bos kita tahu
kalau kita itu ada kerjanya, ada
kegiatannya, nanti akan berpengaruh
pada penilaian.
: (bercanda) Pak, bisa tidak, saya bikin
berita mengenai kegiatan warung dan
dimuat di Media Pertamina?MPNS

THE 28TH JCCP INTERNATIONAL SYMPOSIUM

TEMU KANGEN PENSIUNAN
Dalam rangka memperoleh tali silaturrahmi, Himpunan Pensiunan Pertamina
(HIMPANA) Pusat melaksanakan temu
kangen Purnakarya fungsi Personalia dan
Oraganisasi Sumber Daya Manusia
(SDM) Pertamina, di Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu
(30/1). Dalam acara temu kangen tersebut
dihadiri oleh SVP Human Resource Mamad Samadi, Presdir Dana Pensiunan
Pertamina Torang Napitupulu, dan Ketua
Umum HIMPANA Pusat Priambodo.MPIK

BDI PEP FIELD RANTAU PERINGATI 1 MUHARRAM 1431 H
Badan Dakwah Islam PT Pertamina EP Field Rantau Region
Sumatera, (26/12/2009) menyelenggarakan Tausyiah dalam rangka
memperingati 1 Muharram 1431 H di Masjid At’Taqwa Komplek
Pertamina Rantau dengan penceramah Ustadz Tengku H.Syekh
Muhajir Usman S.Ag.LLM dari Langsa. Acara dihadiri Asisten
Manajer Perencanaan & Engineering Field Rantau Rizal Risnul
Wathan, tim manajemen PEP Field Rantau, keluarga besar PEP
Field Rantau, Muspika Kecamatan Rantau, dan masyarakat yang
berada di sekitar Field Rantau. Pada acara tersebut telah
terkumpul shadaqah dari warga Komplek Pertamina Rantau berupa
uang tunai sebesar Rp.11.120.000 dan nasi sebanyak 960 kotak.
Sedekah yang terkumpul diserahkan kepada anak yatim dan kaum
dhuafa sebanyak 74 paket, masing-masing Rp.150.000.
Sedangkan nasi kotak yang terkumpul dimakan bersama oleh
seluruh jamaah yang hadir setelah sholat Magrib..MPPEP Rantau

PWP PEP PANGKALANSUSU PERINGATI HUT
PERTAMINA & HARI IBU

Foto : RU IV Cilacap

Pak Konsu

Foto :BFR/Dok. Pertamina

Tabloid Media Pertamina dibikin untuk
memberitakan kegiatan Kantor Pusat Pertamina, Unitunit Operasi, dan Anak-anak Perusahaan. Juga untuk
menampung opini pekerja dan kebijakan manajemen.
Berita Unit-unit Operasi dan Anak-anak Perusahaan
memang seru-seru. Serunya, ada yang rajin mengirim
ada yang kadang rajin kadang malas, dan ada yang
sesekali saja mengirim.
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PT Pertamina (Persero) melaksanakan
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2010 yang dihadiri oleh Menteri Negara
BUMN Mustafa Abubakar, Deputi bidang
Usaha PISET Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol, jajaran Komisaris
Pertamina, Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, serta seluruh jajaran
Direksi Pertamina dan Anak Perusahaan.
RUPS yang berlangsung di Lantai 21
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Rabu
(27/1) ini membahas mengenai Rencana
Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)
tahun 2010, rencana kerja dan anggaran
tahun 2010 program kemitraan dan bina
lingkungan dan KPI Manajemen tahun
2010 Pertamina.MPIK

Foto :Kun/Dok. Pertamina
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RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
2010

GATHOT HARSONO

Warung Kopi
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Foto : PEP Rantau

Foto :BFR/Dok. Pertamina

POSISI

Dalam rangka memperingati Hari Ibu dan perayaan HUT
Pertamina ke 52, Persatuan Wanita Patra PEP Pangkalan
Susu tanggal 11-12 Januari 2010 di gedung PWP Pangkalan
susu, mengadakan rangkaian kegiatan perlombaan
pembuantan kue berbahan dasar kacang hijau, lomba
merangkai bunga, lomba memasak nasi goreng yang diikuti
oleh bapak-bapak pekerja dan pekarya PEP Pangkalan Susu,
dan lomba fashion show busana muslim dan umum yang
diikuti oleh putra-putri pekerja dan pekarya serta diikuti oleh
masyarakat di sekitar lingkungan Pertamina PEP Pangkalan
Susu. Tampak dalam gambar Ketua PWP Pangkalan Susu
Ny. Hj.Sumi Polin Sitorus saat melakukan penilaian lomba
pembuatan kue .MPPEP Pangakalansusu
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Tugu Pratama Adakan
Workshop Product
Knowledge & Market
Insurance
BOGOR – Dalam rangka sosialisasi terkait–Product Knowledge
& Market Insurance Review, PT Tugu Pratama Indonesia (Persero)
melaksanakan media workshop yang dihadiri oleh Presiden
Direktur PT Tugu Pratama Indonesia, M. Afdal Bahaudin, jajaran
Direksi dan didampingi Vice President yang bertindak sebagai
narasumber workshop. Acara berlangsung di Hotel Santika Bogor,
Sabtu (16/1).
Tema yang menjadi pokok bahasan dalam workshop ini yaitu
terkait pengenalan profil Tugu Pratama Indonesia kepada para
wartawan media cetak dan on-line, selain itu Tugu Pratama memberikan penjelasan juga tentang non migas & asuransi syariah,
asuransi minyak dan gas, klaim asuransi dan dukungan teknologi
informasi Tugu Pratama Indonesia.
“Workshop ini sengaja diperuntukkan bagi para wartawan
media sebagai peserta workshop agar bisa mengenal lebih jauh
mengenai Tugu Pratama sebagai salah satu anak perusahaan
Pertamina yang menangani insurance. Sehingga melalui sharing
session ini diharapkan peserta akan lebih memahami ruang
lingkup asuransi dalam tubuh Tugu Pratama,” demikian dikatakan
Afdal dalam sambutannya.
Tugu Pratama Indonesia (Persero) didirikan di Jakarta pada
tanggal 25 Nopember 1981 di Jakarta atas prakarsa PT Pertamina
(Persero) sebagai pemegang saham sebesar 65 persen yang
dipicu oleh munculnya peraturan yang mengharuskan obyek
asuransi nasional diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi
Nasional dan keinginan mendirikan perusahaan asuransi yang
dapat dijadikan lokomotif bagi industri asuransi nasional.
Tugu Pratama merupakan perusahaan asuransi umum yang
didirikan dengan tujuan untuk mengelola asuransi yang berkaitan
dengan risiko-risiko minyak dan gas bumi serta kegiatan-kegiatan
lain yang terkait baik atas hak milik maupun kepentingankepentingannya. Maksud dan tujuan Perseroan menurut Anggaran
Dasar adalah melakukan usaha di bidang Asuransi Umum,
Reasuransi, dan termasuk Asuransi Syariah.
Untuk sasaran jangka panjang Tugu Pratama sendiri pada
tahun 2009 PT Tugu Pratama Indonesia telah melakukan restrukturisasi dan diversifikasi, untuk 2010 pertumbuhan dan menuju
perusahaan publik, selanjutnya pertumbuhan berkelanjutan pada
2011 – 2013 menuju perusahaan asuransi terbaik di Indonesia
hingga pada 2014 menjadi perusahaan asuransi berkelas dunia.
Menurut VP Consumer Marketing PT. Tugu Pratama Khusnun
Arief, untuk mewujudkan sasaran jangka panjang tersebut, Tugu
Pratama menggunakan strategi Rentrenchment (Pembenahan
Internal) dan mengarah kepada Growth (Pertumbuhan).
Disamping itu Tugu Pratama sebagai perusahaan asuransi
yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko-risiko yang beragam
dalam industri migas diantaranya yaitu, asuransi orang, asuransi
peralatan, asuransi sumur minyak/gas, asuransi pembangunan
fasilitas, asuransi kebakaran dan perluasannya, asuransi gangguan usaha, asuransi engineering, asuransi tanggung gugat (Liability), asuransi pengangkutan (ekspor/ impor), asuransi rangka
kapal dan asuransi aviation.MPIK

JAKARTA - Jelang akhir tahun 2009
lalu, rupanya membawa berkah tersendiri bagi JOB Pertamina - PetroChina Salawati (JOB-PPS). Sebagai
operator untuk wilayah kerja Kepala
Burung Salawati, yang terletak di
provinsi Papua Barat (original JOB
PSC antara PT. Pertamina dan Trend
Kepala Burung Ltd.), JOB-PPS berhasil
menyelesaikan pemboran dan menemukan minyak di Sumur Eksplorasi
Bagong#2.
“Dengan usaha keras teman-teman pekerja JOB P-PS, akhirnya
Sumur Bagong-2 berhasil diselamatkan, dikomplesi serta dilakukan tes
produksi menjelang akhir tahun 2009
lalu,” ujar GM JOB-PPS, Afif Saifudin
di Jakarta (4/1).
Afif mengatakan, JOB P-PS berhasil menemukan minyak dengan obyektif Batugamping Intra Kais di Sumur
Bagong-2 yang mencapai kedalaman
akhir pada 10,960 ft KB. Uji Kandungan
Lapisan (UKL) dilakukan dengan tes
lubang secara terbuka (Open Hole
Test) pada interval 10,683’KB –
10,960’KB. Uji produksi dilakukan setelah pengasaman dan setelah dites
dengan jepitan 64/64” menghasilkan
1,177 BOPD (API: 36º; WHP: 192 psig;
WC:14%).
Afif menjelaskan, Struktur Bagong
memiliki luas tutupan (clossure) sebesar 124 acre, ketebalan netpay reservoir 222 ft dan porositas rata-rata
14.5%., dengan cadangan di tempat
(original oil in place/OOIP) sebesar
7.484 MMBO dengan cadangan terambil (recoverable reserves) 2.395 MMBO
(RF: 32%).
Sementara untuk tahun 2010, Afif

menaruh harapan besar bahwa JOB PPS akan dapat mencapai target produksi
yang dicanangkan dalam WP&B 2010
yang telah disetujui BPMIGAS sebesar
2910 BOPD (rata-rata per tahun). “Dengan koordinasi dan kerjasama yang
baik diantara pekerja di lingkungan JOB
P-PS serta kesediaan pekerja untuk melepaskan atributnya PHE Secondee,
PCI Secondee dan JOB Recruited, saya
optimis kami dapat mencapai target
yang diharapkan,” ujarnya.
Strategi dan langkah-langkah yang
diambil Afif dalam upaya pencapaian
target produksi tahun 2010 diantaranya
percepatan POP (put on production) sumur Bagong, pelaksanaaan Pemboran
Development (infill drilling), menjaga
kontinuitas produksi lapangan TBA serta
perbaikan running life time pompa
(ESP), sehingga dapat menekan angka
low & off produksi JOB P-PS.
Untuk jangka panjang yaitu penambahan cadangan migas di JOB P-PS,
Afif menjelaskan dalam tahun 2010 akan
dilaksanakan survei seismik dan pemboran eksplorasi. Afif juga menjelaskan

Foto : PHE

Foto : DRP/Dok. Pertamina

JOB P-PS Berhasil Temukan Minyak

JOB P-PS sedang melaksanakan tender
Rig Pemboran. “Saya harap dengan
adanya keberhasilan ini maka diharapkan JOB Pertamina-PetroChina Salawati
akan membantu pencapaian target produksi Pemerintah tahun 2010,” ujar Afif
optimis.MPPHE

PTC Adakan Pelatihan Satuan Pengamanan
Plus Instansi Jakarta Group
DEPOK - Pertamina sebagai industri
perminyakan dan gas bumi, keberadaannya merupakan obyek vital nasional
perlu mendapat perlindungan pengamanan yang ekstra dengan sistem
manajemen pengamanan yang tertata
baik serta memenuhi standar pengamanan internasional. Demikian dikatakan Brigjen (Pol) Drs. Surmana Yudhi
Yulistia – Kepala Biro Bimmas Polri
selaku Inspektur Upacara pada upacara pembukaan Pendidikan & Latihan
Satpam tingkat “Gada Pratama Plus
Spesialisasi Industri Minyak dan Gas
Sektor Hilir”.
Upacara dilaksanakan pada 4
Januari 2010 bertempat diruang upacara Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, dihadiri para pim-

pinan PT Pertamina (Persero) Pemasaran & Niaga, diantaranya VP M&T
Business Support Achmad Mizan mewakili Direktur Pemasaran & Niaga beserta staf, Dirut PTC Wisnuntoro beserta
staff, Wakapuslat Korps Brimob Polri,
para instruktur dan peserta sebanyak 75
personil.
Pelatihan dimaksud merupakan
kerjasama antara Pertamina Dit. Pemasaran & Niaga dengan Puslat Korps Brimob Polri dan sebagai pelaksana pelatihan adalah PT Pertamina Training &
Consulting (PTC), dengan tujuan memberikan tuntunan praktis kepada satuan
pengamanan Instalasi Jakarta Group
(IJG), dengan sasaran menjadikan Instalasi Jakarta Group (lokasi kegiatan
Per-tamina) sebagai pilot project mutlak

ha-rus terbebas dari ancaman dan gangguan serta faktor pelayanan dapat lebih
cepat serta mudah dilakukan sebagaimana harapan masyarakat.
Pelatihan dimulai tanggal 4 Januari
s.d. 14 Februari 2010 (42 hari) dengan
materi penyajian meliputi teori (ceramah/
kuliah) dan praktek (drill, simulasi, peragaan, latihan kerja/lapangan, tanya jawab & diskusi). Diharapkan para personil
mampu berperan sebagai agen deteksi,
trampil dalam penanganan awal tindak
pidana, unjuk rasa, mogok kerja, kerusuhan massa, teror bom, mahir secara
administratif dalam pembuatan laporan,
mahir dalam bela diri & menembak, terampil dalam K3LL, terampil dalam evakuasi dan manajemen darurat/krisis).MPPTC
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Pertamina Suplai BBM HSD untuk
Newmont Nusa Tenggara

PT Badak NGL Raih
Level 8 ISRS7
Omega Assessment
BONTANG - PT BADAK Natural Gas Liquefaction (NGL)
kembali mencatat prestasi tingkat dunia yang membanggakan di penghujung tahun 2009 dengan meraih Level 8
International Sustainability Rating System, Seventh Edition
(ISRS7). Pencapaian ini menempatkan PT BADAK NGL
sebagai perusahaan LNG pertama di dunia yang berhasil
meraih Level 8 setelah 4 tahun merintisnya.
ISRS adalah suatu sistem internasional yang dikembangkan oleh Det Norske Veritas (DNV) untuk mengukur, meningkatkan, dan mendemonstrasikan kinerja organisasi/perusahaan dalam bidang Safety, Health, Environment, Security, Quality, dan Business.
DNV sebagai badan sertifikasi yang terbaik di dunia
menganggap prestasi PT Badak NGL sangat istimewa
sehingga penyerahan sertifikat akan diberikan secara
langsung oleh Pimpinan DNV Norway. Rencana penyerahan sertifikat akan dilaksanakan pada pertengahan bulan
Februari 2010 dan akan diliput oleh media asing.
Dengan keberhasilan ini PT Badak NGL berhak menyandang sebagai World Class Company dalam bidang
Safety, Health, Environment, Quality, Security, dan Business. Hal ini menjadi modal utama bagi PT Badak NGL
untuk meraih visi terbarunya yaitu Menjadi Perusahaan
Energi yang Terdepan Dalam Inovasi.
Keberhasilan ini tidak lepas dari keberhasilan PT Badak
NGL dalam membuat suatu management system yang
terintegrasi yang disebut dengan SHE-Q MS (Safety,
Health, Environment, and Quality Management System).
Dalam SHE-Q MS ini diakomodir beberapa standar nasional
dan internasional seperti SMK3, ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001/2, dan ISRS7. Dengan menjalankan SHEQ MS ini secara konsisten, PT Badak NGL mampu meraih
Level 8 ISRS7. Termasuk prestasi lain, seperti Proper Hijau
dari Kementerian Lingkungan Hidup RI selama 2 tahun
berturut-turut, mempertahankan Sertifikat ISO 14001:2004
yang diraih sejak Desember 2000, mempertahankan
Sertifikat ISO 9001:2008 yang diraih sejak November 2001,
dan meraih Akreditasi Laboratorium ISO 17025 dari KAN.
Selain itu Quality Improvement Team (Gugus Kendali Mutu)
PT Badak NGL selalu berhasil memperoleh penghargaan
tertinggi baik di tingkat Konvensi Mutu Pertamina maupun
di Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN).
PT Badak NGL juga menjadi Juara I Lomba Fighting &
Rescue yang diselenggarakan oleh Pertamina.
Director / General Manager PT Badak NGL, Ir. Nanang
Untung, menyampaikan terima kasih kepada semua pekerja
dan mitra kerja atas kerja keras dan kerjasama yang solid
sehingga berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Namun, Nanang juga berpesan agar seluruh
pekerja tidak terlena dengan semua prestasi tersebut
mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi di tahun
2010. Nanang berharap semua pekerja tetap optimis
menatap masa depan dengan menunjukkan kinerja terbaiknya bagi perusahaan.MPBADAK

Tahun XLVI, 8 Februari 2010

LOMBOK - Sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak High Speed Diesel (BBM HSD) PT
Pertamina (Persero) kepada PT Newmont
Nusa Tenggara (PTNNT) pada tanggal 31
Desember 2009 lalu, Pertamina kembali
melakukan penandatanganan kontrak
kerjasama di Lombok, Jumat (22/1) sebagai penyalur tunggal BBM kepada PTNNT
melalui mekanisme pelayanan VHS (Vendor Held Stock). Dalam metode tersebut,
Pertamina mengelola penerimaan dan
Penyaluran BBM di tanki penimbunan BBM
PTNNT serta melakukan pengelolaan stok
BBM di tanki penimbunan milik PTNNT.
Kerjasama ini melalui proses tender.
Pertamina mengalahkan Shell dan Aneka
Kimia Raya (AKR). Untuk tender periode
ini, terdapat tambahan ruang lingkup pekerjaan. Yaitu, Fuel Management System
di tiga lokasi pengisian BBM untuk alatalat berat yang lokasinya terletak setelah
custody transfer, dimana dalam Fuel Ma-

nagement System tersebut dilakukan
pelayanan menyeluruh, termasuk sistem
komputerisasi yang terintegrasi untuk pencatatan pengisian BBM, nomor kendaraan
serta pemilik dan pengemudi kendaraan
berat maupun operasional PTNNT.
Sebelumnya, pada pertemuan di Australia tanggal 14 Desember 2009, Pertamina berjanji akan melakukan efisiensi dan
penyusunan ulang pola suplai dan transportasi untuk memperoleh harga penawaran terbaik kepada PTNNT hingga akhirnya Pertamina berhasil memperoleh
persetujuan dan penunjukan sebagai pemenang tender pengadaan BBM kepada
PTNNT selama periode 3 tahun (2010 –
2012).
Penandatanganan Diesel Oil Supply
dilakukan oleh Senior Vice President Marketing Pertamina Hanung Budya (berhalangan hadir menandatangani di Jakarta,
Senin, 25/1) dan Supply Chain Manager
PT. Newmont Nusa Tenggara Peter

Ferrigno. Sedangkan untuk penandatanganan Diesel Fuel Services dilakukan
oleh Vice President Industrial & Marine
Fuel Marketing Pertamina Hariyoto Saleh
dan Contracts Manager PT Newmont
Nusa Tenggara Panahatan Aritonang.
Menurut Dani Adriananta, dalam pelaksanaannya Pertamina akan bekerjasama dengan anak perusahaan yaitu PT.
Patra Niaga, untuk periode 2010 hingga
2012 yang nantinya bisa di-ekstend hingga tahun 2014 dengan nilai kontrak sekitar
Rp 3 triliun untuk 3 tahun pertama.
“Kita sudah cukup lama bekerjasama
dengan Pertamina dan kita memperbarui
kontrak kembali untuk periode 2010 hingga 2012 dengan nilai kontrak sekitar Rp 3
triliun. Kerjasama dan kepercayaan yang
diberikan oleh Newmont kepada Pertamina ini menunjukkan bahwa Pertamina
mampu bersaing dengan para kompetitor.
Kami berharap, Pertamina bisa lebih meningkatkan pelayanannya,”kata Peter.MPIK

Memantau Pendistribusian BBM
Tertentu di SPBU Melalui Smartcard
dan Stiker Barcode
TANJUNG PINANG - Dalam
rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2009, yang mengamanatkan agar pendistribusian
jenis BBM tertentu Jenis Bensin Premium Dan Minyak Solar atau BBM bersubsidi dilaksanakan melalui sistem
tertutup secara bertahap. Sehingga BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran, Pertamina
melaksanakan implimentasi
pemantauan jenis BBM tertentu untuk transportasi darat
pada SPBU Pertamina di Pulau Bintan, Tanjung Pinang
dan Batam, Jumat (22/1).
Hal ini dimaksudkan agar
beban subsidi APBN tidak
membengkak, seiring kemungkinan naiknya harga minyak mentah dunia yang saat
ini masih merupakan sebagian bahan baku produksi
BBM di dalam negeri. Dalam
pelaksanaan ini, Pertamina
bertindak sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan
PSO dari pemerintah.
Melalui sistem informasi
manajemen pengaturan dan
pengawasan volume peng-

gunaan BBM bersubsidi sektor
transportasi darat di Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam di Provinsi Riau adalah bukti nyata
kesungguhan pemerintah dalam upaya pelaksanaan pendistribusian jenis BBM tertentu
bagi masyarakat secara tepat.
Dalam acara pencanangan
sistem pemantauan ini dihadiri
oleh Dirjen Migas Evita Legowo, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah,
Sekjen Kementerian Energi &
Sumber Daya Mineral Waryono Karno, tim manajemen
Pertamina dan perwakilan dari
anggota komisi VII DPR RI.
Sistem ini merupakan hasil
rancangan tim BPH Migas
dimana melakukan pencatatan
perekaman terhadap realisasi
penyaluran jenis BBM tertentu
di SPBU Pertamina dengan
menggunakan stiker barcode
yang ditempelkan pada body
kendaraan dan Kartu Fasilitas
Smartcard (kartu pintar) sebagai identifikasi kendaraan
bermotor dan konsumen yang
nantinya dapat digunakan se-

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto :Badak

BERITA

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mencoba mengoperasikan sistem pembayaran BBM di SPBU yang menggunakan stiker barcode.

bagai alat pembayaran cashless seperti kartu e-toll card
maupun flazz card.
Pengisian kartu fasilitas
menggunakan sistem voucher
atau isi ulang yang telah disiapkan pada lokasi-lokasi tertentu
dan masyarakat yang memiliki
kartu bisa menggunakan kartunya apabila telah diisi terlebih
dahulu. Identifikasi stiker barcode dan kartu fasilitas smartcard menggunakan scanner
dalam melakukan pelayanan

pembelian.
“Dengan sistem ini, diharapkan fungsi pengaturan dan
pengawasan jenis BBM tertentu secara otomatis akan melekat di seluruh stakeholder yang
menyatu dalam perangkat sistem tersebut, karena sistem ini
dilakukan secara online dalam
rangka menciptakan efisiensi
pembiayaan APBN terkait dengan pemerintah terhadap
subsidi BBM,”demikian dikatakan Tubagus Haryono.MPIK
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BEKASI - PEP tidak hanya mengemban tugas mencari
dan melakukan eksplorasi serta eksploitasi migas di
sejumlah WKP yang ditetapkan BP Migas, berkenaan
dengan hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap
masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan dan atas
kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
serta unsur pemerintahan terkait, pada 7-8 Desember
2009 lalu berhasil menggelar kegiatan operasi katarak
gratis yang diikuti sekitar 144 orang penderita katarak
yang berasal dari warga masyarakat sejumlah desa di
Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
Gelar operasi Katarak dilaksanakan di ruang tindakan
medis gedung Puskesmas Kec.Tarumajaya. Hadir pada
kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Bekasi, Ka.
Dinkes Kab. Bekasi dan sejumlah pejabat di lingkungan
Pemda Kab. Bekasi.
Pertamina sebagai salah satu perusahaan BUMN plat
merah di bawah BP Migas akan selalu peka terhadap
lingkungan masyarakat sekitar wilayah operasinya. “Salah
satu contohnya yaitu pada acara bakti sosial operasi
katarak yang kami biayai secara penuh ini. Kami ucapkan
terimakasih pula kepada Muspida, Muspika, Dinkes serta
semua pihak yang telah mendukung dan menyukseskan
acara ini,“ ujar Ernayati Ast.Man CSR Pertamina Korporat.MPPEP REG. JAWA

PGTS untuk
Siswa SD di Medan
MEDAN - Investasi terbesar yang menjadi komitmen
Pertamina untuk anak negeri adalah edukasi. Karena itu,
sebagai tanggung jawab sosial Pertamina kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, Pemasaran & Niaga
Region I menyelenggarakan kegiatan Pertamina Goes to
School (PGTS). Kegiatan diadakan di SD 065002 & SD
065003 Jl. Chaidir Medan Labuhan, yang dihadiri sekitar
200 siswa dan guru, pada (23/12/2009).
Dalam kegiatan ini Ast. Customer Relation Pertamina
Pemasaran & Niaga Region I, Rustam Aji, menayangkan
film animasi berjudul “Energi untuk Kehidupan”. Film ini
menjelaskan bagaimana proses pencarian hingga minyak
mentah ditemukan, lalu diolah di kilang, dan selanjutnya
didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.
Kepada para peserta, dijelaskan juga berbagai jenis
dan produk Pertamina, baik berupa BBM, BBG, Pelumas,
serta Petrokimia.
Rustam menjelaskan kepada para siswa SD bahwa
BBM merupakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan,
maka sudah sepatutnya gerakan penghematan BBM dapat dilaksanakan. Selain itu, energi yang terbarukan juga
harus dikembangkan.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemberian bantuan 200
tas sekolah dan 400 buku tulis secara simbolis kepada
para siswa, yang disaksikan oleh kedua Kepala Sekolah.
Diharapkan dengan bantuan ini dapat memacu semangat belajar siswa, khususnya menghadapi ujian
kenaikan kelas di semester berikutnya.
Kegiatan yang juga sebagai rangkaian peringatan
HUT Pertamina ini sudah diagendakan secara rutin.
Selama tahun 2009, kegiatan telah dilaksanakan di SMA
N 7 Medan, SMP N 11 Medan, dan direncanakan masih
ada satu SD lagi yang akan dikunjungi.
Target kegiatan ini adalah agar pelajar, khususnya
yang berada di sekitar unit operasi Pertamina, dapat
menjadi agen perubahan dalam menumbuhkan “sense
of belonging” sebagai pemilik sah kekayaan minyak dan
gas bumi Indonesia. Untuk itu sebagai calon pemimpin di
masa depan, pelajar selayaknya mengenal lebih dekat
dengan Pertamina agar dapat memberikan kontribusi
pemikiran yang kritis dan konstruktif.MPPMS I
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Pertamina Peduli :
Bantuan bagi Mahasiswa Pengajar
dan Usaha Kecil
MEDAN – Untuk lebih memacu semangat
mahasiswa yang menjadi pengajar di TPA
(Taman Pendidikan Al-Quran) Masjid AtTaqwa Pertamina dan para pengusaha
kecil, Pertamina melalui Baitu Zakat Pertamina (BAZMA) memberikan bantuan
berupa bantuan pendidikan sebesar Rp 10
juta dan pinjaman modal sebesar Rp 43
juta.
“Bantuan yang diberikan adalah untuk
memberikan motivasi kepada pengusaha
kecil dan para mahasiswa yang menjadi
pengajar, yang membutuhkan perhatian
dan bantuan,” demikian dikatakan oleh
Ketua BAZMA Region I, Febri Rusnal, di
Petro Cafe Pertamina di Jl. Yos Sudarso
No. 10 Medan, (23/1).
Febri juga mengungkapkan, selain
bantuan uang pembinaan, 10 mahasiswa
tersebut juga dapat mempraktekkan ilmunya dengan mengajar di tempat telah
disediakan oleh BAZMA. Selain mengajar
di TPA, mereka akan membantu BAZMA
membina siswa SD-SMP yang juga menerima beasiswa, dalam program Rumah

Cerdas BAZMA. Dengan program terpadu
ini, mahasiswa yang berprestasi dapat
meningkatkan dan menggembangkan
potensinya khususnya bidang pendidikan,
sedangkan para siswa SD-SMP juga dapat mengembangkan kemampuan di bidang rohani dan penguasaan ilmu dan teknologi.
Rusmini yang telah mengajar kurang
sekitar 2 tahun di TPA Masjid At-Taqwa
Pertamina ini mengatakan, dia sangat senang sekali bila Pertamina melalui BAZMA
memberikan beasiswa bagi pengajar yang
masih duduk di bangku kuliah. Mahasiswi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan ini juga bersedia kalau BAZMA meminta dirinya terus mengajar dan mendidik
di Pertamina.
Sedangkan salah seorang rekannya
Nurhayati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang juga
mengajar di salah satu SLTP swasta di Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan
dirinya tentu akan menerima jika BAZMA
juga menyediakan tempat mengajar.

Salah seorang penjual minyak wangi,
Sofian (34), sangat senang sekali mendapatkan bantuan pinjaman usaha dari
BAZMA. Bukan itu saja, warga Jalan Yos
Sudarso Medan berterima kasih karena
BAZMA juga memberikan pembekalan
usaha bagaimana caranya menjalankan
usaha agar mendapatkan keuntungan serta mengatur manajemen keuangannnya.
BAZMA sebagai salah satu stakeholder dari perusahaan memiliki kontribusi
yang positif terhadap peneguhan citra
positif perusahaan. Zakat yang disisihkan
dari penghasilan pekerja Pertamina, harus
dapat disampaikan kepada yang berhak,
sekaligus mendukung program sosial Pertamina.
Kegiatan ini adalah bagian dari program “Cerdas Bersama Pertamina”, sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina kepada lingkungan sekitar. Program CSR Pertamina
difokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.MPPMS I

UBEP Limau Serahkan 250 Set Kotak Sampah
kepada Pemkab Muara Enim
MUARA ENIM - Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar wilayah
operasi perusahaan, Pertamina UBEP
Limau melalui program CSR memberikan
bantuan kotak sampah sebanyak 250 set
kepada Pemkab Muara Enim pada 11
Januari 2010. Bantuan langsung diserahkan oleh Kepala Hukum dan Humas
UBEP Limau Setyo Puji Hartono kepada
Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar
yang ditandai dengan penandatanganan
berita acara serah terima.
Pada kesempatan tersebut Bupati
Muara Enim menyampaikan rasa terima
kasihnya kepada UBEP Limau yang selama ini selalu mendukung program-pro-

gram lingkungan yang dicanangkan di
Kabupaten Muara Enim. “Dengan bantuan
kotak sampah ini menunjukkan kepedulian
UBEP Limau akan pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan,” ujar Muzakir.
Kotak sampah yang diberikan UBEP
Limau ini terdiri dari dua warna, kuning dan
biru. Pembedaan warna ini dimaksudkan
untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah unorganik yang memudahkan masyarakat dalam pengelolaan
sampah tersebut.
Field Manager Akbarsyah menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini
merupakan bukti bahwa Pertamina UBEP
Limau peduli lingkungan hidup. Selain itu,
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sebagai pembelajaran kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, terutama di sekitar wilayah operasional UBEP Limau. MPUBEP LIMAU

RU III Plaju Peduli Kesehatan
BANYUASIN - RU III kembali memberikan bantuan fogging di Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin-I, (27/1).
Menurut Pjs. Public Relation Section Head
RU III Yohana Margaretha, ini merupakan
bantuan fogging yang ketiga kalinya untuk
Kelurahan Mariana Ilir setelah pada 2009
dua kali mendapat bantuan yang sama.
Mengingat masyarakat Kelurahan Mariana Ilir saat ini kembali banyak terserang
wabah penyakit Demam Berdarah Dangue
(DBD), perusahaan merasa terpanggil
untuk segera melakukan fogging, membasmi jentik-jentik nyamuk demam berdarah selama tiga hari berturut-turut.
Dengan adanya fogging ini, diharapkan bisa mencegah wabah penyakit DBD
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ke daerah lain.
Lurah Mariana Ilir Ansyori mengatakan, bantuan fogging ini sangat bermanfaat mengingat di Kelurahan Mariana Ilir
penderita DBD telah mencapai 38 orang
termasuk 2 orang penderita Chikungunya.
Ansyori juga mengucapkan terima kasih

kepada RU III atas bantuan pelaksanaan
fogging ini.
Secara resmi bantuan fogging diserahkan oleh Pjs. Public Relation Section
Head, Yohana Margaretha dan Medical
Section Head, Drg. Retnowati kepada
Lurah Mariana Ilir Ansyori.MPRU III

