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Direktur Utama Pertamina berbincang dengan Director & Senior Managing
Executive Officer of Inpex Corporation Saiji Yui di Kantor Pusat Pertamina
sebelum penandatanganan share purchase agreement, (7/9).

Siapkan langkah
menuju 1 juta boepd
Pertamina kian agresif mencapai
target produksi migas di tahun 2015
sebesar 1 juta BOEPD (Barrel Oil
Equivalent per Day). Berbagai langkah
strategis dilakukan. Salah satunya
mengakuisisi perusahaan migas
Jepang, INPEX Jawa Limited (IJL).

TOKYO - PT Pertamina (Persero) melalui
anak perusahaannya PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) resmi mengakuisisi 100 persen
kepemilikan saham INPEX Jawa Limited (IJL).
Proses akuisisi tersebut telah selesai dengan
dilaksanakannya acara closing pembelian di
Tokyo pada Kamis (30/9). Kegiatan ini sebagai
tindak lanjut dari penandatanganan Share
Purchase Agreement pada 7 September 2010
di Jakarta.
INPEX Jawa Ltd merupakan perusahaan

migas Jepang yang saat ini menjadi pemegang
7,25 persen participating interest di blok Off
shore North West Jawa (ONWJ) dan memiliki
100 persen saham di INPEX Sumatera Ltd
yang memegang 13,06744 persen participating
interest di Blok Offshore South East Sumatera
(OSES).
Dengan aksi korporasi ini, Pertamina
semakin memantapkan langkah guna menge
jar target produksi sebesar 1 juta barel seta
ra minyak per hari (BOEPD) pada 2015.
“Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi
perusahaan guna menambah produksi dan
potensi cadangan minyak dan gas untuk men
dukung pencapaian target produksi Pertamina
di tahun 2015,” ujar Karen.
Karen menambahkan, akuisisi tersebut
semakin mempertegas langkah Pertamina
dalam mengelola dan mengoperasikan la
pangan offshore. Dengan demikian Pertamina
akan semakin siap untuk menjadi operator di
blok-blok offshore lainnya, baik di dalam maupun
di luar negeri. Langkah ini juga diharapkan

mampu menambah kepastian pasokan mi
nyak yang masuk ke kilang-kilang domestik
sehingga dapat menjaga ketersediaan stok
bahan baku minyak untuk masyarakat. Hasil
minyak mentah blok ONWJ saat ini disalurkan
ke kilang Cilacap, sementara minyak dari
OSES akan dialirkan ke kilang di Balikpapan
dan Balongan.
Direktur Utama Pertamina Hulu Energi
(PHE), Dwi Martono mengungkapkan de
ngan akuisisi ini produksi minyak akan
bertambah sebesar 7.400 barrel oil per
day (BOPD) sedangkan produksi gas ber
tambah 24,3 MMSCFD. “Dari blok ONWJ,
akan ada tambahan sebesar 2.200 BOPD
untuk minyak dan 15,3 MMSCFD untuk
gas. Sementara dari blok OSES tambahan
min yak sebesar 5.200 BOPD dan gas 9
MMSCFD,” ujar Dwi.
Dwi berharap pembelian ini mampu me
ningkatkan kontrol Pertamina atas blok ONWJ.
Hal ini sangat dimungkinkan karena saat ini
Pertamina menjadi pemilik mayoritas dengan

bertambahnya kepemilikan participating
interest menjadi sebesar 53,25 persen (se
belumnya Pertamina telah memiliki 46 persen
participating interest melalui PHE ONWJ).
Dengan demikian maka kinerja produksi di blok
ONWJ diharapkan dapat terus dioptimalkan.
Sejak diakuisisi oleh Pertamina, produksi mi
nyak blok ONWJ terus meningkat dari 22.000
BOPD menjadi hampir 28.000 BOPD di
tahun 2010. Bahkan, di tahun 2011 produksi
ditargetkan meningkat sebesar 16 persen atau
mencapai 31.000 BOPD. Blok ONWJ saat ini
memasok kebutuhan gas untuk pabrik pupuk
PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Karawang,
pembangkit listrik milik PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN) dan PT Perusahaan Gas Negara
(PGN). Sementara blok OSES memasok untuk
kebutuhan PLN. Sedangkan untuk minyak,
blok ONWJ saat ini memasok untuk kebutuhan
kilang Pertamina di Cilacap sedangkan OSES
sebagian besar digunakan untuk memasok
kebutuhan kilang Pertamina di Balikpapan dan
Balongan. MPDSU
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Faktor Strategi Investasi
Menunjang Kinerja Keuangan
Pengantar Redaksi :
Sebagai buah dari kerja keras
seluruh pekerja dan penerapan
strategi yang tepat oleh manajemen
P T Tu g u P r a t a m a I n d o n e s i a
(TUGU) menghasilkan prestasi
yang membanggakan sekaligus
menggembirakan. Hal ini diakui de
ngan meraih peringkat A+ (idn) de
ngan prospek Stabil atau tergolong
dalam kategori Strong oleh lembaga
pemeringkat terkemuka Fitch Rating.
Hasil kerja keras lainnya terbukti dimana selama dua tahun
berturut-turut meraih penghargaan Infobank – Best Insurance Award
dengan predikat kinerja keuangan “Sangat Bagus” dan meraih
Bank Indonesia Award sebagai Pelapor Lalu Lintas Devisa Terbaik
untuk kategori perusahaan asuransi. Prestasi ini akan sangat
membantu langkah TUGU untuk menjadi perusahaan asuransi
berskala regional maupun internasional. Berikut penuturan Direktur
Keuangan dan Jasa Korporat PT Tugu Pratama Indonesia
Wahyu Suswinto kepada Media Pertamina di Kantor Pusat PT
Tugu Pratama Indonesia, di Jakarta.
Bisa dijelaskan bagaimana strategi bisnis yang dijalankan
oleh Tugu Pratama khususnya di Direktorat Keuangan dan
Jasa Korporat ini ? Direktorat keuangan harus mengerti strategi
bisnis secara keseluruhan, mengingat pemegang saham mayoritas
adalah Pertamina. Tentu saja orang keuangan harus melihat strategi
bisnis yang lebih berani karena kita dituntut oleh pemilik mayoritas
dalam hal ini Pertamina untuk meraih laba yang telah ditetapkan
dalam RUPS.
Budget yang ditetapkan oleh pemegang saham harus me
nantang dan harus bisa kita gunakan untuk pertumbuhan industri
bisnis.
Apakah ada kendala dalam menjalankan strategi bisnis
tersebut? Tentu saja kendala itu pasti ada. Dari sisi IT kita me
mang sudah memiliki sistem yang terintegrasi mulai dari realisasi
budgetingnya tapi kita sudah punya ERP yang cukup bagus.
Sehingga salah satu ERP Tugu bisa dijual dengan istilah Tis Web
Access (TWA). Kita memang diminta untuk ke MySAP tapi belum
ada modul untuk insurance sehingga kita belum bisa menggunakan
sistem MySAP.
Antisipasinya bagaimana untuk mengatasi kendala ter
sebut? Kita optimalkan agar para accounting finance bisa mengikuti
setiap tahapan-tahapan proses sistem itu. Dengan demikian jika
ada kendala bisa teratasi. Alhamdulillah, IT Tugu sudah cukup
bagus sehingga sampai saat ini problem-problem yang signifikan
belum pernah dialami oleh Tugu Pratama.
Krisis keuangan global berefek negatif bagi pelaku bisnis,
termasuk industri asuransi. Bagaimana Tugu menjawab tan
tangan tersebut dalam menghadapi krisis keuangan global?
Historis Tugu sebagai klien tunggalnya Pertamina. Sebelum adanya
BP Migas seluruh sektor migas menjadi klien utama kita sampai
akhirnya Pertamina menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan hadir BP
Migas sektor migas masih menjadi klien Tugu.
Krisis keuangan global berbarengan dengan Peraturan Menteri
Negara BUMN No.5 tahun 2008 tentang pengadaan barang dan
jasa di lingkungan BUMN sehingga perusahaan BUMN harus
saling bersinergi. Oleh karena itu mau tidak mau dalam hal insu
rance mengarah kepada Jasindo sebagai perusahaan BUMN.
Termasuk juga Pertamina, tapi Pertamina tidak melakukan hal itu
dan Pertamina melakukan kompetisi dengan bagus yaitu melalui
tender.
BP Migas sebelum adanya Permen no. 5 tersebut sudah men
jadikan Tugu sebagai leader-nya. Tapi setelah adanya Permen
tersebut, BP Migas mengikuti aturan Permen dan beralih ke
Jasindo.
Namun demikian, meskipun beberapa BUMN yang awalnya
menjadi klien Tugu dan kemudian beralih ke perusahaan asuransi
BUMN, tapi Tugu Pratama masih bisa survive dan hal ini terbukti
dengan laporan keuangan Tugu Pratama 2008 masih mampu
memberikan keuntungan laba bersih Rp100,88 miliar.
Tahun 2009 Tugu Pratama all out meskipun krisis global
masih menghantui kami dimana nilai rupiah terdepresiasi namun
masih bisa membukukan laba RP 123, 76 miliar. Seandainya tidak
terkena krisis global maka Tugu akan memperoleh laba lebih dari
Rp 200 miliar.
Saat ini kami tengah mengejar bisnis Pertamina karena
bisnisnya Pertamina belum bisa diambil lebih jauh lagi. Karena itu
mestinya setiap pertumbuhan bisnis Pertamina harus kita ikuti. Tugu

siap untuk di-challence mengenai servisnya dan segala macam yang
ada kaitannya dengan bisnis insurance dan siap bersaing.
Untuk 2010, berapa besar laba yang akan dicapai? Target kita
memang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 185 miliar, tapi sampai hari
ini belum tercapai dengan nilai rupiah terus merosot karena bisnis
Tugu menggunakan dolar.
Apa program kerja ke depan yang ingin dicapai Tugu? Kami
memasuki 2010 dengan optimisme dan semangat yang tinggi bahwa
kami akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan hasil rapat dengan para Komisaris, kami di challence
oleh pemegang saham mayoritas yang mana 30 persen bisnisnya
Pertamina dilarikan ke Tugu. Ini menjadi tantangan buat kita untuk
mencapai laba yang ditargetkan bahkan bisa melebihi target.
Kembali saya tegaskan agar jangan pernah ragu dengan Tugu
karena Tugu memiliki nilai loyalitas yang tinggi dan kita menjamin
setiap ada klaim yang telah di seatle dalam jangka waktu 30 hari
akan kita selesaikan apapun kasusnya.
Komitmen yang diterapkan oleh Pertamina mengenai tata
nilai 6C yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer Focused,
Commercial dan Capable itu sangat bagus menjadi acuan buat
Tugu Pratama.
Sejauh ini kontribusi Tugu bagi Pertamina bagaimana?
Sudah bagus, dari sisi nilai bisnis yang jelas kami selalu 30 persen
dari laba kita itu cash deviden dan cash flow kita juga sudah bagus dan
kontribusi yang tidak kalah pentingnya, Tugu juga sangat komitmen
untuk mengalokasikan dananya untuk aktifitas Corporate Sosial
Responsibility (CSR).
Kinerja Tugu 2009-2010 di Direktorat Keuangan dan Jasa
Korporat apakah sudah memuaskan? Saya optimis di tahun
2010 ini Tugu akan tumbuh dengan target laba yang akan di capai
sebesar Rp 185 miliar. Apalagi dengan prestasi yang diraih oleh
Tugu Pratama di dua tahun berturut-turut ini meraih penghargaan
Infobank – Best Insurance Award dengan predikat kinerja keuangan
“Sangat Bagus” dan meraih Bank Indonesia Award sebagai Pelapor
Lalu Lintas Devisa Terbaik untuk kategori perusahaan asuransi.
Mempertahankan “Sangat Bagus” tidaklah gampang.
Ini sebagai cerminan bahwa Good Corporate Govenance (GCG)
Tugu dinilai bagus. Jadi setiap transaksi dalam bentuk mata uang
asing, kita selalu laporkan dalam bentuk nominal utuh dan tepat
waktu.
Disamping itu pada saat krisis keuangan global di tahun 2008
pun, kami terus kerja keras hingga meraih peringkat A+ (idn) dengan
prospek stabil atau tergolong dalam kategori Strong oleh lembaga
pemeringkat terkemuka Fitch Rating. Ini salah satunya karena faktor
strategi investasi.
Inilah yang akan terus kami kejar dari sisi Gross Premi, jika
gross premi kita bisa naik maka kita akan terus naik peringkat.
Untuk itu Tugu akan terus kejar bisnisnya Pertamina untuk di cover
ke insurance Tugu, dengan begitu pertumbuhan Tugu akan terus
meningkat.
Sudah sejauhmana rencana Go IPO Tugu? IPO rencana yang
sudah digulirkan pada 2007 akhir untuk dijalankan di 2008, Persero
mempersiapkan diri untuk IPO. Tapi karena krisis keuangan global
menjadikan IPO tertunda sehingga tidak bisa dijalankan untuk 2008
hingga di tahun 2009 IPO masih belum bisa dijalankan. Hingga di
tahun 2010 pada saat RUPS di bulan Mei Persero mempersiapkan
IPO di tahun 2010 ini juga.
Oleh karena itu Tugu turut mempersiapkan dengan melakukan
audit laporan keuangan kita melakukan Due Diligent kasus-kasus
hukum sampai dengan per-Juni kita pressure terhadap harta
kekayaan kita dan underwriter pun turut mengkaji semuanya. Proses
telah disiapkan untuk segera IPO di 2010 ini. Setelah melalui rapat
komisaris dan pemegang saham ditetapkan agar IPO ditunda dulu
hingga tahun 2011 kuartal 1.
Pertimbangannya adalah dari sisi eksternal karena banyaknya
perusahaan raksasa yang IPO sedangkan faktor internal karena
komisaris ingin melihat lebih jauh lagi dan menggali business plan
Tugu apakah akan memenuhi target yang dicanangkan. Pada
hakekatnya dari Persero telah siap tapi tinggal menunggu keputusan
pemegang saham.
Asuransi di sektor migas Tugu Pratama itu sangat menjanjikan
dan saya yakin akan terus tumbuh. Bahkan saya akan merambah
non migasnya di Pertamina yaitu seluruh pekerja Pertamina akan di
asuransikan oleh Tugu Pratama Indonesia.
Oleh karena itu, menghadapi kondisi apapun, kami bertekad
untuk tetap meningkatkan inovasi dan kreativitas, menjadikan Tugu
sebagai perusahaan asuransi dan manajemen risiko terkemuka yang
berkelas dunia sesuai dengan visi dan misi perusahaan.MPIK

Editorial
Laba Versus PSO
Pertamina dilihat dari sisi kepemilikan dari dulu
(sejak 1957) sampai sekarang (2010) tidak berubah
tetap “badan usaha milik negara” (BUMN). Tetapi
secara status badan hukum, itulah yang berubah-ubah
dari mulai PT Permina, PN Permina, PN Pertamina,
Pertamina, dan sekarang PT Pertamina (Persero).
Sebagai PT (Persero) Pertamina diatur oleh UU PT
dan UU BUMN, hal mana pada periode 1971 – 2001
BUMN ini diatur oleh UU tersendiri, yaitu UU Nomor 8
Tahun 1971 tentang Pertamina. Dalam hal pajak, kalau
BUMN lain saat itu kewajibannya sektiar 30 persen,
maka Pertamina harus menyetor pajak 60 persen, dari
net income.
Sekarang, dengan status badan hukum sebagai
PT, pembayaran besaran pajak sama seperti PT-PT
yang lain, dan berlaku mekanisme layaknya sebuah
PT, antara lain perusahaan wajib menyetorkan
dividen kepada para pemegang saham (dalam hal ini
Pemerintah). Kekuasaan tertinggi sebuah PT adalah
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini yang
melahirkan konsekuensi Pemerintah berhak meminta
dividen atau target perolehan laba berapapun dari
Pertamina.
Namun demikian, perusahaan dengan rencana
tahunan yang diajukannya bisa berargumen di dalam
arena RUPS berapa kemampuan riil perusahaan bisa
mencapai laba tahun berjalan, atau beberapa tahun ke
depan. Termasuk usulan perusahaan, berapa besaran
investasi yang perlu dialokasikan. Dalam ranah ini
akan terjadi diskusi produktif dan objektif.
Terakhir ini Pemerintah melalui Menteri BUMN
Mustafa Abubakar meminta Pertamina menaikkan
target laba, dari target Pertamina sebesar Rp
13,3 triliun. Sementara Dirut Karen Agustiawan
menyebutkan sulit menembus angka di atas Rp
13,3 triliun. Laba sebesar itu, menurut Dirut, sudah
memperhitungkan faktor kerugian eksternal yang
dialami tahun ini.
Harapan Pemerintah bisa kita pahami, karena
lumbung sumber APBN sangat signifikan dari laba
bersih Pertamina. Tetapi alasan Pertamina untuk
bertahan pada target Rp 13,3 triliun juga masuk
akal, karena pencapaian laba bersih juga harus
memperhitungkan kerugian perusahaan, sehingga
dicapailah angka yang aman. Salah satu contoh,
kerugian dari penjualan Elpiji 12 kilogram dan 50
kilogram, di mana usulan kenaikan harga oleh
Pertamina untuk mengurangi kerugian masih terus
tertahan. Ini juga harus menjadi pertimbangan.
Bagaimanapun harapan tingginya laba bersih, harus
sejalan dengan dukungan Pemerintah dan DPR agar
Pertamina memiliki semakin banyak peluang untung,
dan menutup semakin
tipis peluang kerugian.
Semakin
ditekannya besaran
Alpha dalam kegiatan
PSO untuk BBM,
misalnya secara logika
semakin menurunkan
kemampuan
Pertamina meraih
laba. Hal ini secara
objektif memerlukan
dukungan Pemerintah
dan DPR, jika
perusahaan ini
masih diharapkan
meningkatkan setoran
dividennya kepada
Pemerintah lebih
besar lagi.MP
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Semangat untuk Meng-Counter Suara Negatif
Beberapa bulan ini Pertamina masih saja menjadi topik
perbincangan di media cetak, elektornik, bahkan di situs berita.
Mulai dari soal elpiji, hingga premium yang dibahas dengan
berbagai isu yang tentu saja menyudutkan Pertamina. Sebagai
pekerja, tentu saja saya merasa miris setiap kali membaca
koran, ‘nonton” televisi, membuka situs berita, bahkan suarasuara miring itu terlontar di situs pertemanan seperti facebook
maupun twitter.
Ironisnya berita miring yang cenderung menyudutkan
Pertamina hanya dibahas oleh satu narasumber tanpa
mengikuti kaidah jurnalistik, yakni tidak memberikan ruang
bagi Pertamina. Kalaupun diberi ruang untuk memberikan
penjelasan dilakukan beberapa hari setelah berita itu meluas
dan menjadi perbincangan di berbagai media.
Seperti pemberitaan yang muncul pekan lalu tentang
dugaan perubahan komposisi kandungan propane dan butane
dalam elpiji kemasan 3 dan 12 Kg, yang dianggap merugikan
konsumen. Saat berita itu dirilis di situs berita, komentar
yang masuk pun beragam. Tentu saja mayoritas mengecam
Pertamina yang dianggap telah “menipu” rakyat kecil. Lihat saja
kutipan ini:
tabung biru, engak pertamina engak pengoplos sama2
merugikan konsumen.
rockie, konsumen selalu rugi karena ulah pertamina,
sampai kapan rakyat tidak dibohongin? ? ? tapi pertamina
selalu berkaok rugi terus? ? ?
Meski demikian masih ada tanggapan yang bernada positif,
mempertanyakan valid tidaknya data yang disampaikan.
kpk, ...yang bener nih.......ada datanya ga?......coba
laporkan!...........jangan cuma asal ngomong aja ya!
Kejadian ini tak terjadi sekali ini saja. Bahkan selalu muncul
setiap kali ada berita negatif yang memojokkan Pertamina.
Seperti saat gencarnya pemberitaan insiden elpiji beberapa
bulan lalu. Berawal keprihatinan tersebut akan lebih baik jika
kita memberikan tanggapan yang positif atas pemberitaan itu.

Dengan cara yang sederhana seperti memberikan komentar
yang sifatnya menetralkan suasana, atau diskusi di milis
pembaca.
Hal itu sudah bebrapa kali kami lakukan, karena
memberikan komentar dalam situs berita tidak menjadi
keharusan untuk mencantumkan identitas asli. Artinya, kita
bisa berpura-pura menjadi masyarakat awam, yang berusaha
mendinginkan suasana, dan memberikan komentar positif yang
sangat berarti bagi pembaca.
Ada juga cara lain yang efektif men-counter berita ‘miring’
tentang Pertamina. Seperti kami lakukan lewat situs pertemanan
twitter. Teman-teman di Gas Domestik rutin men –tweet setiap
info positif tentang LPG, seperti kegiatan resosialisasi dan tips
penggunaan LPG yang aman untuk diteruskan (retweet) ke
twitter teman. Harapannya langkah ini bisa meng-counter berita
atau tanggapan negatif masyarakat terhadap penggunaan Elpiji
3 Kg, sekaligus sebagai sarana edukasi.
Ternyata cara ini sangat efektif, apalagi setelah saling sahut
menyahut di jejaring sosial itu beberapa teman mengaku hanya
meng copy paste atau melanjutkan jokes bernada sarkasme
dari orang lain hanya untuk sekedar memanaskan suasana. Ide
kami ini juga kami sampaikan ke manajemen Gas Domestik,
dan mendapat respon positif, kami bahkan difasilitasi dengan
akan disediakan link khusus yang dapat diakses semua orang
tentang apa itu LPG, bagaimana memakai LPG yang aman,
sosialisasi, dan sebagainya.
Gerakan kecil dari pekerja yang menetralisir komentar
di sejumlah situs berita, menuliskan status di jejaring sosial,
sangat efektif menjadi sarana menyampaikan segala hal
kegiatan positif untuk mengcounter pemberitaan negatif.
Jika gerakan ini dilakukan seluruh pekerja, tentu saja akan
memberikan kontribusi yang sangat berarti agar berita yang ada
tidak semakin memanas.MP

Katarina Agetha
Sekretaris VP Gas Domestik

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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PKB III Sebagai Wadah
Berbagi Masalah
JAKARTA - PKB III dibuat bersama oleh Perusahaan
dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal ini FSPPB,
sesuai dengan amanat Pasal 116 Undang-Undang No.13
Tahun 2003 yang dilaksanakan secara musyawarah.
Untuk itu, dalam rangka memelihara dan menjaga
hubungan industrial di tiap-tiap Unit Operasi Perusahaan
dan Kemitraan dengan SP/FSPPB, PT Pertamina
(Persero) melaksanakan sosialisasi pembekalan materi
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III Periode 2010-2012
yang berlangsung di Pertamina Learning Center,
Simpruk Jakarta, Selasa (27/9).
Proses pembuatan PKB III telah melalui tahapantahapan sesuai dengan ketentuan hukum positif
yang berlaku,dimulai dengan verifikasi keanggotaan
FSPPB, pelaksanaan pra perundingan, pelaksanaan
perundingan untuk mencapai mufakat, yang dilanjutkan
dengan proses pengesahan dan penandatanganan
serta pendaftaran PKB ke Kemenakertrans hingga
pelaksanaan sosialisasi hasil akhir dari PKB tersebut.
Dalam pengarahan Direktur SDM Pertamina, Rukmi
Hadihartini mengharapkan pelaksanaan PKB III ini
dapat diimplementasikan dengan komitmen penuh dan
secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah
disepakati bersama sehingga tidak ada interpretasi yang
berbeda dalam menafsirkan ketentuan dalam PKB III.
Menurut Ketua Tim Komet Faisal Yusra, bahwa
dalam hubungan industrial banyak timbul suatu per
masalahan-permasalahan dikaitkan dengan hak dan
kewajiban perusahaan dan pekerja yang dalam hal ini
Knowledge Management (Komet) menjadi referensi
untuk memfasilitasi pelaksanaan sharing pengetahuan
terkait dengan permasalahan Hubungan Industrial.
Pihak yang terlibat dalam sosialisasi ini adalah
fungsi SDM dari kantor pusat maupun dari unit dan
region, organisasi pekerja, pengurus-pengurus serikat
pekerja yang terlibat dalam perundingan PKB dalam
wadah FSPPB.
Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKB
adalah adanya interprestasi yang sama dari para
pelaksana hubungan industrial baik itu fungsi SDM
maupun organisasi didalam menginterprestasikan pasalpasal di dalam PKB. Selain itu menjadi wadah berbagi
terhadap masalah yang mereka alami sebelumnya
ditempat lain.MPIK

Jakarta – Kembali insan
terbaik Pertamina menerima
penghargaan Dharma Karya
Madya Pertambangan dan
Energi dari Kementerian
Enegi Sumber Daya Mineral,
Selasa (28/9). Penghargaan
diberikan langsung Menteri
ESDM Darwin Zahendy Saleh
bertepatan dengan hari jadi
Pertambangan Energi ke65 kepada Deputi Direktur
Perkapalan Pertamina
Suhartoko, Vice President
Shared Processing Center
Narendra Widjajanto, General
Manager KTI Tony Harisman
Soetoro, Vice President PHE
ONWJ Ignatius Tenni Wibowo,
dan Spesialis Process
Development Yana Meiyana.
Tahun ini penghargaan
Dharma Karya diberikan
kepada 86 orang, yang dinilai
berjasa dalam pemikiran,
kebijakan, pembangunan,
karya dan penemuan baru
yang memberikan dampak
kemajuan bagi pembanguan
energi dan sumber daya
mineral, serta bisa menjadi
teladan bagi orang lain.
Dalam kesempatan ter
sebut, Menteri ESDM Darwin
Zahendy Saleh mengatakan
peringatan ini adalah yang
ketiga kalinya sejak Pemerintah
mengeluarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2008 tentang
hari jadi Pertambangan dan
Energi. Kali ini Kementerian
ESDM mengusung tema
“Melalui Peringatan Hari Jadi
Pertambangan dan Energi
ke-65, Kita Tingkatkan Di
versifikasi, Konservasi, dan
Hemat Energi dalam Keluarga
dan Masyarakat”. Tentu saja
penghargaan yang diberikan
tidak jauh dari tema yang
diangkat pada tahun ini.
Menurut Deputi Direktur
Perkapalan Pertamina Su
hartoko, ada tiga hal yang

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Insan Pertamina Raih Penghargaan
Dharma Karya Madya

Deputi Direktur Perkapalan Pertamina Suhartoko menerima penghargaan Dharma Karya Madya dari Menteri ESDM
Darwin Zahendy Saleh.

menjadikan fungsi perkapalan
menerima penghargaan ter
sebut. Di antaranya telah
mampu merealisasikan azas
cabotage terhadap 165 unit
kapal Pertamina selama
tahun 2010 ini. Sebuah aturan
yang dituangkan dalam UU
pelayaran No. 17 tahun 2008,
yang mewajibkan pengakutan
migas dan batubara di perairan
dalam negeri menggunakan
kapal berbendera Indonesia,
dan diawaki warga negara
Indonesia.
Pertimbangan kedua,
Perkapalan Pertamina mem
berikan pembuatan kapal
kepada galangan kapal dalam
negeri sehingga meningkatkan
penyerapan tenaga kerja.
Dan terakhir terkait dengan
konversi minyak tanah ke elpiji,
dimana Perkapalan Pertamina
telah mengoperasikan floating
storage, dan melakukan pe
nyaluran Elpiji secara ship
to ship untuk memenuhi
pas okan. “Saya rasa tiga
hal itulah yang menjadikan

fungsi perkapalan Pertamina
menerima penghargaan ini.
Apalagi penerapan azas
cabotage yang marak dan
tertera dalam undang-un
dang,” ungkapnya.
Sementara itu penghar
gaan bagi Narendra Widja
janto, diberikan atas jasa Vice
President Shared Processing
Center Pertamina itu menjadi
motor dalam pelaksanaan
sistem SAP dan mendorong
budaya penggunaan sistem
ICT dalam setiap kegiatan di
perusahaan.
PHE ONWJ Tingkatkan
Produksi, Keselamatan
Kerja Membaik

Untuk tahun ini PHE
ONWJ juga mendapatkan
penghargaan Dharma Karya
Madya, atas prestasinya dalam
memaksimalkan pengelolaan
aset hingga meningkatkan
produksi, tanpa mengabaikan
keselamatan kerja. “Ini
merupakan penghargaan bagi
karyawan PHE ONWJ semua,

karena bisa meningkatkan
produksi dan keselamatan
kerja yang membaik,”papar
Vice President PHE ONWJ
Ignatius Tenni Wibowo.
Menurut Tenni, PHE ON
WJ mencatatkan peningkatan
produksi hingga 16 persen
pada periode 2009/2010, dan
target ini dimaksimalkan pada
periode tahun selanjutnya.
Usai memberikan
penghargaan, Darwin me
n a n d a t a n g a n i P r a s a s t i
Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi
Energi, serta meresmikan
Green Building di Komplek
Lemigas-Balitb ang ESDM
Jakarta. Bers ama dengan
Menteri Negara Lingkungan
Hidup Gusti Muhammad Hatta
dan Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan, Menteri ESDM Darwin
melakukan penanaman po
hon sebagai simbol Green
Energy dan Green Mining,
atau kesepakatan untuk me
wujudkan pertambangan ra
mah lingkungan.MPNDJ

PKM Optimis, GKM Mantap, & SS Aris Feri Muamar Berjaya di Konvensi Mutu RU III
PLAJU - Grand Final Konvensi Mutu XVIII RU III dan Expert
Forum Komet berlangsung di gedung Patra Ogan & gedung
Komering, Rabu 29 September 2010.
Hasil akhir Grand Final Konvensi Mutu RU III menempatkan
PKM Optimis dan PKM Optimis II meraih gold, PKM MCU
Net dan PKM Optimis (silver). Untuk kategori GKM, GKM
Mantap dan Pakar meraih gold, sedangkan GKM Smoke dan
Delta Mega (silver). Untuk kategori SS, Aris Feri Muamar ,
Indhi Harto & Suryanto, serta Abdul Hadi mendapat gold.
Sedangkan Herman Sudradjat serta Abunaim & Thomas JW
meraih silver.
Ketua Panitia Konvensi Mutu XVIII RU III Jadi Purwoko

mengatakan, tantangan perusahaan mencapai visi menjadi
perusahaan kelas dunia sungguh sangat berat, namun bukan
berarti tidak bisa dicapai. Bila seluruh pekerja ada kemauan,
bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan semangat
kerja tinggi, pasti cita-cita tersebut bisaa diwujudkan.
RU III secara konsisten setiap tahun melaksanakan konvensi
mutu sebagai usaha mendukung percepatan pencapaian profit
centre serta mendapatkan recoveries, sehingga dukungan dari
tim manajemen demi kemajuan GKM, PKM maupun SS sangat
diharapkan.
Sejak ditetapkannya tahun sadar mutu 8 tahun silam,
karya nyata yang dicapai oleh pekerja RU III, corrective action,

ternyata mendukung tercapainya visi menjadi kilang kelas
dunia. “Berarti kegiatan mutu memiliki pengaruh dan menyatu
ke dalam diri pekerja,” ujar Purwoko.
Karena itu, Purwoko berharap konvensi mutu ini menjadi
media sharing pengetahuan, pengalaman, sehingga konvensi
menjadi trigger dan dorongan semangat peningkatan kinerja.
“Kendati belum ada yang mencapai peringkat Diamond
maupun Platinum, bagi peserta terbaik dari masing-masing
gugus berangkat ke Jakarta untuk mewakili RU III mengikuti
Konvensi Mutu Tingkat Unit Pengolahan,” jelas Puwoko. MP
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DPR Minta pln prioritaskan
pembelian bbm pertamina

elnusa raih peringkat a dari pefindo

JAKARTA, (Investor Daily) - PT Pemeringkat
Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat id A
dengan outlook stabil untuk PT Elnusa Tbk (ELSA).
Pemberian peringkat itu mencerminkan posisi kuat
perusahaan di bidang jasa industri hulu minyak dan
gas. Menurut analis Pefindo Ronald Hertanto, segmen
tersebut dinilai sebagai segmen yang terdiversifikasi dan
memiliki likuiditas kuat. Namun pemeringkatan itu masih
dibatasi oleh pengeluaran perusahaan yang besar dan
margin keuntungan yang melemah. ”Pemeringkatan ini
dilakukan terkait rencana perseroan untuk menerbitkan
surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/
MTN) pada kuartal IV-2010 senilai sekitar 50 juta dolar
AS atau setara Rp 450 miliar,” ujar Ronald, Selasa
(5/10). Dana penerbitan MTN ini akan digunakan untuk
menambah belanja modal. Menurut Direktur Keuangan
Elnusa Santun Nainggolan, proses penerbitan MTN
masih berjalan.

Rata-rata icp 77,16 dolar as per
barel

JAKARTA, (Seputar Indonesia) - Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat harga minyak
mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) rata-rata
selama Januari - September 2010 mencapai 77,16 dolar
AS per barel. Realisasi ICP tersebut masih lebig remdah
dari asumsi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Perubahan (APBN-P) 2010 yang sebesar 80 dolar AS
per barel. ”Meningkat, tapi rata-rata ICP masih dibawah
asumsi APBN-P,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo. Menurutnya,
harga rata-rata ICP September mencapai 76,76 dolar AS
per barel, hanya naik 0,82 dolar AS per barel dari bulan
sebelumnya.MPRO

UNDIAN DARI KITA
UNTUK KITA
JAKARTA - Sebagai wujud apresiasi Pertamina terhadap konsumen
pengguna Pelumas Fastron All Series
dan Enduro All Series, Pertamina
Pelumas memberikan hadiah undian
I unit Notebook Acer, 3 unit GPS dan
6 unit Camera Pocket Canon IXUS.
Pengundian pemenang berlangsung di
Kantor Pertamina Pelumas-Oil Center,
Jakarta, Selasa (27/9). Ini adalah
program “Dari Kita Untuk Kita” dengan
harapan karyawan Pertamina semakin
percaya, semakin termotivasi menggunakan, bahkan bangga akan produk
Pertamina sendiri yang notabene
produk Indonesia. Selain itu, sebaga
upaya dalam mendorong meningkatkan
dan meyakinkan kepada para khalayak
bahwa produk Indonesia mempunyai
nilai yang tidak kalah dengan produk
luar negeri yang mulai masuk ke dalam
pasar Indonesia.MPIK

Foto : DRP/Dok. Pertanuba

JAKARTA, (Suara Pembaruan) - Komisi VII DPR
meminta PT PLN (Persero) memprioritaskan pembelian
BBM dari PT Pertamina (Persero) sebagai bagian dari
sinergi antar BUMN. Anggota Komisi VII DPR Achmad
Rilyadi di Jakarta, (4/10) mengatakan, sesama BUMN tidak
sulit bagi keduanya melakukan kerja sama pengadaan
BBM tersebut. ”Tidak masuk akal kalau PLN malah
memprioritaskan TPPI (PT Trans Pacific Petrochemical
Indotama) dibadingkan Pertamina,” katanya. Menurut dia,
kalau Pertamina memperoleh keuntungan dari penjualan
BBM-nya ke PLN, maka keuntungan tersebut akan masuk
sebagai dividen. Apalagi, menurutnya, saat ini PLN masih
mempunyai beban utang pembelian BBM dari Pertamina
hingga triliunan rupiah. ”Kalau membeli BBM dari TPPI,
PLN mesti membayar dengan tunai. Tidak fair kalau PLN
masih beutang ke Pertamina, sementara di sisi lain mesti
membayar tunai ke TPPI,” ujarnya. Apalagi, tambahnya,
kualitas minyak solar TPPI tidak sesuai spesifikasi tender
PLN dan TPPI sendiri mempunyai utang 600 juta dolar
AS ke Pertamina.
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Komposisi Elpiji Sesuai Spesifikasi &
Standar Keselamatan
Jakarta – Pertamina sa
ngat memperhatikan spe
sifikasi dan tingkat kes e
lamatan produknya, termasuk
Elpiji. Demikian diungkapkan
Vice President Corporate
Communication M. Harun
dalam rilis tertulis, (1/10).
Menurut M. Harun, ber
dasarkan spesifikasi Elpiji
yang dikeluarkan Direktorat
Jendral Minyak & Gas Bumi
No. 26525.K/10/DJM.T/2009,
komposisi produk Elpiji
minimal mengandung cam
puran Prop ane (C3) & Bu
tane (C4) sebesar 97 persen
dan maximum 2 persen me
rupakan campuran Pentane
(C5) dan hidrokarbon
yang lebih berat. Batasan
komposisi Propane (C3) dan
Butane (C4) dalam spesifikasi
tersebut dibatasi dengan
parameter makimum tekanan
uap yang ditentukan (145 psi).
“Komposisi campuran Elpiji
Pertamina yang mengandung
50 persen Propane dan 50
persen Butane telah sesuai
dengan ketentuan tersebut
baik dari aspek komposisi

maupun tekanan uapnya
yang telah diperhitungkan
sesuai kalori/daya bakar yang
diperlukan untuk kebutuhan
memasak/rumah tangga,”
jelasnya.
Dalam menjalankan
bisnisnya, Pertamina tidak
ada sedikit pun niat merugikan
konsumen. Pertamina sangat
memperhitungkan faktor ke
selamatan konsumen Elpiji
dengan komposisi tersebut
untuk kebutuhan rumah tang
ga.
Komposisi tersebut te
lah digunakan sejak awal
program konversi dan tidak
mengalami perubahan
dengan mempertimbangkan
ketersediaan bahan baku yang
ada. Dari sisi keselamatan,
komposisi tersebut merupakan
komposisi yang optimum,
karena komposisi campuran
tersebut dijaga pada level
tekanan 120 psi atau 8 bar
atau 8 kali tekanan udara luar.
Tekanan ini sepertiga dari
tekanan kerja yang dirancang
untuk valve tabung Elpiji 12 kg
maupun 3 kg, sebesar 24 bar.

Selain itu komposisi tersebut
juga telah mempertimbangkan
keamanan dan kemampuan
aksesoris sesuai SNI.
“Terkait dengan beberapa
lap oran yang kam i terima,
Pertamina menyampaikan
apresiasi dan terus melakukan
pengecekan di lapangan. Jika
ada sisa cairan yang diduga
Butane (C4) atau Pentane (5)
pada tabung Elpiji 12 kg, patut
diduga bahwa tabung tersebut
merupakan hasil oplosan atau
penyuntikan,” ujar Harun.
Harun menjelaskan, pada
saat dilakukan pengoplosan/
penyuntikan isi Elpiji 3 kg ke
Elpiji 12 kg, posisi tabung
Elpiji 12 kg ada di bawah.
Dengan demikian, campuran
fraksi yang lebih berat, yaitu
Butane (C4) dan Pentane (C5)
yang ada di dalam tabung
Elpiji 3 kg akan cenderung
mas uk terlebih dahulu ke
dalan tabung Elpiji 12 kg di
bandingkan fraksi yang lebih
ringan, Propane (C3). Hal
inilah yang mengakibatkan
komposisi Butane (C4) dan
Pentane (C5) lebih banyak

pada tabung Elpiji 12 kg ha
sil penyuntikan. Sehingga
ketika dilakukan pengecekan
dengan cara menggoyanggoyangkan ketika isinya
telah habis, terdengar suara
gemericik cairan yang diduga
Butane (C4) dan Pentane
(C5) yang masih tersisa pada
tabung tersebut. Hal ini juga
mengakibatkan perubahan
warna api menjadi agak
merah karena tidak tepatnya
komposisi antara campuran
oksigen dan bahan bakar
ketika terjadi pembakaran.
Untuk itu, Harun mengha
rapkan partisipasi masyarakat
termasuk para pemerhati
keb ijakan publik bersamasama memerangi tindakan
pengoplosan Elpiji. “Kegiatan
tersebut tidak hanya merugi
kan masyarakat dan Perta
mina, tetapi juga sangat mem
bahayakan keselamatan kita
bersama. Segera laporkan
ke polisi atau melalui Contact
Pertamina 500.000 apabila
dijumpai aktivitas yang men
curigakan terkait Elpiji,”
tegasnya.MP

Pemenang Konvensi Mutu Medan Siap Bersaing di Jakarta
Medan – Untuk memberikan motivasi serta meningkatkan
kinerja bagi pekerja Pertamina, Tim Sistem Manajemen Mutu
mengadakan Konvensi Mutu 2010 bagi pekerja Pemasaran
Region I. Acara ini dilaksanakan pada 29-30 September 2010,
di Aula Serbaguna Pertamina Pemasaran Region I Medan.
    Konvensi Mutu diikuti 9 peserta dari Gugus Kendali Mutu
(GKM) dan 24 peserta Sumbang Saran (SS). Masing-masing
peserta berjuang memberikan presentasinya untuk memperoleh
terbaik. Agar lebih meyakinkan, beberapa peserta Konvensi
Mutu 2010 membawa hasil ciptaanya kepada para dewan juri
dan mediator, untuk bisa dinilai langsung.
Di akhir acara, terpilihlah GKM Gemilang dari Depot
Tembilahan dan SS dari Syafri Sangjaya dan Salimin dari Fungsi

S&D Depot Natuna sebagai pemenang pertama. GKM Gemilang
mengambil judul makalah Pembuatan OFS (Oil Filter Sludge).
Pemenang terbaik kedua oleh GKM APAR II dari Depot Intalasi
Medan Group dengan judul makalah Peningkatan Efektivitas
Penanganan BBM Ex.Sample Melalui Orifice; dan terbaik Ketiga
oleh GKM FLASH dari Depot Intalasi Tanjung Uban dengan judul
makalah Modifikasi Graduated Cylinder Sensor Level Assy 100
Auto Distilate ASTMD 86.
Sedangkan Syafri Sangjaya dan Salimin mempresentasikan
judul risalah SS Cutter Packing. Pemenang kedua SS adalah
Ivan Havosan dari Fungsi S&D Instalasi Medan Group dengan
judul Risalah Peningkatan Kehandalan Sarana Pemadam
Tangki Timbun Sesuai Hasil Kajian Kembali Monitor Idie Ex

Mobil Pemadam; dan terbaik ketiga dimenangkan oleh Syafri
Sangjaya dan Effan Kurniadi dari Fungsi S&D Depot Natuna
dengan judul Risalah Diffing Bag.
Ketua Tim Sistem Manajemen Mutu 2010, Gatot Roseno
mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah memberikan
terbaik kepada perusahaan. Sementara GM Pemasaran Region
I, Gandhi Sriwidodo memberikan apresiasinya kepada seluruh
peserta. “Sebagai pekerja, diharapkan bisa menciptakan ide-ide
kreatif untuk kemajuan Pertamina,” tutur Gandhi.
Tim Sistem Manajemen Mutu 2010 ini akan mengirim terbaik
1,2 dan 3 untuk GKM dan terbaik 1 dan 2 untuk SS ke Jakarta
pada akhir Oktober ini, mengikuti Konvensi Mutu Nasional.MP
PMS REG. I
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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

Corporate Shared Service (CSS) Layani
Kebutuhan Solusi IT PT Pelita Air Service
Dalam upaya menjadi IT service provider kelas
dunia, Corporate Shared Service (CSS) kembali
memberikan layanan kepada anak perusahaan. Salah

(PM/PS) untuk memenuhi kebutuhan Business Process
PT PAS serta Kebutuhan Analisa Management Report.
Manajemen CSS dan Direksi PT PAS

satu yang belum lama ini dilakukan yaitu melayani

menyadari bahwa mengadopsi sistem solusi proses

kebutuhan solusi IT PT Pelita Air Service yang bergerak

bisnis standard mySAP yang dilakukan dengan

di bidang Airline. Bertempat di Kantor Pusat PT PAS,

meminimalkan Enhancement dan memaksimalkan

pada Selasa (21/9) telah dilaksanakan Kick Off Meeting

Utilisasi fungsi-fungsi standar SAP, meneguhkan

Implementasi mySAP.

komitmen manajemen, serta pengambilan keputusan

Latar belakang implementasi mySAP PT PAS

yang cepat adalah faktor-faktor kritis untuk

karena sistem yang ada selama ini belum dapat

keberhasilan (Critical Success Factors) implementasi

memenuhi kebutuhan PT PAS secara terintegrasi

mySAP di PT PAS.

(stand alone legacy system), dan SAP yang sudah

Ke depan PT PAS diharapkan mampu

diimplementasikan hanya sebagian dari modul Finance

mengimplementasikan modul mySAP dengan baik dan

CSS berkomitmen untuk mengimplementasikan

(FI) dengan versi 4.6C. Selain itu adanya kebutuhan

tepat sasaran sehingga dapat menyelesaikan Laporan

mySAP PT PAS sebagai layanan yang prima terhadap

implementasi area Finance (FI-CO), Air Craft Material

Konsolidasi tepat waktu, serta dapat memenuhi

availability dan performance Service Level Agreement

& SCM (MM), Sales & Marketing (SD), Travel

kebutuhan Business Process yang terpadu sehingga

(SLA) CSS ke seluruh Anak Perusahaan PT Pertamina

Management (HR) dan Engineering & Maintenance

menjadi efektif dan efisien.

(Persero).MPCSS
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Konvensi Mutu
Dit. Non Teknis & Kantor Pusat
Semakin Dekat, Semakin Cepat, Semakin Hebat
Tidak terasa waktu sudah menunjukkan bulan ke-sepuluh pada kalender kita. Ini berarti kita sudah tiga
perempat “jalan” menuju penghujung tahun 2010. Jika dihitung secara rumus matematis harusnya tiga per
empat program yang kita susun di awal tahun 2010 terpenuhi sudah.
Untuk mencapai misi itu pulalah pada tanggal 23 – 24 September yang lalu diselenggarakan Rapat
Konsolidasi OFI-AFI PQA untuk yang ketiga kalinya tahun ini. Rapat yang lebih menekankan pada forum
challenge session dan pembimbingan ini dihadiri oleh duapuluh tujuh dari duapuluh delapan Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan selaku Aplikan yang mengikuti proses assessment PQA periode tahun
2008-2009 ini melibatkan sekitar sembilan orang Expert Team yaitu para Team Leader Senior PQA. Para
aplikan yang ikut menghadiri konsolidasi itu antara lain 6 (enam) aplikan dari Direktorat Pengolahan, 6
(enam) aplikan dari Direktorat Pms & Niaga serta 15 (lima belas) aplikan dari Anak Perusahaan Pertamina
Seperti halnya yang dilakukan para peserta para Rapat Konsolidasi Triwulan pertama dan kedua yang
lalu, pada rapat konsolidasi kali ini beberapa Aplikan juga tetap harus melakukan pelaporan progress
penyelesaian tindak lanjut OFI nya. Bahkan ada beberapa Aplikan yang baru memulai menyusun Action for
Improvement (AFI)-nya dengan bimbingan dari para expert team. Pada konsolidasikali ini keterlibatan Anak
Perusahaan terlihat lebih besar karena beberapa dari mereka yang memang sempat absen pada triwulan
kedua berusaha mengejar ketertinggalannya pada triwulan ketiga ini. Sehingga usaha mereka ini patut
mendapat acungan jempol karena ternyata para aplikan dari Anak Perusahaan juga memiliki semangat
yang tinggi untuk ikut berperan dalam mempercepat pertumbuhan kinerja Perusahaan.
Banyak perkembangan dan perubahan positif yang terjadi dari waktu ke waktu. Jika pada triwulan
sebelumnya kita masih melihat ada beberapa Aplikan yang kurang concern terhadap masalah perbaikan
kinerjanya melalui penindaklanjutan OFI, maka pada kali ini terlihat sudah sangat banyak aplikan yang
menyadari pentingnya proses tindak lanjut OFI tersebut.
Jika pada periode sebelumnya banyak aplikan yang belum paham bagaimana menyusun AFI dengan
tepat sesuai dengan bisnis prosesnya, maka pada periode sekarang mereka sudah sangat intensif
memonitoring dan menyusun program kerja untuk dapat men-deliver aktifitas perbaikan di lingkungan kerja
mereka.
Hal ini tentu tidak lepas dari suasana kondusif diciptakan oleh para Insan Mutu Pertamina terutama
mereka yang sangat concern terhadap OFI hasil assessment PQA tersebut. Mereka, para Expert Team
yang concern dan sangat paham itu sangat terbuka untuk memberikan “ruang konsultasi” bagi Aplikan yang
membutuhkan.
Bahkan tidak hanya pada meja bundar tiap tiga bulan itu, setiap saat jika para Aplikan membutuhkan
bantuan untuk pembimbingan dan konsultasi, para Expert Team dengan sangat senang akan membantu.
Dan hebatnya lagi… Free of Charge.. alias gratis atau gretong.. hehehhehe…
Para Expert Team yang sangat paham dengan proses bisnis Perusahaan kita ini – karena mereka
memang para pekerja Pertamina – ditambah lagi dengan keahlian mereka dalam Malcolm Baldrige Criteria
for Performance Excellence (kriteria yang digunakan dalam proses assessment), dijamin akan memberikan
“pelayanan” yang memuaskan bagi Aplikan yang
membutuhkan.
Salah satu produk dari Rapat konsolidasi tersebut
adalah “Berita Acara Rapat Konsolidasi Pemutakhiran
Outstanding OFI – AFI PQA” yang merupakan resume
laporan hasil penyelesaian OFI sampai dengan bulan
September 2010 dan juga merupakan komitmen
bersama untuk terus melaksanakan AFI seperti yang
telah ditetapkan oleh oleh masing-masing Aplikan.
Jika pada triwulan I (pertama) lalu para aplikan
berhasil menyelesaikan OFI-AFI PQA sebesar
34,1%, dan pada triwulan II (kedua kali ini) berhasil
menyelesaikan sebesar 64.2% (exclude Anak
Perusahaan) atau 60.9% (include Anak Perusahaan), maka pada triwulan III (ketiga) kali ini para Aplikan
berhasil menyelesaikan OFI sebesar 85.3% (exclude Anak Perusahaan) atau 87,3% (include Anak
Perusahaan). Dari gambaran pencapaian tersebut, terilhat bahwa antusiasme dan upaya Aplikan dari Anak
Perusahana menunjukkan peningkatan yang signifikan

Pada tanggal 27 September 2010 yang lalu, di lantai Ground - Gd. Utama - Kantor
Pusat Pertamina telah diselenggarakan Konvensi Mutu Direktorat Non Teknis dan
Kantor Pusat. Konvensi ini diikuti oleh peserta dari fungsi-fungsi penunjang, diantaranya
: Manajemen Risiko, Controller, Asset Management, IT Solution, IT Operation, dan
SPC. Jumlah risalah yang ikut serta pada tahun ini meningkat hampir 2 (dua) kali lipat
dibandingkan dengan tahun lalu, dimana pada tahun ini terdaftar sebanyak 11 (sebelas)
risalah yang terdiri dari 4 (empat)
Project Kendali Mutu, 5 (lima) Gugus
Kendali Mutu, dan 2 (dua) Sistem
Saran.
Kegiatan ini diawali dengan
workshop penyusunan risalah yang
dilaksanakan pada pada 21-23 Juli 2010
di Patra Semarang dengan melibatkan
seluruh peserta mulai dari anggota,
ketua, dan fasilitator. Kemudian selanjut
dilaksanakan pertemuan rutin sebagai
sesi bimbingan penyusunan risalah yang sesuai dengan tema perbaikan yang diambil.
Konvensi ini dibuka oleh Bpk. Gusrizal (SVP Renbang Bisnis & Transformasi Korporat)
selaku sponsor implementasi kegiatan Continuous Improvement Program di lingkungan
Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat. Gugus yang tampil diberikan waktu selama 30
menit untuk memberikan presentasi dan menjawab pertanyaan yang diajukan dari juri dan
peserta yang hadir dalam konvensi tersebut. Setelah keseluruhan gugus tampil, Tim Juri
berdiskusi menentukan pemenang sesuai hasil penilaian dari risalah dan presentasi yang
telah dilaksanakan.
Berikut ini hasil keputusan Tim Juri untuk Konvensi CIP Dit. Non Teknis dan Kantor
Pusat :
Predikat Bronze
• Proyek Kendali Mutu
1. “Efisiensi Biaya dalam Pelaksanaan Koordinasi pada Area Geographis” (PKM CHiP - IT
Operation).
2. “Pengkreditan PPN Masukan Tiket Garuda” (Viking – Controller).
3. “Penghematan Energi melalui Uji Coba Penggantian Refringeran di Gd Kwarnas
Pertamina” (Cool Project 2010 - HSE Corporate).
• Gugus Kendali Mutu
1. “Outstanding AUC” (SMART—SPC).
2. “Mempercepat Proses Validasi dan Analisa Risiko Investasi Secara Tepat dan Strategis”
(Prima—Manajemen Risiko).
3. “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengolahan Data PPN” (TAXsy Controller)
4. “Pemrosesan Transaksi Terkait Hutang Piutang Perusahaan” (SPC - SPC).
• SS
“Mempercepat Perhitungan & Pelaporan Ongkos Angkut Pelumas dengan Tabel ZFRC
& T-Code ZC016 di My SAP” (Liston Sitanggang - IT Solution).
Predikat Silver
1. “Pembinaan Auditor Berbasis Kompetensi” (PKM SPIkers– SPI Bidang Khusus).
2. “Inovasi kontrak jasa tenaga cleaning service guna menghindari risikoadanya gugatan
terkait P/B” (GKM AM TWO - Asset Management).
3. “Penerapan Bundling Contract & Strategic Sourcing di Fungsi General Support untuk
Meningkatkan Efisiensi Pekerjaan Furnishing Ruang Perkantoran“, (SS Novita & Erwin
Karrow—Asset Management).
Peraih predikat Silver diusulkan
untuk mengikuti Konvensi Mutu
Korporat yang merupakan bagian dari
Annual Pertamina Quality Award (APQ
Award) yang akan dilakasanakan
pada bulan November 2010 nanti.
Mereka akan berkompetisi dengan
para pemenang lainnya yang berasal
dari Unit Operasi/Unit Bisnis/Unit
Usaha. Ajang ini merupakan puncak
dari kegiatan mutu yang melibatkan
seluruh Insan Pertamina yang tersebar
di Indonesia.•

Gambar 2. Gambaran Strategi Unit yang belum searah dan sudah searah dengan Visi Perusahaan

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan cita-cita kita. Jika dulu
assessment PQA hanya fokus pada proses assessment, panganugerahan dan selesai, maka tujuan
untuk menindak lanjuti OFI sebagai kendaraan untuk perbaikan kinerja proses dan bisnis Perusahaan kini
semakin dekat dengan kenyataan.
Upaya tersebut tidak mustahil akan dapat memacu langkah kita mendorong tercapainya visi
Perusahaan kita tercinta ini agar menjadi Perusahaan hebat sesuai cita-citanya.•
Oleh : Dewi H – Tim QM

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

Sinopsis

Judul Buku :
Your Job is Not Your Career
Penulis :
Rene Suhardono
Penerbit :
Literati, imprint dari Penerbit Lentera
Hati
Kolasi :
121 hal + 191 hal
Perpustakaan Pertamina Pusat
630.14 Suh y

Are you happy with your career?
Inilah kalimat pertama yang akan pembaca baca saat membuka halaman
pertama buku ini. Melalui buku ini sang
penulis Rene Suhardono menjelaskan
kepada pembaca bahwa pekerjaan (job)
dan karier (career) merupakan dua hal
yang berbeda. Sering kali kita merasa
pekerjaan kita adalah karier kita. Semua
yang kita lihat dan ada di kantor adalah
bagian dari pekerjaan kita, sebaliknya
karier adalah perjalanan itu sendiri.
Karier merupakan totalitas kehidupan
profesional sejak mata terbuka di pagi
hari hingga terlelap tidur. Tidak semata
terkait dengan cara-cara memperoleh
penghidupan, karier berhubungan erat
dengan passion (hasrat), tujuan hidup,
values, dan motivasi dalam berkarya
untuk memberikan kontribusi kepada lingkungan. Tujuan dari karier sendiri adalah
kebahagiaan dan ketercapaian.
Cara pandang atas karier dan segala
pilihan karier yang kita tempuh adalah
refleksi atas karier yang kita jalani. Bagi
yang menggunakan ukuran karier berupa
rupiah, maka refleksi kariernya adalah
uang. Ada juga yang melihat karier dari
ukuran atribut yang dipakai, seperti berupa
jabatan, pangkat, gelar akademis.
Refleksi atas karier adalah pilihan
kita, yang memiliki konsekuensi masingmasing. Pilihan atas uang sebagai refleksi
karier akan menjadikan uang sebagai
sentral kehidupan. Namun apakah uang
sama dengan kebahagiaan? Seringkali
hal-hal yang paling menyenangkan hanya
perlu sedikit uang.
It is (NOT) What You’re Good at,
It is What You Enjoy the Most!. Bicara
tentang passion jangan berpikir kalau pas
sion sama dengan hobi. Passion adalah
segala hal yang kita sukai dan minati
sedemikian rupa tanpa kita berpikir untuk
tidak mengerjakannya. Tidak mudah menemukan passion untuk diri sendiri, namun
mencoba menemukannya akan lebih baik.
Kerjakan hal yang kita sukai maka tidak
ada satu hari pun kita perlu bekerja.
Memahami passion adalah anak
tangga pertama menuju a great life. Dan
memahami tujuan hidup (purpose of life)
adalah keharusan selanjutnya. Memahami
tujuan hidup mengharuskan seseorang
untuk peduli dan mengembangkan pandangan atas masa depan secara umum,
kolektif, pribadi. Semakin jelas, tegas, dan
mendetail tujuan hidup yang ditetapkan,
semakin besar kemungkinan terealisasi
tujuan tersebut.
Mencari purpose of life bisa diibaratkan dengan upaya membuka pintu yang di
dalamnya ada pintu-pintu lain yang harus
dibuka. Setiap pintu hanya bisa terbuka
apabila Anda bekerja sesuai passion dan
memberikan yang terbaik. You don’t know
what you have got until you lose it.
Penulis Rene Suhardono mencoba
membantu pembaca untuk menemukan
hal-hal yang diminati oleh pembaca untuk
dilakukan dalam membantu memperbaiki
kualitas hidup yang dijalani sekarang.
Bahwa tujuan karier adalah happiness (kebahagiaan) dan fulfillment (pemenuhan).
Karier mempertanyakan apakah kehidup
an professional anda sudah sesuai de
ngan passion, purpose of life, dan values.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini
akan menetapkan apakah pembaca termasuk kategori orang yang bahagia atau
sebaliknya.MPPERPUSTAKAAN
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Menjadi rekan kerja
yang baik

B

anyak hal yang bisa dilakukan seorang rekan kerja seperti
Anda untuk membuat suasana kantor lebih nyaman.
Perubahan yang dilakukan tidak perlu terlalu drastis intip saja
langkah-langkah kecil ini:
1. Seberapapun lelahnya Anda menghadapi kondisi jalanan di pagi
hari, ucapkanlah sapaan pagi bagi rekan kerja yang Anda jumpai,
kembangkan senyum yang tulus untuk menyapa mereka. Setelah
sampai di meja kerja, silakan mulai bekerja.
2. Pelajari seni berbicara kecil. Cari tahu kesukaan mereka, seperti
musik favorit, film, buku, hobi. Menunjukkan minat yang tulus pada
mereka akan membuat mereka merasa nyaman di sekitar Anda.
Jangan lupa berbincanglah tentang hidup Anda dan juga rekan
kerja saat di luar kantor. Upaya ini akan menciptakan keintiman
dan juga perhatian.

3. Tanyakan apa yang mereka pikirkan atau pendapat mereka
tentang pekerjaan yang tengah Anda lakukan. Pertemanan
di kantor juga bisa mendukung pekerjaan Anda karena akan
meminimalisasi kesalahan jika orang lain mau melakukan
koreksi dan memberikan masukan positif bagi pekerjaan
Anda.
4. Hindari gosip. Anda tidak ingin orang membicarakan Anda di
belakang Anda dan kondisi ini berbalik. Jika ada rekan akan
bergosip dan Anda tidak menanggapi maka ia akan segera
berlalu. Pertahankan kepercayaan dan rasa hormat dari
rekan kerja.
5. Ketika berhadapan dengan rekan kerja yang sulit, Anda bisa
berperan seperti orang tua yang sedang menghadapi anak
yang sulit bekerja sama. Teknik visualisasi sederhana ini
akan membantu Anda untuk tetap kepala dingin.
6. Berikan pujian untuk apapun yang dilakukan rekan
kerja sejauh positif. Tidak harus setelah seorang teknisi
memperbaiki program Anda yang ngadat. Pujilah hal-hal
kecil yang dilakukan orang lain seperti seseorang berhenti
merokok atau telah sembuh dari sakitnya adalah hal yang
sangat baik dan menunjukkan perhatian.
7. Sebarkan kegembiraan Anda. Datanglah tiba-tiba dengan
membawa seikat bunga cantik atau sekaleng kue kering
tanpa alasan. Letakkan bunga kering dan kue kering di
meja yang sering dituju rekan-rekan untuk berkumpul.
8. Balaslah e-mail dan panggilan telepon di meja Anda dengan
segera. Hal ini menunjukkan Anda adalah pekerja yang
responsif dan juga seorang rekan kerja yang menghargai
orang lain.
9. Berikan apresiasi bagi rekan kerja yang meraih prestasi,
meskipun apa yang diraihnya adalah pekerjaan kelompok.
Anda tidak perlu berhitung siapa yang paling banyak
memberikan kontribusi, ucapkanlah selamat dan kembalilah
bekerja sebagai rekan yang saling bisa diandalkan di
bidangnya masing-masing.
10. Bekerja keraslah, seramah apapun Anda, jika pekerjaan
Anda buruk tentu tidak akan “dilirik”. Sikap yang baik harus
diimbangi pula dengan hasil pekerjaan yang memuaskan.
11. Selalu tepat waktu untuk menunjukkan Anda menghargai
waktu orang lain.
12. Tunjukkanlah Anda punya banyak ide dan kemukakan.
13. Jangan biarkan pikiran buruk meracuni pekerjaan Anda.
Ini adalah sikap negatif yang membuat pekerjaan menjadi
sengsara. Contohnya Anda beranggapan bahwa kelompok
lain mendapatkan kesuksesan karena kedekatan dengan
pimpinan. Justru ini adalah saatnya belajar supaya Anda
dan tim lain sama-sama peroleh keberhasilan.MP
SUMBER : http://www.mediaindonesia.com/mediaperempuan

Foto : PEP Region Sumatera
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WORKSHOP ARUS MINYAK
Bogor – Menjadi perusahaan kelas dunia, sudah
menjadi impian Pertamina Korporat. Itu yang mengharuskan perusahaan migas ini terus melakukan
perbaikan-perbaikan diseluruh fungsi hingga direktoratnya. Untuk itu, Direktorat Pengolahan dengan
fungsi-fungsinya melakukan perubahan dalam hal
sistem, yakni menggunakan sistem MySAP. Kegiatan
workshop Arus Minyak berlangsung di Novotel Bogor,
Rabu (22/9). Acara dihadiri oleh Senior Vice Presiden
Operasi Pengolahan Chrisna Damayanto dan Senior
Vice President Corporate Shared Service Ahmad
Bambang. Diharapkan dengan adanya sistem baru
MySAP dapat memudahkan mengontrol berbagai
kegiatan dengan cepat dan akuntable. MySAP
sendiri merupakan sebuah sisten add to add proses,
dimana semua proses kegiatan dilakukan secara
online.MPNDJ

R. Handri utama

Field Manager Pendopo
Pertamina EP Region Sumatera

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Manager Data Center Operation &
Communication,
IT Operation,
Corporate Shared Services,
Direktorat Umum

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Foto : WNR/Dok. Pertamina

pujo lastono

daniel r. tulung

Manager Customer Service,
IT Operation,
Corporate Shared Services,
Direktorat Umum

STAND PERTAMINA TERBAIK DALAM IBBEX 2010

Warung Kopi

Alat-alat Safety,
Berfungsi Tidak?

Berbagi Kebahagiaan
250 Dhuafa Terima Bingkisan Lebaran

Tidak ingin seh, terjadi kecelakaan, terjadi
kebakaran, gempa bumi, atau bencana lain. Tapi nasib
orang siapa tahu, kejadian esok kita juga tak pernah
tahu. Alat-alat keamanan ada tidak? Kalau ada memadai
tidak? Kalau sudah memadai berfungsi baik tidak?

PRABUMULIH - Menyambut Idul Fitri 1431 H, Bazma PEP Region Sumatera & Rumah Zakat Indonesia Prabumulih, berbagi kebahagiaan bersama anak
yatim dan kaum dhuafa dengan memberikan paket
sembako kepada 250 kaum dhuafa yang tersebar
di lingkungan Komperta dan sekitarnya. Acara yang
dikemas dalam bentuk Gebyar Ramadhan Bersama
Bazma ini, berlangsung, Senin, (30/8), dan Kamis
(2/9) di Masjid Darussalam Komperta Prabumulih.
Para mustahiq yang mendapat bingkisan lebaran
tersebut, terdiri dari anak yatim, para pemulung,
kalangan jompo, janda dan buruh lepas yang tinggal disekitar Komperta Prabumulih seperti di Jalan
Melati, Kelurahan Wonosari, Bakaran, Karang Raja
serta umat muslim lain yang sangat membutuhkan.
MP
PEP REG. SUMATERA

Foto : PEP REG. SUMATERA

Pak Rozi

PRABUMULIH - Masih dalam suasana Gebyar Ramadhan
Bersama Bazma, sebanyak 155 dhuafa terdiri dari anak
yatim dan pengurus masjid disekitar Komperta PEP Region
Sumatera telah menerima aket lebaran dari Bazma. Acara
pemberian santunan tersebut bersamaan dengan buka
puasa bersama tim manajemen PEP Region Sumatera,
Penasehat Bazma Ekariza, Ketua BDI M Nurandi serta undangan lainnya, Jumat (3/9) di masjid Darussalam Komperta
Prabumulih.MPPEP REG. SUMATERA

Foto : PEP REG. SUMATERA

Tim Manajemen PEP Region Sumatera Buka
Puasa Bersama Anak Yatim

Bazma RU IV Berbagi Kebahagiaan dengan Warga Binaan Rutan Cilacap

Foto : RU IV

: Jawaban yang pertama yang harus
dijawab, apakah alat pemadam kebakaran
kita sudah bisa mengatasi kalau Gedung
Utama kebakar? Apalagi kalau lantai
teratas?
Pak Vito : Ah, itu kan cerita lama Pak Rozi. Mudahmudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak
kita inginkan.
Pak Rozi : Bukan soal cerita lama atau baru, tapi
kesiapan kita setiap saat. Yang namanya
kejadian tidak diinginkan itu siapa
menjamin tidak ada selamanya? Bukan
ingin, tapi sebagai antisipasi, sebagai
kesiapan...
Pak Dion : Tapi betul juga. Katanya sih, kalau
perusahaan kelas dunia, teratur mengecek
peralatan supaya kalau ada kerusakan
cepat diperbaiki atau diganti. Juga
latihan rutin agar setiap anggota dan
bahkan penghuni gedung paham cara
penggunaannya. Tahu apa yang mesti
dilakukan kalau terjadi kejadian kebakaran,
kalau terjadi gempa bumi.
Iyum
: Pak Dion, Iyum mah gak usah diajarin.
Soalnya kalau ada kebakaran cukup pake
karung basah, beress...
Pak Dion : Kalau sekarang kebakaran dalam waktu
lima menit, kamu sudah tahu di mana
karungnya? Celupin air kemana?
Pak Rosi : Nah, kan, tidak siap? Si Iyum mah suka
belagu.
Ujang
: Memang, si Iyum nih, soknya aja.
Iyum
: Iya, pegangan kling Iyum mau disediakan
karung, ditaruh dekat WC sekalian biar
ada kejadian kebakaran gampang ngambil
dan gampang ngasih airnya, dan kita tidak
bingung carinya. Lima menit ditanggung,
karung tersedia...
Pak Rozi : Waaaah, itu baru Iyum...
Iyum
: Mhhhhhh...... MPNS

Foto : MURTI

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) raih penghargaan dari
Kementerian BUMN sebagai stand terbaik dalam penyelenggaraan Indonesia Bussiness BUMN Expo (IBBEX) 2010
yang diikuti oleh 66 BUMN, 16 PKBL dan 1 Instansi Pemerintah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar kepada Direktur
Utama Pertamina, Karen Agustiawan dalam penutupan
IBBEX 2010, di Jakarta Convention Center, Minggu (26/9).
Melalui IBBEX 2010 ini, Pertamina mampu menunjukkan
kinerja dan prestasi yang telah diraih kepada masyarakat
luas dalam rangka mengembangkan diri menjadi World
Class Company. MPIK

CILACAP - Saat Ramadan dan Idul Fitri adalah saat dimana umat
muslim berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, namun apa
daya apabila sedang menjadi warga binaan Rutan. Peduli akan nasib
warga yang tinggal di Rumah Tahanan (Rutan) Cilacap, Badan Amil
Zakat Pertamina (BAZMA) RU IV yang diwakili oleh Ketua Harian H
Haeruman beserta pengurus Bazma RU IV, bersilaturahmi dengan
warga binaan Rutan Cilacap di Masjid A Taubah Rutan Cilacap (7/9).
Pada kesempatan ini Bazma menyerahkan bingkisan lebaran untuk
360 warga binaan di Rutan ini. Secara simbolis bingkisan lebaran
diserahkan oleh Haeruman dan diterima oleh perwakilan warga binaan. Dalam sambutannya Haeruman mengungkapkan bahwa selain
memberikan bingkisan selama ini Bazma juga secara rutin mengirimkan ustadz di beberapa Lapas Nusakambangan untuk memberikan
bimbingan rohani kepada para warga binaan.MPRU IV
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PAS Optimalkan
Transaksi Bisnis
melalui mySAP
JAKARTA – Sejak 10 tahun yang lalu Pelita Air Ser
vices (PAS) telah menerapkan sistem SAP dengan
lingkup modul FI (Financial Accounting), seiring dengan
perubahan teknologi dan tuntutan bisnis yang terus
meningkat, PAS bekerja sama dengan Corporate Share
Service (CSS) Pertamina melakukan implementasi MySAP
dengan modul yang lebih terintegrasi.
“Dengan terintegrasinya MySAP ini maka kita dapat
melakukan monitoring dengan baik, melakukan laporan
keuangan dengan baik khususnya konsolidasi laporan
keuangan dengan Pertamina dapat dilakukan secara
benar dan tepat waktu,” ujar Direktur Utama Pelita Air
Services, Andjar Wibawanun usai pelaksanaan Kick Off
MySAP Pelita Air Services di Jakarta (21/9).
Menurut Andjar Wibawanun, PAS akan mempersiapkan
infrastruktur yang lebih handal, knowledge, peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan
improvement dengan tim CSS Pertamina untuk menuju
Go Live MySAP.
Dalam kesempatan tersebut VP IT Solution Pertamina,
Susilo mengatakan modul yang akan ditambahkan dalam
sistem MySAP ini diantaranya modul CO (Controlling),
Travel Management, Project System, dan SD (Sales
& Distribution) yang ditargetkan Februari 2011 semua
modul ini akan terimplimentasi sehingga lebih terintegrasi
dengan baik.
“Dengan adanya sistem ini maka cara kerja admi
nistrasi akan lebih baik karena mengintegrasikan se
mua modul yang ada, diharapkan jajaran direksi dan
manajemen memiliki visi yang sama dalam mengim
plimentasikan sistem ini,” ungkap Susilo.
Dengan adanya sistem mySAP, akan memberikan
image dan tingkat kepercayaan dari para stakeholder
dan shareholder. Selain itu juga memberikan jaminan
bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik dan pro
fesional karena salah satu ciri menjadi perusahaan kelas
dunia adalah menerapkan suatu sistem yang terintegrasi
seperti mySAP.MPIK

Jakarta – Hasil audit
Laporan Keuangan Pertamina
Tongkang tahun buku 2009,
telah memperoleh laba ber
sih sebesar Rp 24,8 miliar.
Demikian disampaikan Di
rektur Utama Pertamina
Tongkang Suherimanto pada
saat HUT ke-41 PT Pertamina
Tongkang di Jakarta, (21/9).
Adapun tema ulang tahun
kali ini, “Dengan Semangat
Kebersamaan, Kita Jadikan
HUT ke-41 PT Pertamina
Tongkang sebagai Momentum
Perubahan Menuju Perusa
haan yang Unggul Tangguh
dan Terpercaya.”
Dalam kesempatan ter
sebut, Suherimanto me
ngatakan menjadikan Per
tamina Tongkang sebagai
perusahaan kelas dunia
dapat dicermikan pada ke
bersamaan dalam mem
bangun, menghadapi tan
tangan dan hambatan yang
terjadi dilingkungan bisnis
industri pelayaran agar tetap
survive.
Lebih lanjut Suherimanto
menjelaskan tentang kinerja
usaha pada semester I
tahun 2010 memang belum
menggembirakan karena
tidak tercapainya penerimaan
bisnis dari kapal milik yang
disebabkan oleh banyaknya
kapal yang harus docking dan
repair serta beberapa yang
idle. “Mengingat kapal milik
Tongkang saat ini usianya
rata-rata diatas 20 tahun,
sementera kewajibab atas
kapal milik harus dilaksanakan
seperti bunker, gaji crew, dan
maintenance,” paparnya.
“Tetapi kami terus meng
upayakan untuk memp er
tahankan pasar yang telah
didapat dengan tetap men
jalin hubungan yang har
monis dengan pelanggan,
berkoordinasi dengan fungsi
fleet agar kapal tetap andal,

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Laba Pertamina Tongkang
Capai Rp 24,8 Miliar
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima potongan tumpeng pertama dari Direktur Utama PT Pertamina
Tongkang Suherimanto saat peringatan HUT ke-41 PT Pertamina Tongkang.

tepat waktu dalam delivery
serta siap operasi sesuai
permintaan pelanggan,” ujar
Suherimanto.
Sedangkan disisi lain,
menurut Suherimanto, ke
giatan bisnis Pertamina
Tongkang menunjukkan pe
ningkatan pendapatan se
perti adanya kenaikan call
keagenan dan back to back
charter yaitu angkutan BBM
menggunakan sistem COA
(Contract of Affreightment).
Sementara itu, potensi
dan peluang pendapatan
peru sahaan sebagaimana
harapan pemegang saham
dan arahan dewan komisaris
agar lebih fokus pada ke
giatan bisnis yang ada di
ind uknya. “Untuk itu, kami
menindaklanjuti dengan cara
me-renegosiasikan kontrak
back to back charter dengan
skema akuisisi kepemilikan
kapal, maupun mendapatkan
fee back to back charter yang
lebih besar,” paparnya.
Sekarang ini, lanjut Su
herimanto, Pertamina Tong
kang akan mempercepat pro

ses pengadaan kapal baru
untuk keperluan Pertamina
Group, seperti angkutan LPG,
minyak mentah dan produk
lainnya, serta pengadaan tug
and oil barge untuk melayani
trayek COA, pengelolaan
pengoperasian kapal-kapal
ringan yang ada di RU II
Dumai serta merealisasikan
bisnis keagenan tanker Per
tamina secara bertahap
dan mengupayakan untuk
pengelolaan kegiatan ad
ministrasi Pelsus diseluruh
pelabhan khusus Migas.
“Saat ini, kami telah
melakukan penandatanganan
perjanjian pembangunan
empat set tug and oil bar
ge, dan telah sepakat un
tuk pembelian dua unit
small tanker ukuran 3500
DWT serta LPG dan juga
pengadaan tanker jenis MR
yang diperkirakan pada akhir
tahun ini,” ungkapnya.
Menurut Suherimanto, pe
laksanaan investasi tersebut
diyakini akan mampu mening
katkan laba dan kinerja per
usahaan serta menjaga

kelangsungan perusahaan
secara berkelanjutan serta
dimulainya era kebangkitan
PTK di masa depan.
“Untuk logistic base yang
berlokasi di Batam, kami
akan terus mengoptimalkan
kegiatan usaha ini, mengingat
berdekatan dengan pintu
gerb ang internasional dan
menangkap peluang sebagai
badan usaha pelabuhan,
sert a berencana untuk go
internasional dalam pe
ngelolaan bisnis yang berada
di luar Pertamina,” cetus
Suherimanto.
Menjadikan Pertamina
Tongkang kelas dunia, ha
rus didukung oleh sumber
daya manusia yang harus
disesuaikan dengan tuntutan
perubahan lingkungan bisnis,
maka Pertamina Tongkang
harus siap dan mampu
menghadapi peluang yang
ada didepan dengan terus
melakukan culture change,
perbaikan bisnis proses,
implementasi manajemen
kinerja, dan penyempurnaan
sistem renumerasi.MPNDJ

Pertamina EP Berhasil Tanggulangi Pipa Tanjung
JAKARTA - Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) Ham
batan Pemompaan Pipa Trunkline 20” Jalur Tanjung-Balikpapan PT
Pertamina EP telah berhasil mengatasi permasalahan kebocoran pipa
pada (31/8). Keberhasilan ini telah menyelamatkan produksi minyak
dari lapangan Tanjung yang sekitar 4.900 barel per hari.
Demikian ditegaskan Coordinator/Advisor Crisis Center Satoto
Agustono di Jakarta, Rabu (8/9). Satoto menegaskan bahwa
pipa yang mengalami gangguan adalah satu-satunya pipa yang
menjadi sarana transportasi minyak dari lapangan Tanjung ke kilang
Balikpapan. “Jika pipa ini bermasalah maka berpotensi mengganggu
produksi lapangan Tanjung,” tegasnya.
Operasi penanggulangan hambatan dilaksanakan selama 10
hari terdiri dari tiga tahapan yakni persiapan, full operation crisis, dan

mendorong minyak dari SB I Batu Butok sampai DHP Balikpapan.
Penanggulangan hambatan pemompaan dilaksanakan antara
lain dengan melakukan penambahan pompa yang difungsikan
sebagai booster, injector, feeding, dan charging di sejumlah area,
memperbaiki block valve, injeksi paraffin solvent dan minyak Warukin,
menetapkan batas maksimum tekanan operasi pemompaan, dan
running scrapper.
Satoto menjelaskan bahwa dalam proses penanggulangan
minyak ditampung di Stasiun Pengumpul Utama (SPU) Manunggul.
“Kemampuan penampungan SPU ini selama 33 hari terjadi pada 30
Agustus 2010 dan jika menggunakan tangki cadangan dapat bertahan
55 hari atau sampai 20 September 2010,” paparnya. Tim bekerja
dalam waktu kritis dan risiko tinggi. “Alhamdulillah dalam kurun waktu

tersebut, tim berhasil menyelesaikan tugas dan menyelamatkan
kelanjutan produksi minyak dari Tanjung,” tegasnya.
Hambatan pemompaan minyak dari Tanjung ke Balikpapan pada
periode VII/2010 mengalami hambatan diawali dengan terjadinya
kebocoran pipa pada KM 47 di Kampung Maliau, Desa Garagata,
Kecamatan Jaro pada 24 Juli 2010. Kebocoran sebagai akibat kondisi
pipa korosif dan telah masuk dalam rencana penggantian sepanjang
60 meter. Penggantian belum dapat dilaksanakan karena terdapat
pemukiman penduduk di atas ROW dengan status dalam proses
pemindahan. Akibat kejadian tersebut tekanan dan rate pemompaan
minyak diturunkan dari SPU Manunggul. Jumlah minyak yang
dipompakan mencapai 134.236 barel dan kepada suspense berada
di SB II Longikis dan ekor suspense berada di KM 20.MPPEP
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Pembahasan Dana
Bagi Hasil Sektor
Migas di Dumai
DUMAI - Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), M. Afdal
Bahauddin beserta Ast. Deputi Piset Kementrian BUMN, VP. Finance
Upstream, VP. Finance Downstream, dan VP. Controller Pertamina
EP melakukan kunjungan kerja ke Kota Dumai, (17/9).
Mereka datang berkaitan dengan surat Sekjen DPD RI yang
ditujukan kepada Walikota Dumai perihal Kunjungan Kerja dan
Undangan Pertemuan untuk Pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH)
Sektor Perkebunan dan Migas. Dalam kunjungan kerja tersebut,
diagendakan Rapat Kerja Tim Kerja II DPD RI dengan Pemerintah
Daerah Kota Dumai dan para pemangku kepentingan (stakeholders)
di daerah. Pemerintah Kota Dumai diminta untuk mengundang Ketua
DPRD Dumai, Direksi Pertamina dan Direksi PT. Pelindo untuk
beraudiensi dengan Tim II Kerja Komite IV DPD RI di Kota Dumai.
Dari jadwal kegiatan Kunjungan Kerja Timja Komite IV DPD RI
diketahui bahwa tim tersebut, pembahasan dilakukan pada (17/9).
Rapat kerja pembahasan DBH Migas tersebut dipimpin oleh Ketua
Tim Kerja II Komite IV DPD RI H. Hamdani, didampingi Wali Kota
Dumai Khairul Anwar dan Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Zainal
Abidin. Tampak hadir dalam pembahasan ini antara lain Wakil
Walikota Dumai beserta Kepala Dinas terkait Kota Dumai, Pejabat
Kementrian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementrian BUMN
dan Direksi Pelindo. Dari Pertamina sendiri hadir Direktur Keuangan
didampingi oleh GM RU II Suhaimi, Ast. Deputi Piset Kementrian
BUMN, VP. Finance Upstream, VP. Finance Downstream, VP. Con
troller Pertamina EP dan Manager Keuangan Region I Edwardi.
Direktur Keuangan Pertamina, M. Afdal Bahauddin pada
kes empatan tersebut menyatakan, bahwa Pertamina selalu
menjalankan serta ikut bertanggung secara moral terhadap
masyarakat Kota Dumai. Untuk masalah dana bagi hasil daerah
pengolah migas akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Ketika disinggung mengenai program CSR dan PKBL, Di
rektur Keuangan Pertamina menjelaskan bahwa program tersebut
tidak ada hubungannya dengan dana bagi hasil yang sedang
dibahas. CSR dan PKBL merupakan kewajiban perusahaan terhadap
masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Sampai saat
ini, Pertamina terus menjalankan program CSR dan PKBL secara
terprogram dan berkesinambungan. Afdal juga memberikan datadata terbaru dari kegiatan serta jumlah dana CSR dan PKBL RU II
sejak 2005 - 2009.
Setelah mendengar pemaparan dan tanya jawab secara intensif
antara Anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota
Dumai, Pertamina dan PT Pelindo I, diperoleh kesimpulan Pertamina
dan PT Pelindo I serta seluruh pelaku usaha lainnya berkomitmen
untuk semakin meningkatkan jalinan kerjasama dengan Pemda Kota
Dumai, terutama kewajiban CSR, sehingga semakin termanfaatkan
untuk pembangunan masyarakat dan daerah.MPRU II
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The 3rd International Conference of
Corporate Social Responsibility 2010
Jakarta – Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah kewa
jiban yang harus dilakukan sebagai
bagian dari operasional perusahaan.
Maka program CSR harus kita
anggap sebagai sebuah cara yang
baik dan wajar untuk menjalankan
sebuah bisnis. Demikian disampaikan
Wakil Presiden RI Boediono pada
saat pembukaan The 3rd International
Conference of Corporate Social
Responsibility 2010, di Balai Kartini
Exhibition and Convention Center
Jakarta, Rabu (29/9).
Lebih lanjut Boediono mene
gaskan bahwa semua pengusaha
juga harus mempunyai komitmen
untuk menciptakan tingkat hidup yang
lebih baik, bukan hanya bagi pemilik
perusahaan maupun karyawannya
saja, melainkan juga bagi seluruh
masyarakat yang hidup di sekitar
tempat usahanya bahkan seluruh
penduduk bumi.
“Saya juga percaya, program
CSR yang baik pada gilirannya
akan membawa ketentraman hati
tak cuma bagi masyarakat yang
berd iam di sekitar perusahaan,
melainkan juga bagi para eksekutif
hingga pemilik perusahaan itu,” ujar
Boediono.
Dalam kesempatan ini, Vice
Presiden Communication Pertamina
M. Harun memaparkan misi dari
CSR Pertamina, yaitu melaksanakan
komitmen korporasi atas tanggung
jawab sosial dan lingkungan yang
akan memberikan nilai tambah ke
pada semua pemangku kepentingan
untuk mendukung pertumbuhan
perusahaan.
“Sedangkan visi dari CSR Perta
mina adalah maenuju kehidupan
yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, tujuan dari CSR
Pertamina secara eksternal adalah
membantu pemerintah Indonesia
memperbaiki Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia, melalui
pelaksanaan program-program
yang membantu pencapaian target
pembangunan milenium atau
Millenium Development Goals

Foto : DRP/Dok. Pertamina
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(MDGs). Serta secara internal
adalah membangun hubungan
yang harmonis dan kondusif dengan
semua pemangku kepentingan
(stakeholder) untuk mendukung pen
capaian tujuan korporasi terutama
dalam membangun reputasi kor
porasi.
Harun juga menjelaskan ten
tang kebijakan Pertamina dalam
melaksanakan program CSR di
sesuaikan dan seiring dengan per
undang-undangan yang berlaku di
Indonesia dengan memperhatikan
ketentuan, norma, dan konvesi
int ernasional. “Sehingga seluruh
kegiatan CSR senantiasa mematuhi
semua aturan yang diberlakukan
menjadikan kegiatan sejalan dengan
kepentingan masyarakat luas,” tu
kasnya.
Terdapat empat program ker
ja dari CSR Pertamina, yaitu
Pendidikan, dengan program kerja
Pertamina Scholarship, Pertamina
Youth Program, Pertamina Goes To
Campus, Pertamina Competition,
dan Pertamina Peduli Pendidikan.
Kesehatan, dengan program
kerja Pertamina Sehati, Bright
with Pertamina, Clino Gigi Sehat,
Pengadaan 100 Unit Inkubator,
Bantuan Operasi Jantung, Pe
meriksaan Gula Darah, Program
Perinatologi, dan Bantuan Am
bulance.
Lingkungan Hidup, dengan pro
gram kerja Green Planet, Costal

Clean UP, Green and Clean, Green
Festival, Biopori, dan Uji Emisi Gas
Buang.
Infrastruktur dan Disaster Ma
nagement, fokus dalam pember
dayaan masyarakat melalui pe
ningkatan infrastruktur dan program
Pertamina Peduli Bencana Alam.
Dalam pembangunan infrastruktur
dilakukan perbaikan terhadap sarana
umum seperti jalan, jembatan, MCK,
dan sarana air bersih.
Konferensi kali ini mengusung
tema “Membangun Kemitraan
Multisektoral untuk Pembangunan
Berkelanjutan” berdasarkan pertim
bangan bahwa kemitraan multisektor
adalah persoalan yang kompleks
dengan kondisi saat ini dimana
aktor-aktor CSR memiliki persepsi
CSR sendiri, sehingga perlu adanya
kesamaan persepsi untuk mencapai
tujuan bersama yaitu pembangunan
berkelanjutan.
Konferensi internasional kali
ini menampilkan 82 pembicara
baik dari dalam negeri maupun
lembaga-lembaga internasional yang
memfokuskan diri pada kegiatan
CSR, termasuk International Bu
siness Leaders Forum (IBLF)
dari Inggris, Business for Social
Responsibility (BSR) dari Amerika
Serikat, Center for International
Private Enterprise (CIPE), dan juga
pengalaman implementasi CSR dari
Asean Foundation dan Canadian
Embassy.MPNDJ

RU V Adakan Workshop Upskilling MM Hidro Movement
Balikpapan – Belum adanya
sistem yang mengatur jelas secara
korporat untuk pertanggungjawaban
beban biaya akibat dari tingginya
port time/tingginya waiting time
yang disebabkan banyaknya kapal
yang datang tidak sesuai schedule,
maka RU V mengadakan Workshop
Upskiling MM Hidro Movement.
Tujuan dilaksanakan workshop

ini untuk memperbaiki jadwal kapal
dan program kedatangan kapal
sesuai dengan schedule yang telah
ditetapkan, serta ke depan akan di
atur beban biaya akibat dari waiting
time sesuai dengan tugas dan tang
gung jawabnya antara RU, ISC, S
& D ataupun Marine. Diharapkan
biaya operasi kapal secara korporat
dapat ditekan dan beroperasi secara

optimal. Workshop berlangsung di
Gedung Eks TVRI Gunung Pancur,
Rabu (22/9) disaksikan Manager
Maintenance Planning & Support
Hermanto Said, Coordinator OPI
Agus Maulana, Hydro Cracking
Complex Section Head Gunarno dan
Tim Korpel Implementasi Strategi
Perkapalan JKT Capt. Enock. Dan
diikuti para pekerja bagian terkait.

Dalam sambutan Operation
& Manufacturing Senior Manager
yang dibacakan Manager Mainte
nance Planning & Support Her
manto Said mengharapkan kepada
para peserta workshop dapat
memanfaatkan kesempatan ini
dengan sebaik-baiknya, sehingga
dapat mengimplementasikan dalam
pekerjaannya.

“Semoga workshop ini dapat
memberikan wawasan yang akan
mempermudah tugas sehari-hari.
Karena itu, para peserta workshop
harus serius mengikuti mengikuti
workshop ini. Salurkan pengetahuan
tersebut kepada rekan-rekan pe
kerja yang belum mendapat ke
sempatan mengikuti workshop dalam
kesempatan ini.MPRU V
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MEDAN - Lebih dari sekadar sebuah kewajiban, menya
lurkan dana CSR untuk pembangunan rumah ibadah
diharapkan dapat membawa berkah dan manfaat yang
besar bagi perusahaan dan masyarakat di sekitarnya.
Hal ini disadari betul oleh Pemasaran Region I Medan
yang menaruh perhatian pada pembangunan masjid
untuk masyarakat sekitar wilayah operasi.
Salah satu bentuk kepedulian Pertamina, adalah
pemberian bantuan pembangunan Masjid Al Jamik di
Kelurahan Tampan, Payung Sekaki, Pekanbaru. Bantuan
Rp 25 juta diberikan oleh Sales Manager BBM Industri &
Marine Riau dan Sumbar, Sandi Ali Rahman, (28/9).
Sandi berharap, agar masjid tidak hanya menjadi
tempat ibadah saja, namun juga dapat dikembangkan
untuk kegiatan lain seperti TPA, pengajian, penggalangan
infaq dan shadaqah, sehingga masyarakat di sekitar
masjid dapat berkembang.
Bantuan diterima oleh Ketua Pengurus Masjid Al
Jamik Suraji. Menurutnya, peran Pertamina kepada
masyarakat, khususnya di Pekanbaru cukup terasa.
Selain kegiatan sosial Suraji yang juga menjabat Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru,
menyatakan bahwa peran Pertamina dalam menye
diakan pelayanan BBM maupun Elpiji di Pekanbaru
sangatlah maksimal.
Sementara itu, H. Imin yang menjadi Ketua Panitia
Pembangunan Masjid, menyatakan bahwa proses pem
bangunan sudah berjalan dua tahun. Saat ini, sedang
menuju proses penyelesaian. H. Imin sangat berterima
kasih, dan berharap agar masjid tersebut dapat segera
selesai dan berfungsi maksimal untuk masyarakat.
Di Pertamina, kepedulian terhadap bidang agama
diintegrasikan ke dalam empat pilar CSR utama, yaitu
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pe
nanganan bencana.MPPMS REG. I
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1000 Pohon Buah-buahan untuk
Kecamatan Besitang
BESITANG – PT Pertamina
EP Field Pangkalan Susu
memberikan 1000 pohon
buah-buahan kepada ma
syarakat Kecamatan Besitang
bertempat di aula kantor
Kecamatan Besitang melalui
program CSR Pertamina EP
Go Green (28/09).
Pws Securiti PEP Field
Pangakalan Susu Nasbin
Harahap dalam kesempatan
tersebut mengatakan bah
wa Kabupaten Langkat me
rupakan salah satu kabupaten
yang memiliki potensi
pemb udidayaan tanaman
buah-buahaan yang cukup
menjanjikan. Oleh karena itu,
perusahaan memilih daerah
ini sebagai salah satu tempat
penyaluran program CSR
Pertamina EP Go Green.
Nasbin juga menjelaskan
bahwa selain mendukung
program penanaman 1 miliar
pohon yang dicanangkan
oleh pemerintah, perusahaan
juga sengaja memilih jenis
tanaman produktif. Tanaman
yang dibantu terdiri dari 500
bibit pohon mangga dan

500 bibit pohon manggis.
“Di masa mendatang kami
berharap tanamanini akan
memberikan nilai ekonomis
kepada masyarakat yang
menerimanya. Untuk itu ka
mi berharap agar program
pembudidayaan tanaman
buah-buahan ini dapat benarbenar dimaksimalkan oleh
masyarakat Kecamatan Be
sit ang,” ujar Nasbin yang
membacakan sambutan
FM Pangkalan Susu Sigit
Gunanto.
Sementara Pws Utam a
Humas PEP Field Pangkalan
Susu Ely Chandra Perangin
angin mengatakan bahwa
program ini merupakan yang
pertama kali dilakukan oleh
Field Pangkalan Susu. Dan
Kec amatan Besitang yang
merupakan salah satu wilayah
operasional perusahaan dipilih
menjadi pilot project-nya.
“Perusahaan berharap agar
program ini dapat berjalan
efektif sehingga dapat di
lanjutkan ke kecamatan lain
di wilayah operasional per
usahaan,” jelasnya.

Clino Gigi Ajarkan Perawatan Gigi Sejak Dini

Foto : KUN/Dok. Pertamina

KARAWANG – Ratusan
siswa SD sejak pagi sudah
tak sabar menunggu ke
datangan rombongan Clino
Gigi Sehat Pertamina, di
halaman SDN Dawuan Barat
III. Akhir September lalu,
sekolah mereka mendapat
giliran perawatan gigi secara
cuma-cuma yang digelar
Pertamina lewat program
CSR (Corporate Social Res
ponsibility) bidang kese
hatan.
Sebelum menjalani

pemeriksaan, para siswa
mend apatkan penyuluhan
perawatan gigi dari dokter.
Mereka diajarkan kebiasaan
menggosok gigi sesudah
makan dan sebelum tidur, yang
selama ini sering diabaikan.
Sebagian siswa mengaku
menggosok gigi saat mandi,
sehingga cara perawatan gigi
yang diajarkan sejak balita,
tidak maksimal. Hal inilah
yang mengakibatkan banyak
ditemukan kasus kerusakan
gigi pada anak usia sekolah,
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dan diperparah dengan ke
biasaan mengkonsumsi ma
kanan serba manis.
Usai mendapat penyuluh
an, sekitar 800 siswa dari dua
sekolah, yakni SDN Dawuan
Barat II dan III menjalani
pem eriksaan gigi. Mereka
tampak antusias menunggu
giliran sambil melihat bebe
rapa teman tengah ditangani
16 dokter spesialis gigi yang
didatangkan ke ruang kelas.
Jika ditemukan kerusakan
gigi, tim medis langsung me

lakukan tindakan menambal,
mencabut, atau memberikan
rekomendasi pem eriksaan
lanjut ke rumah sakit bagi siswa
yang memiliki kasus khusus.
Para juga mendapatkan paket
perawatan gigi gratis selama
6 bulan.
CSR Bidang Kesehatan
Officer Pertamina, Ernayetti
kegiatan Clino gigi tahun ini
merupakan yang kedua digelar
Pertamina. ”Bedanya tahun ini
lokasinya kita tambah yakni
menjangkau wilayah Jakarta,
Bekasi, Banten, Tangerang,
dan Cikampek,” papar Erna.
Program Clino tahun
ini dimulai Juni lalu dan di
targ
 e t k a n m e n j a n g k a u
9000 siswa sekolah dasar.
Kegiatan ini diharapkan
memb erikan kontribusi da
lam upaya meningkatkan
kesehatan anak usia sekolah,
meningkatkan wawasan ten
tang kesehatan gigi, serta
membentuk kebiasaan sejak
dini terhadap kesehatan
dan kebersihan lingkungan.
MP
DSU/KUN
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Foto : PEP PANGKALAN SUSU

Pemasaran Region I
Peduli Masjid sebagai
Pusat Pengembangan
Umat

Chandra menambahkan,
program ini akan dievaluasi
efektifitasnya sehingga men
jadi bahan untuk masukan
apakah perlu dilanjutkan
dengan berbagai perbaikan.
Yang akan menjadi evaluasi
tidak hanya programnya, te
tapi juga pelaksanaannya di
lapangan.
Sekretaris Camat Be
sit ang Samsul Rizal ber
harap masyarakat yang
menerima bantuan tanam
an buah-buahan ini dapat
memanfaatkannya dengan
cara menanam dan mera

watnya. Program ini dalam
jangka pendek bertujuan
sebagai penghijauan, dan
dalam jangka panjang dapat
membangkitkan Kecamatan
Besitang sebagai sentra buahbuahan terutama mangga
dan manggis.
Lurah Bukit Kubu Mawardi
menyatakan dukungannya
terhadap program ini dan
berharap terus dilaksanakan
di masa depan. Dukungan
yang sama juga disampaikan
oleh Lurah Pekan Besitang
Fitriani. “Semoga berhasil,”
ujarnya.MPPEP P.SUSU

RU IV Salurkan
Dana untuk Mitra
Binaan
CILACAP - Pertamina melalui Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL) secara kontinu menyalurkan
bantuan modal usaha kredit lunak kepada pengusaha
kecil di Kabupaten Cilacap. Dengan disalurkannya modal
usaha ini diharapkan nantinya usaha mikro menjadi
lebih prospektif dan dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat. Disamping itu juga dapat menghasilkan
multiplier effect sehingga angka pengangguran dan
kemiskinan dapat berkurang. Demikian diungkapkan
Pjs GM RU IV M Ricardo Sihombing pada saat acara
penyaluran dana kemitraan di gedung PWP, (23/9).
Selain menyalurkan modal usaha yang terus meningkat
dari tahun ke tahun, Pertamina juga memberikan pembi
naan manajemen usaha dan bantuan pemasaran kepada
mitra binaan melalui berbagai pameran.
Bantuan modal usaha sebesar Rp 753 untuk 23 mitra
binaan ini diserahkan oleh Ricardo dengan disaksikan
Wakil Bupati Cilacap Tatto S Pamudji.
Tatto berharap para penerima bantuan dapat meng
gunakan dana tersebut dengan bijaksana sehingga usa
hanya bisa maju. “Kami berterima kasih kepada Pertamina
dalam memajukan perekonomian masyarakat melalui
program kemitraan,” ujar Wakil Bupati.
Besarnya dana kemitraan yang disalurkan untuk
wilayah Cilacap saja sudah bergulir lebih dari Rp 29 miliar
dengan jenis usaha mitra binaan yang beragam mulai dari
industri kecil, perdagangan, nelayan, peternakan, hingga
usaha jasa.MPRU IV

