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President Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direksi lainnya dan
Sekretaris Perseroan memberikan pengarahan kepada seluruh pekerja Pertamina di seluruh
Indonesia melalui teleconference dalam acara Town Hall Meeting.

Dukungan dan sinergi antar pekerja sangat diharapkan dalam
upaya mencapai target yang digariskan dalam Rencana Jangka
Panjang Perusahaan (RJPP) Pertamina 2011 -2015. Keberhasilan
pencapaian RJPP ditentukan pada kinerja setiap tahunnya, untuk
mencapai visi baru menjadi perusahaan energi berkelas dunia.
Jakarta - Untuk kedua kalinya dalam tahun 2011 ini, jajaran
Direksi Pertamina menggelar Town Hall Meeting yang diikuti
seluruh pekerja di Kantor Pusat dan di-relay oleh unit bisnis
dan anak perusahaan di seluruh Indonesia, Rabu (3/8). Dalam
kesempatan ini jajaran Direksi satu persatu memaparkan tujuan,
sasaran dan strategi pencapaian RJPP 2011 -2015.
Dalam kesempatan tersebut, President Director and CEO
Pertamina Karen Agustiawan menyampaikan disahkannya RJPP
2011 – 2015 tersebut tidak datang begitu saja, melainkan melalui
proses panjang tranformasi yang dicanangkan sejak tahun 2007.
Bahwa apa yang muncul dalam RJPP telah melalui sejumlah
pembahasan dari tingkat VP, Deputi, Direktur di tingkat korporat
dan anak perusahaan.
Ada empat hal yang menjadi prioritas untuk peningkatan pen
dapatan usaha melalui strategic initiatives, integrasi antara RJPP
dengan RKAP Pertamina dan anak perusahaan, sinergi Pertamina
dan anak perusahaan serta dengan BUMN dan swasta nasional
lainnya, review KPI Pertamina dan anak perusahaan. “Sekarang

ini Kementerian BUMN bukan saja akan me-review KPI Pertamina
Korporat, tetapi mereka akan lebih dalam lagi sampai ke KPI
anak-anak perusahaan Pertamina,” ujar Karen.
Dengan demikian kontrak manajemen di tahun 2011, investasi
dan operasi kinerja perusahaan berada di tangan masing-masing
anak-anak perusahaan dan tidak ada subsidi silang seperti di
tahun-tahun sebelumnya.
“Misalnya Hulu, secara keseluruhan mencapai target produksi
dimana EP dan PHE disubsidi oleh Cepu, berarti nanti yang dilihat
adalah Cepu-nya. Sedangkan EP dan PHE dilihat tidak berhasil.
Ini konsekuensinya,” tegasnya.
Dalam RJPP Pertamina juga menargetkan laba bersih
sebesar Rp 54.2 triliun, pada 2015 nanti. Untuk mencapai target
tersebut, disusun sejumlah strategic initiative yang diprediksikan
menyumbang laba sebesar Rp 19,2 triliun. “Disana sudah
disepakati Direksi dan Komisaris mengupayakan best effort untuk
mencapai target RJPP tersebut,” kata Karen.
Selain mencatatkan target laba bersih, dalam RJPP juga
disampaikan tentang perubahan visi dan misi perusahaan, dari
perusahaan migas menjadi perusahaan energi nasional kelas
dunia. Dimana misinya menjalankan usaha minyak, gas serta
energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat.
Terkait dengan visi dan misi baru tersebut, Pertamina berusaha
mewujudkan melalui kegiatan di upstream dan downstream
sesuai dengan strategi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yakni agressive in upstream
dan profitable in downstream. Dimana hulu menjadi fokus strategi,
mengingat status Pertamina erat kaitannya dengan ketersediaan
energi nasional. “Kegiatan hulu akan dibagi menjadi tiga kelompok,
yakni unrenewable, geothermal, gas transporting serta services
yang dimaksimalkan,” ujar PIMR Director Afdal Bahaudin.
Pertamina juga mengalokasikan investasi sebesar Rp 359
triliun pada tahun 2015 atau 85% dari total investasi untuk
pengembangan sektor hulu. Investasi itu dilakukan dengan
mekanisme CAPEX, merger, serta akuisisi.
Sementara, strategi di hilir lebih diutamakan pada peningkatan
nilai bisnis perusahaan yang handal dan menguntungkan
(profitable downstream). “Jadi disini akan lebih ditekankan kembali
tidak hanya berbicara volume, tetapi juga pendapatan yang
diperoleh,” ujar Afdal.
Di samping pencapaian target finansial, masalah HSSE juga
menjadi perhatian bagi Pertamina. Karena prestasi yang dicapai
tidak akan berarti jika HSSE masih diabaikan dalam operasional
sehari-hari.
Jajaran Direksi juga mengapresiasi pekerja Pertamina yang
masih mendukung upaya transformasi yang sampai saat ini masih
bergulir. “RJPP sudah jelas, apa yang akan dicapai dan kita
mampu men-deliver apa yang sudah dijanjikan pemegang saham
untuk saling bahu membahu, tidak ada pekerjaan sektoral, dan
yang penting 2015 itu tergantung pada pencapaian kita di tahun
2011 ini,” tandas Karen Agustiawan.MPNDJ/DSU
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Ramadan : Waktu untuk Bertransformasi Diri
Pengantar Redaksi :
Ramadan datang lagi.
Bulan yang suci, waktu yang
tepat untuk instrospeksi dan
melakukan transformasi diri
menuju ke arah perbaikan yang
lebih baik.
Dalam kesempatan ini, Di
rektur Utama Pertamina Karen
Agustiawan memberikan
samb utan pada pembukaan
acara siraman rohani dan
shalat Dzuhur bersama di hari
pertama bulan puasa, di Lantai
M Gedung Utama Berikut ringkasannya, (1/8).
Mendapat kesempatan kembali bertemu dengan
Ramadan adalah anugerah yang tak ternilai bagi kita
umat muslim di dunia ini. Coba kita tengok tetangga kita,
rekan-rekan kita, bahkan kerabat dan sanak saudara kita.
Sudah berapa banyak di antara mereka yang sudah pergi
meninggalkan kita.
Kita wajib bersyukur karena masih diberikan kesempatan
oleh Allah untuk kembali menemui bulan yang begitu
dinanti-nanti oleh setiap muslim. Bulan di mana setiap ayat
dilafalkan menjadi doa, bulan di mana setiap doa yang kita
ucapkan akan dikabulkan, dan bulan di mana kita manusia
begitu dekat dengan Azza Wajjalla maupun dengan sesama
umat manusia.
Karena itu, sudah seharusnya kita benar-benar
memanfaatkan momen di bulan suci ini dengan sebaikbaiknya. Jadikanlah seluruh aktifitas kita mulai dari bangun
sahur sampai menjelang tidur sebagai aktivitas ibadah
yang semata-mata kita lakukan karena mengharap ridho
dari Allah SWT. Termasuk aktifitas kita selama bekerja dan
menjalankan rutinitas di Pertamina yang kita cintai ini.
Tak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri.
Memperbarui semangat meningkatkan sinergi, sesuai dengan
tema Ramadan kali ini, “Perbarui Semangat, Tingkatkan
Sinergi untuk Lebih Berkontribusi pada Pencapaian Target
Perusahaan”, sangatlah tepat, selama bulan suci dan
selanjutnya terus kita perbarui dan pertahankan hingga ajal
menjemput kita kelak. Sesungguhnya upaya perbaikan di
perusahaan ini, memerlukan dukungan dari insan-insan
Pertamina yang mampu bertindak dan bekerja dengan
bersih dan bersemangat.
Semangat untuk membersihkan diri dari praktik-praktik
bisnis menyimpang, bersih dari intervensi dan kepentingan
segelintir orang yang merugikan perusahaan, bersih dari

KKN, yang kita tahu semua, lambat laun akan mematikan
Pertamina. Pertamina yang selama ini menjadi tempat kita
mencari nafkah untuk keluarga, untuk makan anak-istri kita.
Apa jadinya, kalau harta untuk keluarga yang kita berikan
itu hasil dari perilaku dan cara kerja kita yang tidak sehat
dan tidak bersih? Naudzubillahimindzalik.
Alhamdulillah, di satu sisi kita melihat bahwa budaya
clean di Pertamina sudah semakin melembaga. Namun
tidak menutup kemungkinan pula, bahwa praktik tidak
bersih itu masih berlaku di lingkungan perusahaan ini.
Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mulai detik
ini, meninggalkan praktik-praktik yang tidak bersih tersebut.
Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk
memperbaiki diri dan lingkungan kerja kita.
Sama seperti upaya yang kita lakukan selama di bulan
suci ini dengan berpuasa. Kita dipaksa untuk mampu
menekan segala hawa nafsu kita. Bahkan oleh Allah,
sesuatu yang selama ini dihalalkan pun, dilarang untuk
kita lakukan dari sebelum terbit fajar hingga terbenamnya
matahari. Dan ternyata, larangan yang bersifat sementara
itu mampu kita lakukan karena kita memiliki niat kuat untuk
melakukannya atas izin Allah.
Maka sudah seharusnya tidak ada alasan bagi kita
untuk sulit menegakkan budaya clean di perusahaan ini.
Sebab, apa yang dilarang perusahaan, baik itu menerima
atau memberi suap, korupsi, dan memakan harta yang
tidak halal, itu semua adalah sesuatu yang sesungguhnya
dibenci dan dilarang oleh Allah SWT.
Sebagai pendorong dan pemicu semangat transformasi
yang tengah giat kita lakukan, ada baiknya kita kembali
merenungi makna di balik firman Allah SWT, yang telah
disampaikan kepada kita semua. “Demi masa, sesung
guhnya manusia itu berada dalam kerugian. Melainkan
mereka yang beriman dan beramal soleh.”
Allah SWT, sampai bersumpah demi waktu. Karena
waktu itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita.
Apabila kita lengah dan terlena dan tidak mendayagunakan
waktu dengan hal-hal positif, maka kerugian besar akan
kita tuai kelak. Janganlah kita sia-siakan setiap detik yang
diberikan Allah SWT. Kepada kita. Mulailah untuk senantiasa
melakukan perbaikan di setiap hal yang kita lakukan. Baik
di rumah maupun di lingkungan kerja kita.
Selanjutnya marilah kita isi bulan suci Ramadan 1432 H
ini dengan hati yang bersih, semata-mata karena Allah SWT.
Semoga kita dapat melaksanakan kewajiban kita dengan
sempurna, mencapai tujuan puasa, yaitu meningkatkan nilai
ketakwaan kita dalam mencapai keridhaan Illahi.
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1432
Hijriah. MPBOD

Editorial
Kerja Keras
Mengejar Target 2015
Pertamina kembali menggelar Town Hall Meeting
dengan tema Sosialisasi Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2011 – 2016 dan
Kinerja Finansial dan Operasi I/2011.
Ada beberapa point penting yang bisa kita catat, dan
hal itu disampaikan langsung oleh President Director
and CEO Pertamina Pertamina Karen Agustiawan
di awal acara. Pertama, peningkatan pendapatan
melalui strategic initiatives. Kedua, integrasi RJPP
dengan RKAP. Ketiga, sinergi Pertamina dengan anak
perusahaan, BUMN dan swasta nasional lainnya.
Keempat, review KPI Pertamina dan anak-anak
perusahaan.
Hal penting lain yang disampaikan Dirut ialah
berubahnya visi dan misi Pertamina. Visi Pertamina
kini adalah “Menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia”,
sementara misinya adalah “Menjalankan Usaha
Minyak, Gas, serta Energi Baru dan Terbarukan Secara
Terintegrasi Berdasarkan Prinsip-prinsip Komersial yang
Kuat”.
Dirut juga menyebutkan indikator keuangan tahun
2015 yang harus dicapai, yaitu pendapatan Rp 709 triliun,
EBITDA Rp 96 triliun, dengan laba bersih Rp 34 Triliun
tanpa strategic inisiatives. Sementara kalau dengan
strategic initiatives angkanya menjadi Rp 54 triliun.
Nah, dengan target yang telah ditetapkan tersebut,
barangkali inilah waktu yang tepat bagi kita untuk
introspeksi diri menilai bagaimana kita bekerja selama
ini. Bagaimana kita bekerja maksimal dan saling bahu
membahu untuk mencapai target-target tersebut.
Target-target yang di atas, jelas harus dilihat bukan
sebagai beban, tetapi bisa dilihat sebagai tantangan yang
mengajak kita semua berpikir mengatur strategi bisnis
Pertamina.
Kita semua sadar bahwa sebagai BUMN Pertamina
selalu mendapat penugasan dari pemerintah yang
mungkin secara bisnis akan memperlambat gerak
langkahnya sebagai entitas bisnis yang diharuskan
mencari untung. Untuk itulah, seluruh insan Pertamina
diharuskan untuk bisa berpikir jauh ke depan. Artinya,
kita mungkin tertahan atau mundur satu langkah, namun
kita juga harus melangkah tiga atau empat langkah
di depan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
Singkatnya, kita masih perlu kerja keras untuk mengejar
target tahun 2015.
Adalah menarik pernyataan Dirut di bagian akhir
pemaparan direksi. “RJPP kita ini sudah jelas apa yang
harus kita capai tahun 2015. Saya yakin bahwa kita
secara bersama-sama mampu men-deliver apa yang
sudah kita janjikan kepada pemegang saham. Saling
bahu-membahu, tidak ada pekerjaan sektoral, dan yang
penting, tahun 2015 itu tergantung pada pencapaian kita
di tahun 2011 ini.
Jadi jangan pernah
punya pikiran
bahwa nanti saja
kita kejar di tahun
2012 atau 2013.
Karena semakin ke
sana semakin tidak
menentu. Apa yang
bisa kita raih atau
peroleh tahun 2011
ini, itulah yang
sebaiknya kita
kejar sekarang.”
Tegasnya,
kita masih harus
bekerja keras
merealisasikan
target 2015,
dan kerja keras
itu dimulai dari
sekarang.MP
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Menuju Kehidupan Ramah Lingkungan
Ramah lingkungan telah lama menjadi isu. Dan,
selama itu pula sebuah gerakan kesadaran seperti ini
serupa gendang tabuhan pada sebuah tarian: ramai
lantas senyap tepat ketika pargelaran usai. Pertamina
Foundation memandang perlunya sebuah gerakan
yang berkelanjutan, tak sebatas seremonial, namun
paten. Itulah perlunya sebuah kehidupan menuju ramah
lingkungan.
Bumi saat ini sedang berada ditubir mengerikan.
Wabah dan bencana yang dirasakan manusia bukan lagi
pada tataran yang mampu diterima akal. Perilaku kita
juga menjurus pada kealpaan dan membahayakan. Kita
sering terenyuh mendapati berita bencana di belahan
dunia lain, sementara selang tak berapa lama, di beranda
kita, keadaan sama menimpa. Kita lantas saling bertanya,
menyalahkan pihak lain sebagai biang segala kesusahan,
tanpa bisa bercermin benarkah bukan kita sebagai
penyebabnya.
Memang bukan pada tempatnya lagi saling tuding
dikumandangkan. Atau, sibuk membentengi diri dari
segala tudingan. Akan lebih bermanfaat jika energi
tuding-kilah ini disalurkan dalam bentuk tindakan nyata.
Tindakan yang bisa membawa bumi pada keasrian. Bumi
yang mampu bersahabat. Bumi yang bisa memberikan
manfaat bagi manusia untuk hidup lebih bermartabat.
Sudah saatnya kita menuju kehidupan ramah lingkungan
(towards to green life) seperti yang menjadi visi-misi
Pertamina Foundation.
Pertamina Foundation sebagai wadah baru—
menggantikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai
Pertamina (YKPP)—mentrasformasikan diri untuk
menjawab tantangan perubahan (lingkungan) yang
terjadi. Berdiri sejak 12 Januari 2011, Pertamina
Foundation berkomitmen menjadikan lembaga yang
berada di garis depan dalam upaya-upaya gerakan
berbasis lingkungan. Seperti, kehidupan ramah
lingkungan, konservasi energi, serta penggunaan
energi. Bukan cuma masyarakat, efektifitas gerakan juga
melibatkan sekolah dan perusahaan.
Pertamina Foundation menyadari keterbatasan yang
dimiliki. Tentu tidak semua aspek bisa disentuh. Untuk
fokus kegiatan sosial dan kemanusiaan ini dikerucutkan
pada dua bidang: pendidikan dan lingkungan hidup.
Kedua sektor ini dipandang memiliki peranan kunci dalam
menciptakan iklim bumi yang lebih baik. Peran pendidikan
sulit dibantah sebagai faktor penentu bagi pembentukan
karakter seseorang. Sikap mental yang dibenahi sejak
dini tentu diharapkan bisa membawa pada perilaku yang
bijaksana. Sasaran lingkungan hidup yang dipilih karena
memang bumi sedang membutuhkan perhatian serius.
Sejumlah program dan gerakan kesadaran yang
dibangun Pertamian Foundation sejatinya adalah gerakan
tanpa pamrih sesuai bentuknya, organisasi nirlaba. Apa
yang digagas dan diimplementasikan diharapkan dapat
memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat
Indonesia. Bahkan, Pertamina Foundation berharap betul
apa yang telah dijalankan kelak dapat ditiru oleh pihakpihak lain dengan tentu saja beragam pengembanganpengembangannya. Bahwa dalam perkembangannya
Pertamina mendapatkan citra baik dari apa yang
dijalankan Pertamina Foundation, kami anggap sebagai
bentuk penghargaan dari masyarakat.
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Kelincahan gerakan Pertamina Foundation jelas
membutuhkan sumber daya, terutama soal pendanaan.
Efektifitas tujuan dan sasaran dimaksud membutuhkan
sponsorship dan donasi dari pihak luar dengan tetap
memperhatikan ketentuan berlaku. Namun begitu, segala
rencana yang dibangun mengarah pada program bergulir.
Masyarakat diajak menjadi volunteer sehingga bisa
menyebarkan program dengan sendirinya. Kemanfaatan
ekonomi dari gerakan ini bisa dikembalikan pada mereka
sendiri. Pertamina Foundation bertindak sebagai fasilitator.
Setidaknya ada 14 program yang telah dirancang
untuk dijalankan. Dari 14 program itu, dikelompokan
dalam tiga kegiatan besar: campaign, asset utilization
dan go green school. Program yang termasuk kegiatan
pertama meliputi aktivasi jejaring sosial berupa moderasi
milis beasiswa dan sosial network lain dari 300 penerima
beasiswa YKPP. Kemudian, program scholar gathering,
mengumpulkan penerima beasiswa Pertamina Foundation
se-PTN di Jawa.
Selain itu ada pula kegiatan voluntary values, meliputi
blasting tulisan, foto dan gambar di intranet Pertamina
tentang nilai-nilai kehidupan yang ramah lingkungan
dan sikap kerelawananan (voluntary). Disiapkan pula,
10 inisiatif terbaik kegiatan lingkungan hidup/pendidikan
CSR-PKBL Pertamina, dengan sentuhan “human interest”
dalam bentuk buku dengan program the best 10 initiatives.
Bersamaa dengan itu, Pertamina Foundation akan
menerbitkan majalah JEJAK yang berisi semua inisiatif
lingkungan hidup CSR, PKBL serta unit dan anak usaha
Pertamina. Efektifitas seluruh gerakan ini dipadukan
dengan kampanye aktif membentuk jejaring kampanye.
Kegiatan asset utilization mencakup enam program.
Yaitu, eco shop, mengembangkan model bisnis ramah
lingkungan. Lainnya adalah “Green Hotel Kyai Maja”
dengan mengembangkan pembangunan hotel ramah
lingkungan. Pertamina Foundation juga mencoba untuk
membangun model komunitas ramah lingkungan dengan
program green club and green hotel. Dalam langkah nyata
mengembalikan keasrian lingkungan disiapkan program
tabung pohon, yakni studi penanaman pohon di lima tanah
kosong Pertamina. Adapun dua kegiatan lainnya adalah
waste management, berupa pengelolaan sampah/limbah
ramah lingkungan dan biocyclo farming, dengan bentuk
mengembangkan model pertanian ramah lingkungan.
Program besar go green shool, dibangun melalui
dua kegiatan. Pertama, menyelenggarakan green school
workshop, dimana sekolah penerima Adiwiyata dan
peluncuran inisiatif Green School Pertamina Foundation.
Dan berikutnya adalah green school model dengan
menyiapkan model sekolah hijau yang akan digunakan
sebagai lab school.
Pada akhirnya, kegiatan ini menuntut kesadaran
dan keterlibatan semua pihak. Tanpa itu, beragam
green program yang dijalankan terasa sia-sia, walaupun
kami menyadari tidak ada hal tersiakan untuk sesuatu
yang positif. Tapi, alangkah baiknya jika tiap program
mendapatkan dukungan anda semua.•

PERTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama

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)

BERITA

No. 32

KITA

Tahun XLVII, 8 Agustus 2011

Isu Hemat Energi Mengemuka
di Asian NOC CEO Forum 2011

JAKARTA – Berdasarkan Rencana Jangka Panjang
Pertamina (RJPP) 2011-2015 yang telah disetujui dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, Pertamina ditargetkan
mencapai laba bersih sebesar Rp 54,2 triliun di tahun
2015 dan ini merupakan tantangan yang menarik bagi
Pertamina.
“Dari Rp 54,2 triliun tersebut bagian yang sangat
signifikan adalah strategic initiatives karena dianggap
memberikan kontribusi besar terhadap penambahan
laba bersih, yaitu sebesar Rp 19,2 triliun,” ujar Human
Resources Director, Rukmi Hadihartini sebagai
Champion Strategic Initiatives pada Kick off Meeting
Strategic Initiatives RJPP 2011-2015 di ruang Sumba
Hotel Borobudur, Kamis (14/7).
Dari 12 strategic initiatives, terdapat lima strategic
initiatives terbesar yang mewakili 80 persen dari
total nilai Rp 19,2 triliun, yaitu sekitar Rp 16 triliun.
Kelima strategic initiatives tersebut, yaitu perubahan
pembagian pendapatan PEPC (kebijakan), perubahan
split dan negosiasi harga gas di Blok West Madura
(kebijakan), optimalisasi produksi PEP (kinerja), Crude
Oil Management Strategy (COMS)/Yield Management
(kinerja), dan penetapan harga LPG untuk Non PSO
(kebijakan).
“Jika kita lihat secara keseluruhan perjalanan
transformasi tentunya ini kita bisa membuktikan bahwa
dalam 5 tahun ke depan kita wujudkan target Rp 54,2
triliun. Kita optimis bisa wujudkan itu,” tegasnya.
Untuk memonitor dan memastikan strategic initia
tives ini berjalan dengan baik, dibentuklah Project
Management Office (PMO) sebagai alat untuk
memonitor perkembangannya. Di samping itu juga
dilakukan penetapan Key Performance Indicator (KPI)
dan membangun komunikasi dengan seluruh user
maupun pihak-pihak yang terkait.
Dengan tema strategis perusahaan, yaitu agressive
in upstream dan profitable in downstream, pencapaian
target RJPP ini menjadi lompatan yang sangat positif
dalam perjalanan Transformasi Pertamina sehingga
cita-cita menjadi perusahaan energi nasional kelas
dunia dapat segera terwujud.MPIK

SEOUL – Ajakan untuk meng
hemat penggunaan energi
migas mengemuka di forum
Asian NOC CEO Forum
2011 lalu (19/07). Peliknya
perm asalahan memenuhi
kebutuhan energi migas dalam
negeri negara-negara di Asia
khususnya, disampaikan oleh
sejumlah pemimpin tertinggi
perusahaan-perusahaan mi
gas Asia. “Kita seharusnya
ment ransformasi rencana
pertumbuhan nasional, me
nyesuaikan struktur industri,
mengubah pola konsumsi,
dan memperlambat laju per
tumbuhan permintaan akan
minyak,” ujar Zhang Yaocang,
Group Vice President Sinopec
Group.
Menurut Zhang, sebagai
salah satu negara dengan
tingkat konsumsi migas ter
tinggi di dunia, China mu
lai memikirkan berbagai
langk ah untuk melakukan
penghematan energi dan
men ingkatkan cadangan
migas untuk masa depan
dunia, khususnya di kawasan
Asia. Dikatakan oleh Zhang,
perusahaan migas nasional
di Asia perlu mempererat hu
bungan di bidang perkapalan
untuk impor minyak. Sebab,
sebagian besar negara di
kawasan Asia Pasifik sangat
bergantung terhadap minyak

dari Timur Tengah. “Akhir-ak
hir ini, permasalahan geo
politik, rute shipping yang
terbatas, seringnya serangan
bajak laut, telah mengancam
keamanan transportasi migas
ini,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Zhang,
di antara perusahaan migas
nasional di Asia, harus me
ningkatkan komunikasi, dan
kerjasama yang kuat untuk
mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut. “Kita
juga harus mengembangkan
kemampuan kita untuk
menghadapi perubahan har
ga minyak dan kerjadiankejadian yang tidak terduga,”
tegasnya.
Sementara itu, dalam
forum tersebut, Human Re
sources Director PT Pertamina
(Persero) Rukmi Hadihartini
juga mengingatkan agar NOC
di Asia mulai memikirkan
sumber energi lain di luar
migas. Hal ini, kata Rukmi,
sebagaimana telah dilakukan
oleh Indonesia yang menar
getkan penggunaan energy
mix hingga tahun 2025 nanti.
“Konsumsi minyak akan ber
kurang hingga 20 persen (dari
sekarang, Red), sementara
renewable energy akan
tumbuh hingga 15 persen,”
paparnya.
Dalam kesempatan ter

Pertamina Sinergikan Insan Pers
di Sumatera Utara
Kabanjahe – Untuk menjalin kebersamaan dan menyiner
gikan media massa yang ada di Sumatera Utara, Pertamina
melakukan Orentasi Wartawan Migas dengan tema
“Semangat Terbarukan” selama tiga hari pada 18 - 20 Juli
2011 di Kabanjahe, Tanah Karo.
Acara Orientasi Wartawan Migas Pertamina yang diikuti
30 media massa nasional dan lokal ini dibuka dengan
presentasi dari Vice President Corporate Communication
Pertamina, Moch. Harun yang memberikan materi “Peran
Pertamina Dalam Pemenuhan Energi Nasional”.
Harun menjelaskan kontribusi Pertamina dalam pe
menuhan energi nasional sangat strategis. Bahkan ekspansi
telah dilakukan ke luar negeri, baik di bidang Hulu maupun
Hilir, dengan ekspor pelumas serta pelayanan aviasi.
Pertamina juga terus melakukan upaya agresif pene
muan cadangan minyak dan gas dengan cara mengelola
sendiri maupun akuisisi serta kerja sama dengan Perusahan
lainnya yang dianggap menguntungkan.
Sales Area Manager FRM Region I Sumatera Utara
Budhi Busama memberikan materi “Pemenuhan Kebutuhan
BBM Subsidi Sumatera Utara”. Budhi menjelaskan, hingga
semester I tahun 2011 telah terjadi peningkatan konsumsi

BBM subsidi dan penyaluran over kuota sebesar 7 persen
untuk Premium dan Solar (5 persen), sehingga diperlukan
upaya menyeimbangkan kuota BBM bersubsidi.
Para wartawan migas tersebut juga mendapatkan
pemaparan dari beberapa narasumber lain. Yaitu, Indra
Eddy Santoso, Fuel I&M Marketing Region I Manager yang
memberikan materi mengenai “Bisnis Industri & Marine
Region I”; Nyoman Sumarjaya, Sales Area Manager LPG
Marketing Riau & Sumbar (LPG dan Gas Products Region
I); Dato Djenewa, Assistant Manager Supp. Clain Optimation
Aviation Region I (Bisnis Aviasi di Region I); serta Didik Setiyo
Nugroho, Sales Engieer Retail SRM Region I memberikan
materi tentang “Overview Sales Region I, Lubricants”.
Sebelumnya seluruh perserta Orentasi Wartawan Migas
Pertamina tersebut melakukan kegiatan tracking dan games
di Taman Semalem Resort dengan menikmati pemadangan
Danau Toba dan air terjun Taman Semalem Resort.
Acara Orientasi Wartawan Migas Pertamina Sumut 2011
diakhiri dengan kunjungan ke Terminal BBM Medan Group.
Operation Head TMG Abdul Rachim memaparkan kegiatan
operasional Terminal yang melayani kebutuhan BBM di
wilayah Sumatera Utara dan Aceh.MPFRM REG. I

Foto : ABI/BOD

2015, Pertamina
Optimis Raih Laba
Bersih Rp 54,2 Triliun
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Human Resources Director PT Pertamina (Persero) Rukmi Hadihartini berbicara
di Asian NOC CEO Forum 2011.

sebut, Rukmi, yang hadir
mewakili President Director &
CEO Pertamina Karen Agus
tiawan juga memaparkan
tentang berbagai peluang
kerja sama dengan Asian
NOC untuk bersama-sama
men gembangkan potensi
sumber energi non-fosil di In
donesia. “Potensi cadangan
CBM (Coal Bed Methane) di
Indonesia berada di peringkat
kelima dari seluruh potensi
cadangan CBM di dunia,”
ujarnya. “Kita juga membuka
peluang untuk kerja sama di
bisnis geotermal dan Shale
Gas,” lanjutnya.
Asian NOC Forum ada

lah forum berkumpulnya
seluruh CEO di Asia yang
dis elenggarakan oleh per
usahaan-perusahaan migas
nasional Korea, yaitu KNOC.
Asian NOC CEO Forum 2011
adalah forum yang kedua kali
dilakukan di negeri ginseng
tersebut. Selain dari Sinopec
dan Pertamina, forum tersebut
juga dihadiri oleh sejumlah
NOC lain di Asia di antaranya
JOGMEC (Japan Oil, Gas, and
Metal National Corporation),
TPAO (TurkishPetroleum
Corporation), Petromin (Pa
pua New Guinea), dan Turk
menneft (Turkmenistan).MPABI
(BOD)

Direktorat Pengolahan
Membangun Komitmen untuk
Mencapai Target
JAKARTA – Dalam rangka membangun komitmen bersama
untuk pencapaian target, para jajaran management direktorat
pengolahan dan seluruh unit pengolahan melaksanakan diskusi
yang berlangsung di Ruang Sumba Hotel Borobudur, Kamis
(14/7).
Diskusi ini sebagai wadah untuk menampung semua aspirasi
dari para tim manajemen. Selain itu dibahas juga mengenai
kinerja dan tantangan direktorat pengolahan dalam pencapaian
target yang telah ditentukan.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengolahan Pertamina,
Edi Setianto menyampaikan presentasi yang berkaitan dengan
sasaran dan target pertumbuhan pengolahan dimana produksi
kilang akan terus mengalami peningkatan dari 2011-2015 untuk
produk BBM dan petrokimia.
“Melalui Program Transformasi, pengolahan diharapkan akan
meningkatkan margin sebesar l USD 940 juta pada tahun 2015.
dan inisiatif untuk meningkatkan kompleksitas dan peningkatan
kinerja operasi akan dapat meningkatkan laba bersih menjadi
Rp.1.8 Trilyun,” ungkap Edi.
Edi menambahkan, agar transformasi berjalan dengan
sukses maka dibutuhkan strategi, program yang terintergrasi
dan pelaksanaan inisiatif untuk mendukung men ingkatkan
nilai perusahaan melalui bisnis hilir yang terpercaya dan
menguntungkan.MPIK

BERITA

SPBU NAKAL DIHUKUM JUAL BBM NON
SUBSIDI

JAKARTA (Koran Tempo) - Pertamina akan menindak
tegas SPBU yang diketahui melakukan penyelewengan
dalam penyaluran BBM bersubsidi. Vice President
Corporate Communication Pertamina Moch. Harun
memaparkan, SPBU nakal tersebut paling banyak berada
di dekat daerah industri dan pertambangan, seperti di
kawasan Karawang, Lampung, dan beberapa daerah
di Kalimantan. Sebagai bentuk sanksi, SPBU nakal itu
akan dilarang beroperasi dalam jangka waktu tertentu
dan tidak boleh menjual BBM. Naumn, selama bulan
puasa, masih ada kelonggaran demi menjaga kebutuhan
masyarakat. SPBU tersebut hanya boleh menjual BBM
nonsubsidi.

menkeu : sektor migas harus keluar
dari tax treaty

JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah harus menge
luarkan sektor migas dari perjanjian penghindaran pajak
berganda/P3B atau tax treaty. Langkah tersebut penting
untuk mencegah terjadinya sengketa (dispute) klaim
pajak migas di masa mendatang. Menteri Keuangan
Agus DW Martomardojo mengungkapkan, tax treaty
merupakan celah yang sering dimanfaatkan oleh
perusahaan asing di sektor migas untuk memperoleh
keringanan pajak. Perjanjian tersebut sangat merugikan
negara dari sisi pendapatan pajak sektor migas sehingga
harus segera dikoreksi. “Yang kita tidak inginkan adalah
kontraktor migas asing itu melakukan belanja pajak
(treaty shopping), dengan cara memanfaatkan tax treaty,”
kata Agus. Menurutnya, treaty shopping dapat terjadi
bila perusahaan migas yang berkantor di negara yang
tidak mengadopsi tax treaty pindah lokasi ke negara yang
menerapkan penjajian pajak tersebut.MPRO
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Pertamina Raih
‘New Wave Currency Award’
Jakarta - Ajang Indonesia
International Motor Show 2011
diramaikan dengan pemberian
anugerah Marketeers Award
kepada tujuh merek yang di
anggap menerapkan konsep
pemasaran “New Wave”
atau pemasaran gaya baru.
Dari tujuh merek yang layak
mendapatkan penghargaan
salah satunya Pertamina yang
meraih kategori “New Wave
Currency” Award. Peng
anugerahaan Marketeers
Award dilaksanakan di
stand pameran kawasan
JIExpo Kemayoran tempat
diselenggarakannya IIMS di
Jakarta, Minggu (24/7).
Dalam kesempatan ter
sebut, CEO dan Founder
MarkPlus Hermawan Karta
jaya menyampaikan pemi
lihan pemenang dilakukan
berdasarkan riset pasar yang
dilakukan Tim MarkPlus ter
hadap penerapan konsep
pemasaran baru (New Wave)
berlandaskan kejujuran, me

nyasar hati nurani konsumen
dan sejalan dengan konsep
3P – people, profit, planet.
Pertamina yang diwakili VP
Fuel Retail Marketing B.Trikora
Putra menerima penghargaan
yang diberikan oleh Ketua
IIMS 2011 Johnny Darmawan.
Menurut Tiko, Pertamina
mendapatkan award kategori
“New Wave Currency” karena
melakukan taktik pemasaran
harga bahan bakar khusus
(non subsidi) berdasarkan
beberapa aspek yakni harga
produk keekonomian, kurs
dolar, persaingan dengan
kompetitor dan disesuaikan
setiap dua minggu sekali. “Ca
ra penetapan harga seperti
ini membuat konsumen loyal,
terbiasa dengan perubahan
harga yang dinamis, merasa
tidak dibohongi karena Per
tam ina tidak sepenuhnya
menyerahkan harga berda
sarkan situasi pasar,dan
yang pasti juga membantu
pemerintah memberikan ba
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RESUME Pekan Ini

VP Fuel Retail Marketing B.Trikora Putra (kanan) menerima penghargaan dari
Ketua IIMS 2011 Johnny Darmawan.

han bakar alternatif yang
tidak bersubsidi kepada ma
syarakat,” papar Tiko.
Selain Pertamina, enam
perusahaan lain mendapatkan
penghargaan. Yakni, Toyota
Kijang kategori “New Wave
Communitization”, Daihatsu
A-Concept kategori “New

Wave Codification”, Mitsubishi
i-Miev untuk “New Wave
Caring”, Hyundai dengan
“New Wave Conversation”,
Honda Brio kategori “New
Wave Confirmation” dan
Hino kategori “New Wave
Character” .MPDSU/FRM

JAKARTA – Pertamina Learning Center
(PLC) melakukan kerja sama dengan SMTC
Global dalam penyelenggaraan pelatihan
safety kegiatan offshore berstandar inter
nasional untuk mendapatkan sertifikasi
dari OPITO (Offshore Petroleum Industry
Training Organization).
MoU antara PLC dengan SMTC Glo
bal ini berlangsung selama dua tahun
yang akan dimulai pada Februari 2012.
Kesepakatan ditandatangani di Lantai 5
Kantor Pusat Pertamina, Rabu (20/7) oleh
Vice President PLC Suwardi Soemantri dan
Director SMTC Global Group Inc. Aznizan
Bin Hussein, yang disaksikan oleh Human
Resources Director Pertamina Rukmi Hadi
hartini dan Chairman SMTC Global Captain
Rudy Rijckaert.
“Dengan melihat banyaknya blok
offshore yang dimiliki oleh Pertamina maka
memang sudah saatnya bagi PLC untuk
melaksanakan pelatihan safety offshore
yang berstandar internasional dan ini ada
lah peluang bagi kami untuk bisa masuk
ke industri OPITO,” ungkap Suwardi saat
ditemui usai penandatanganan.
Suwardi mengatakan alasan Pertamina
memilih STMC Global untuk bekerjasama
karena STMC sudah memiliki training
safety yang sesuai dengan standar OPITO.
Melalui training ini, Pertamina akan
menyerap banyak pelajaran safety.
Sementara Captain Rudy Rijckaert juga
menambahkan bahwa STMC Global adalah

JAKARTA – Pertamina dan Hiswana Migas
terus berusaha dalam menciptakan lingkup
usaha LPG 3 kg yang lebih baik dan kondusif.
Untuk itu dibutuhkan kerja sama dalam
rangka pembenahan sistem distribusi dengan
pengaktifan Kartu Keagenan Pangkalan.
Hal itu diwujudkan melalui penandatangan
an perjanjian kerja sama co-branding antara
Hiswana Migas dengan Bank Bukopin sebagai
langkah awal dalam usaha membenahi tata
niaga LPG 3 kg dengan menciptakan jalur
distribusi yang terkontrol dan pemetaan dis
tribusi LPG 3 Kg.
Penandatanganan yang berlangsung
di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Jumat
(22/7) ini dilakukan oleh Ketua DPC Hiswana
Migas DKI Jakarta Anita Dewi dan Kepala
Divisi Bisnis Area 7 Bank Bukopin Syafril
yang disaksikan oleh Manager Gas Domestik
Pertamina Zulfikar.
“Kerja sama ini menjadi suatu yang mem
banggakan karena akan memudahkan juga
dalam hal penyaluran LPG ke masyarakat dan
akan memudahkan pengontrolan transaksi
antara Pertamina dengan agen LPG untuk
wilayah DKI Jakarta,” ungkap Zulfikar.
Zulfikar berharap Kartu Keagenan Pang
kalan ini bisa segera terealisasi ke seluruh
agen ataupun pangkalan LPG dan tidak
hanya di wilayah DKI Jakarta saja, namun
bisa menyebar hingga ke wilayah lainnya
selain Jakarta.
Kartu Keagenan Pangkalan (KKP) ini

Vice President PLC Suwardi Soemantri berjabat
tangan dengan Director SMTC Global Group Inc.
Aznizan Bin Hussein, disaksikan oleh Human Re
sources Director Pertamina Rukmi Hadihartini dan
Chairman SMTC Global Captain Rudy Rijckaert.

penyedia program pelatihan berbasis
kompetensi keselamatan dan keamanan
untuk industri minyak bumi di Asia. Selain
itu, STMC Global juga memiliki jangkauan
yang luas dalam industri perminyakan
Amerika, Eropa, Afrika dan Australia.
“Kami sangat senang bisa bekerja sama
dengan Pertamina sebagai perusahaan
migas terbesar di Indonesia yang tentunya
sangat peduli terhadap aspek safety di
kegiatan offshore-nya,” ungkap Captain
Rudy.
Setelah memperoleh sertifikasi dari
OPITO maka akan menjadi suatu langkah
yang mudah bagi PLC untuk mendapatkan
market dari luar, dalam hal penyediaan
pelatihan safety di HSE Training Center
Sungai Gerong yang telah memiliki sarana
dan fasilitas berstandar internasional.MPIK

Foto : TATAN/Pertamina

Benahi Sistem Distribusi LPG melalui
Kartu Keagenan

Foto : WNR/Pertamina

PLC Siapkan Pelatihan ‘Safety
Offshore’ Standar Internasional

Ketua DPC Hiswana Migas DKI Jakarta Anita Dewi dan
Kepala Divisi Bisnis Area 7 Bank Bukopin Syafril. menunjukkan contoh kartu keagenan LPG 3 kg.

sebagai upaya untuk perbaikan situasi usa
ha, karena KKP ini berisikan data-data yang
diperlukan untuk pendataan baik oleh organisasi
(Hiswana Migas DKI) maupun Pertamina yang
disahkan oleh pemerintahan setempat guna
keabsahan dan aktualitas pangkalan.
Banyak keuntungan yang bisa didapat dari
kartu ini. Di antaranya yaitu, sebagai sarana
transaksi perbankan, dapat mengajukan fa
silitas kredit maupun investasi kepada agen
dan pangkalan, memberikan kemudahan dalam
bertransaksi melalui ATM maupun e-Banking
dan di-cover asuransi jiwa bebas premi.
“Kami sangat berterima kasih atas ke
percayaan yang telah diberikan oleh Pertamina
sebagai bank yang ditunjuk dalam co-branding
ini. Kami akan terus melakukan upaya untuk
perbaikan situasi usaha keagenan LPG,” kata
Syafril menambahkan.MPIK
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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

Energizer Day
Jumat, 22 July 2011 mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul
11.30, bertempat di Pertamina Learning Center Simprug Jakarta, telah
diselenggarakan kegiatan ENERGIZER DAY dari Direktorat HR. Acara yang
dihadiiri oleh Direktur HR, SVP HRD, Para team Leader, team member serta
Coach dari 12 HR Initiatives 2011 ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi
dan semangat serta engagement dari seluruh Pekerja yang terlibat.
Acara berlangsung sangat meriah, terbukti dengan dihadirinya oleh sekitar 80
Pekerja HR yang terlibat dalam HR Initiatives 2011. Diawali dengan acara senam
pagi dan ice breaking pada pukul 06.30, bertempat di lapangan atletik PLC, kemudian
setelah sarapan pagi bersama, acara dibuka oleh Direktur Human Resource yang
memberikan semangat dan supportnya kepada seluruh Team yang terlibat agar tetap
focus dan semangat didalam mencapai visi HR yaitu menjadi Strategic business partner
and grow talent for Pertamina to become World Class Company.
Acara dilanjutkan di Auditorium PLC Lantai 3, SVP HRD - Ahamd Bambang
memaparkan dan mengingatkan kembali mengenai target yang yang ingin dicapai oleh
Direktorat HR pada tahun 2012, yaitu terimplementasinya HR Service Delivery Model yang
baru, dimana akan terjadi perubahan Roles dan Responsibility dalam proses bisnis HR untuk
memberikan layanannya kepada Pekerja dan Unit Bisnis sesuai dengan best practice.
Untuk mendapatkan inspiring dan motivasi bagi Team HR Initiatives 2011 yang terlibat,
maka pantia mengundang Narasumber dari PT. Medco yaitu Senior Manager HR, PM
Susbandono. Beliau memberikan materi yang sangat menarik dengan judul “Pygmalion
Effect”. Materi yang disajikan dengan sangat lugas ini menceritakan bagaimana kita harus
mempersiapkan perubahan yang ada, yaitu ada 5 hal penting yang diperlukan dalam
perubahan : Talent (Bakat), Perseverance (Kegigihan), Intelligence (Kecerdasan),
Supportive Environment (Lingkungan yang mendukung), Hard Working (Kerja

Keras) dan Prepare for Good Fortune (Siap untuk Beruntung). Pygmalion Effect adalah
sebuah fenomena dari seseorang pemahat patung yang terus berusaha menjadikan
patung ciptaannya yang cantik menjadi manusia untuk diper-isiterikannya. Artinya kisah ini
menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil, selama kita mempunyai niat yang
sangat kuat sehingga perubahan besar dapat terwujud, apapun yang kita inginkan walau
kelihatan hanya sebuah mimpi akan dapat terealisasi.
Akhirnya, acara ditutup dengan permainan harmonisasi Angklung oleh Djoko Nugroho dari
Performind. Harmonisasi Angklung selalu saja menarik untuk dimainkan, karena mempunyai
nilai-nilai yang sangat kuat yaitu bagaimana mewujudkan kebersamaan dan kekompakan
untuk menghasilkan tujuan. Acara diakhiri dengan Makan siang bersama, dan Pekerja HR
semua berharap bahwa acara ini akan memberikan semangat baru dalam mengakselerasi
implementasi HR Initiative yang telah ditetapkan, dan mewujudkan impian bersama yaitu
menjadi World Class HR.•
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KOMET Berjaya di Jayapura

Feedback Report PQA

Bukan Laporan Biasa
Kegiatan asesmen PQA 2011 telah selesai dilaksanakan terhadap 12 unit bisnis
di lingkungan Direktorat M&T dan Anak Perusahaan. Tidak dipungkiri bahwa hingga
saat ini masih ada pekerja yang belum mengetahui apa itu PQA dan apa manfaatnya.
Kalaupun ada yang sudah mengetahuinya, seringnya bertanya: ‘berapa sih skor
kami?’.
Tentu saja asesmen PQA ini bukanlah dimaksudkan untuk mengejar nilai (skor),
atau sekedar memenuhi target KPI saja, akan tetapi lebih dari itu, adalah hal yang
lebih penting tindak lanjut dari Feedback
Report bagi peningkatan kinerja organisasi
secara keseluruhan.
Feedback Report, yang berupa Opportunity
for Improvement (OFI), merupakan peluangpeluang perbaikan yang diperoleh berdasarkan
hasil review terhadap Dokumen Aplikasi
Unit Bisnis dan klarifikasi/verifikasi selama
dilakukannya site visit.
Feedback Report sifatnya komprehensif
dan sistemik karena basis penilaiannya
meliputi aspek kepemimpinan; perencanaan
strategis; fokus pelanggan; pengukuran,
analisa, dan manajemen pengetahuan;
fokus tenaga kerja; manajemen proses; dan
hasil kinerja; sehingga diperlukan pemahaman yang utuh dan kesungguhan dalam
menindaklanjutinya.

Gambar- 2. Proses Asesmen PQA
Hasil monitoring tindaklanjut OFI hasil asesmen tahun 2010 lalu untuk Triwulan
ke II – 2011 ini ternyata masih menyisakan beberapa Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak
Perusahaan yang belum menunjukkan kemajuan berarti. Tidak hanya itu, hanya 16
dari 25 Aplikan yang dapat menghadiri kegiatan monitoring tindaklanjut OFI TW-II
tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa aspek awareness masih menjadi perhatian dan
perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, upaya coaching akan terus dilakukan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap Feedback Report dan mempercepat perbaikan
kinerja di seluruh Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan.
Jika memperhatikan topik perbincangan dalam town hall meeting pada hari
Rabu (3/8) lalu, selain tentang target-target kinerja yang belum tercapai, maka topik
tentang: silo-silo organisasi, sinergi antar Unit Bisnis, kendala dan risiko investasi,
serta pembenahan organisasi; cukup menjadi cerminan betapa pentingnya memahami
proses bisnis secara utuh, dan terus berusaha mencari peluang perbaikan untuk
peningkatan kinerja keseluruhan. Pertanyaannya tentu bukan soal mampukah kita,
tapi maukah kita memulainya?•

JAYAPURA - Di pertengahan tahun 2011 ini, Tim KOMET baru saja menyambangi kota
Jayapura untuk bertemu langsung dengan KOMETers’ disana. Kedatangan Tim KOMET
kali ini adalah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi KOMET dan penyelenggaraan
forum sharing yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Pemasaran Region VIII
Jayapura. Manager Fuel Retail Marketing Region VIII Arief Prianto dalam sambutannya
berharap dengan adanya sosialisasi ini maka Pekerja di wilayah Maluku – Papua dapat
memahami apa yang dimaksud dengan Knowledge Management Pertamina (KOMET)
dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan berbagi pengetahuan ini.
Diawali dengan sosialisasi KOMET
yang menjelaskan prioritas dan formula
aset pengetahuan, dalam kegiatan ini
juga diberikan materi mengenai tata cara
upload aset pengetahuan dan melengkapi
ekspertis di MySite. Peserta diminta untuk
langsung melakukan praktek di komputernya
masing-masing agar dapat dengan cepat
menguasainya.
Berikut ini judul dan narasumber Forum KOMET tersebut :

Antusiasme narasumber dan
peserta sangat baik, peserta
mengajukan pertanyaan-pertanyaan
mengenai kriteria dan persyaratan
aset pengetahuan KOMET.
Pertanyaan lainnya yang banyak
ditanyakan adalah mengenai tata cara
penulisan judul dan detail susunan
aset pengetahuan. Kegiatan forum
sharing ini diharapkan dapat berjalan
secara rutin sehingga budaya tersebut
akan terbentuk, sehingga kegiatan
ini menjadi kebutuhan Pekerja untuk
meningkatkan wawasannya dan dapat membantu pekerjaannya.
oleh Shynta Dewi - Tim KOMET

Oleh : Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat SDM menyerahkan bantuan dana pendidikan
untuk anak-anak warga yang tinggal di lingkungan
Pertamina Pusat dan Pertamina Simprug serta para
outsourcing yang bekerja di Kantor Pusat Pertamina,
pada hari Jumat (22/7). Acara rutin tahunan ini dihadiri
oleh Ketua PWP tingkat pusat Direktorat SDM Endah
Achmad Bambang dan Wakil Ketua Wiwin Dadi
serta para pengurus. Bantuan dana pendidikan yang
disalurkan sebesar Rp 252.500.000. Dana tersebut
dibagikan kepada 320 siswa dengan rincian masingmasing untuk tingkat SD sebesar Rp 650.000/siswa,
tingkat SLTP sebesar Rp 850.000/siswa dan tingkat
SLTA sebesar Rp 1.000.000/siswa.MPPRIYO
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Pertamina Akan Bikin Klub Olahraga
JAKARTA - “Saya mendukung apa yang dikatakan Pak Ahmad Bambang,
kita ingin membesarkan klub untuk bertanding di liga, seperti bola voli,
bola basket, tenis meja.”
Hal tersebut dikatakan oleh President Director & CEO Pertamina
Karen Agustiawan ketika melepas kontingen Pertamina ke Ascope Games
ke-24 di Lantai Ground Gedung Utama, pada Selasa (26/7). Pernyataan
tersebut sekaligus juga merespon pernyataan sebelumnya dari SVP HR
Ahmad Bambang selaku Ketua Kontingen Pertamina yang menyatakan
Pertamina akan membentuk klub-klub olahraga untuk membangun citra
Pertamina melalui sektor olahraga.
Untuk Ascope Games kali ini, Karen berharap para atlet Pertamina
bisa meraih gelar juara di empat cabang, bukan tiga seperti pada Ascope
Games tahun lalu.
SVP HR Ahmad Bambang selaku Ketua Kontingen Pertamina dalam
laporannya menyatakan bahwa ke depan, Pertamina melalui Bapor akan
membesarkan klub-klub olahraga untuk mengibarkan nama dan citra
Pertamina melalui olahraga yang kompetitif, diantaranya bertanding di liga
yang profesional, seperti liga bola voli. “Hal ini supaya jangan hanya lewat
promosi saja, tetapi juga bisa lewat olahraga membawa nama Pertamina,”
kata Ahmad Bambang yang disambut tepuk tangan para hadirin.
Pelepasan kontingen juga dihadiri SVP HR Ahmad Bambang, SVP
Perkapalan Suhartoko, dan VP Risk Management Hendroyono.

Pertamina Tampil Spektakuler
di ESDM Gitavaganza 2011
Jakarta – Sebanyak 16 finalis
menampilkan suara emasnya pada
pergelaran Final ESDM Gitavaganza
2011 di Gedung Patra Jasa, Jumat
(22/7). Kehadiran para supporter
semakin menyemarakkan acara ter
sebut, dengan mengenakan berbagai
atribut dan kostum yang mewakili
instansi, antara lain Pertamina, PHE
ONWJ, BP Migas, PLN, Antam, Balit
bang dan sebagainya.
Sebelumnya, babak audisi ESDM
Gitavaganza 2011diadakan pada hari
rabu (20/7). PT Pertamina (Persero) diwakili oleh Prima Eka Ditasari, Rebeca Theodota
Siagian dan Thomas. Kemudian PHE ONWJ diwakili oleh Mirnayanti dan Irfan Nasuha.
Sebagai juri dalam acara ini, antara lain Hedi Yunus, Rita Effendy dan Maya Hasan.
Pada pergelaran final ESDM Gitavaganza 2011, Prima Eka Ditasari (Dita) membawakan
lagu berjudul “Sinaran” dan mendapat applaus meriah dari penonton dan dewan juri,
berhasil meraih juara favorit untuk kategori penyanyi wanita. Selain Dita, Mirnayanti dari
PHE ONWJ menjadi juara pertama untuk penyanyi wanita dan Irfan Nasuha dari PHE
ONWJ sebagai best costum pria. Keberhasilan finalis Pertamina dan PHE ONWJ tidak
lepas dari dukungan para supporters dalam memberikan semangat dan doa, sehingga
bisa meraih kemenangan.
Acara tersebut juga dimeriahkan oleh grup musik Ada Band.MPWNR

Foto : WNR/Pertamina

Hidup adalah sebuah perjalanan
yang tidak pernah bisa diduga. Kita
memiliki rencana, niat, dan tujuan, tetapi
kemana hidup membawa akan tetap jadi
misteri. Tidak ada satupun dari kita yang
bisa mengetahui akan berada di titik mana
dari kita suatu saat kelak. Dalam hidup,
orangtuaku mengajarkan bahwa setiap
detik adalah limpahan rahmat Tuhan di
mana manusia bisa melakukan banyak
hal yang penuh makna. Setiap usia,
setiap fase hidup adalah kesempatan
emas untuk berbuat positif. Siapa pun
kita, hidup bisa diisi dengan peran yang
berarti. Pikiran, kehendak dan niat positif
ini kemudian menjadi “rajutan” untuk
menata hidup kearah yang lebih baik.
Tetapi, akan menjadi apa suatu saat
kelak, itu adalah sekenario Tuhan yang
tidak pernah bisa dipastikan manusia.
Tidak pernah terbesit dalam pikiran,
bahwa didalam rentang manusia hidup,
aku akan menjadi seorang Ibu Negara,
mendampingi suami yang menjadi
Presiden RI keenam. Semua terjadi
begitu alamiah, mengikuti tapak langkah
kakiku selama mendapingi karier suami,
SBY. Menjadi istri seorang presiden
bagiku bukanlah sebuah genderang
yang berbunyi tiba-tiba. Sebagai istri
tentara, aku telah mengalami perjalanan
yang luar biasa. Menempuh pengalaman
demi pengalaman yang mematangkan
mentalku. Meniti tahap demi tahap yang
mengantarkan SBY bergerak maju dalam
kariernya. Pada akhirnya tugas sebagai
Presiden RI diembannya. Sebuah keper
cayaan yang berarti tanggung jawab
luar biasa, ketimbang sebuah posisi
terhormat.MPPERPUSTAKAAN
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President Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan memberikan sambutan sebelum
melepas kontingen Pertamina ke Ascope Games ke-24.

Ascope Games ke-24 berlangsung pada 24 Juli – 31 Juli 2011 di
Bangkok, Thailand. Pelepasan diikuti 58 atlet dan ofisial yang akan
mengikuti seluruh enam cabang olahraga, yaitu bulutangkis, bowling, dart,
golf, tenis meja dan tenis lapangan. Sebagai catatan, pada Ascope tahun
lalu yang berlangsung di Singapura, Pertamina meraih predikat kontingen
pengumpul nilai terbaik dengan menjuarai tiga cabang, yaitu tenis
meja, bulutangkis dan bowling dari enam cabang yang dipertandingkan.
MP
UHK

Sosialisasi Bulan K3 Nasional
di Balikpapan
Balikpapan – Pertamina
bekerja sama dengan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Kalimantan Timur
mengadakan sosialisasi
bulan K3 nasional di Bioskop
Banua Patra, Balikpapan
pada Rabu (15/6).
Acara diperu ntukkan
bagi para kontraktor mitra
kerja Pertamina baik yang
bekerja dibawah pengawasan
Refinery Unit V Balikpapan
maupun Fuel Retail Marketing
(FRM) Region VI Kalimantan.
Sekitar 160 perusahaan kon
traktor mitra kerja Pertamina
datang menghadiri acara ini.
G M FR M R e g i o n V I
Affandi menyampaikan bah
wa kesadaran akan pen
tingn ya K3 harus dimiliki
oleh seluruh kontraktor mitra
kerja Pertamina. Karena,

Foto : RU V
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sebagian besar kecelakaan
kerja yang terjadi di wilayah
kerja Pertamina dialami oleh
para mitra kerja Pertamina.
Sosialisasi disampaikan
oleh pihak Dinas Tenaga
Kerja dan Kepala Bagian
Pengawas Ketenagakerjaan
Transmigrasi Kalimantan Ti
mur Tajudin Noor. Beberapa

materi yang disampaikan
berupa penjelasan teknis
mengenai K3 dan beberapa
ilustrasi dalam upaya pe
ningkatan kesadaran pekerja
akan pentingnya K3.
Hadir pula tim manajemen
RU V Balikpapan dan perwa
kilan dari Jamsostek Kota
Balikpapan.MPRUV

POSISI

kRONIKA

No. 32

KITA

Tahun XLVII, 8 Agustus 2011

DANDIM 0303 BENGKALIS DUMAI KUNJUNGI RU II

Foto : RU II

ali riduan

Maintenance Execution Manager
RU II Dumai

DUMAI - Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0303 Bengkalis
Dumai Letkol Inf. R. Wibisono berkunjung ke RU II. Kunjungan diterima
oleh General Manager RU II Suhaimi beserta tim manajemen dan
para section head. Kunjungan tersebut bermaksud untuk sosialisasi
Pertahanan Udara Pasif. GM RU II Suhaimi mengatakan bahwa
pertemuan ini bisa menambah wawasan mengenai pertahanan,
khususnya kilang RU II sebagai objek vital nasional (Obvitnas).
Sementara Wibisono mempresentasikan tentang Pertahanan Udara
Pasif yang saat ini kemampuan udaranya semakin hari semakin canggih.
Ini bisa digunakan apabila Obvitnas diserang. Oleh karena itu, latihan
keadaan darurat harus sering dilakukan. “Dikhawatirkan kalau tidak ada
latihan, ketika sirene berbunyi, kita menganggap itu adalah bunyi sirene
tanda jam 7 pagi. Padahal adalah sirene keadaan darurat militer,” ujar
Wibisono.MPRU II

herry yawarto

Engineering & Reliability Manager
PT Patra SK Dumai

Pertamina membentuk Klub Sepeda Patra Bike

Warung Kopi

Jakarta – Kantor Pusat Pertamina dipenuhi oleh Gowesers, lebih
dari 300 orang bersepeda melintasi Jalan Medan Merdeka Timur hingga
Kawasan KotaTua, minggu (17/7). Kegiatan tersebut digelar oleh Bapor
Pertamina. “Kita kumpulkan para Pertamina Bikers, sekaligus untuk
meningkatkan dan memasukkan promote citra perusahaan yang menjadi
salah satu ciri Pertamina yaitu berwawasan lingkungan,” kata Ketua Bapor
Pertamina Ahmad Bambang. Kegiatan ini juga merupakan pembentukan
klub sepeda PT Pertamina (Persero) yaitu Patra Bike. Patra Bike dibentuk
untuk menampung para pekerja Pertamina yang hobi bersepeda. Dengan
bersepeda Pertamina membantu dalam kampanye hemat energi dan
menurunkan efek global warming.MPWNR

Ayo Semangat

Ramadan baru selesai minggu pertama. Warung Mang
Warta dijadikan basecamp untuk tempat istirahat.

Ujang
Iyum
Somad

Iyum
Parjo
Tarli
Parjo

Tarli

Parjo

Mang Warta

Iyum

Lomba Masak Aman Bareng Bung Ijo
Lombok Timur – Puluhan ibu rumah tangga di Kecamatan
Masbagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengikuti
Lomba Masak Aman Bareng Bung Ijo, Kamis (30/6). Kegiatan yang digelar bersamaan dengan sosialisasi penggunaan
LPG 3 Kg ini mendapat perhatian positif dari masyarakat
setempat yang belum lama ini menerima paket perdana LPG
3 Kg dari pemerintah. Para peserta lomba mempersiapkan
lomba dengan menu unggulannya. Mulai dari nasi goreng
hingga masakah ikan khas Lombok. Salah seorang peserta
Nuraini mengaku menyiapkan sejak pagi seluruh perlengkapan lomba agar hasilnya maksimal. Dalam kesempatan ini
Camat Masbagik Abd. Maas meminta masyarakat tidak takut
menggunakan LPG 3 Kg, asalakan digunakan dengan benar
dan aman. “Jika ada yang masih ragu silakan tanya kepada
petugas sosialisasi, “jelas Abd. Maas saat membuka Lomba
Masak Aman Bareng Bung Ijo.MPDSU

Foto : DSU/Pertamina

Somad
Iyum
Somad

: Eh, pada ngapain di sini? Gak puasa ya?
: Enak aja... Lagi santai nih, mumpung
istirahat. Abis di musholla udah penuh
orang.
: Hehehe.. Kirain gak puasa.
: Bang Somad sendiri puasa gak?
: Ya puasa, atuh neng Iyummmm.... Masa
Somad nu kece tea gak puasa sihhhh...
hehehe
: Yahhh.. siapa yang setuju kalo Bang
Somad kece (cakep)? hahahaha
: Ih, Kang Ujang mah... Ulah kitu atuh...
: Yee... Emang si Ujang mah sirik aja sama
saya... Tuh, Iyum aja tau kalo saya emang
kece.
: Xixixi... enggak juga sih Bang....
: Hahahahaha... malu tuh Somad....
: Ada apa sih ribut-ribut.. Gak tau apa ada
orang tidur. Berisik tau.
: Nih lagi, Mas Tarli. Bangun Mas... Masa
puasa udah seminggu masih lemes gitu...
Ayo donk semangat.... Nih ngobrol-ngobrol
santai sama kita-kita...
: Ah, ngabisin energi aja. Ntar malah
puasaku batal lagi... Bercanda terus gak
dapet apa-apa. Mendingan tidur. Tidurnya
orang puasa kan ibadah.
: Yahhh.... Kok jadinya sewot sih Mas...Kalo
gak mau ngobrol juga gak apa-apa kok...
Asal jangan marah-marah gitu...
: Sudah, sudah. Yang mau ngobrol santai
di sini ya silakan... Asal ngobrolnya yang
baik-baik, topiknya yang bikin hati adem.
Kalo yang mau tidur juga gak apa-apa.
Silakan saja. Saya mah gak ngelarang.
Namanya juga bulan Ramadan. Kantin
baru buka sore menjelang Magrib.
Tapi, jangan tidur terus-terusan. Nanti
malah gak kerja. Yang ngobrol juga
jangan keasikan ngobrol... Malah bisabisa dapetnya dosa bukannya pahala.
Keasikan ngobrol, gosipin orang.
: Hehehe... Tuh dengerin kalo Mang Warta
dah ngomong. Ayo semangat...Kerja lagi.
Kayak Iyum nih.. Tetap ceria walopun
puasa.MP

Mahasiswa UGM Kunjungi TERMINAL BBM Pengapon
SEMARANG - Terminal BBM Pengapon pada (4/7) menerima kunjungan
Mahasiswa Universitas Gajah Mada Fak MIPA Jurusan Ilmu Komputer dan
Jaringan. Rombongan yang berjumlah 80 orang ini bertujuan untuk mempelajari
sistem jaringan dan komputerisasi yang digunakan Pertamina untuk mengatur
kegiatan distribusi BBM di wilayah Jateng-DIY. Rombongan yang diterima oleh
HR, Tim TBBM Pengapon, Area Manager IT Semarang dan External Relation ini
mendapatkan penjelasan tentang profil Pertamina dalam industri migas, profil
Terminal BBM Pengapon dan sistem IT yang dijalankan di Pertamina. Tidak
hanya pemaparan di dalam kelas saja, para mahasiswa ini juga mendapat
kesempatan berkeliling di lingkungan Terminal BBM Pengapon. Dalam sesi
tanya jawab, pertanyaan yang paling mendapat perhatian adalah mengenai
bagaimana strategi Pertamina dalam mengantisipasi ketersediaan sumber
daya alam yang dikelola jika sewaktu-waktu habis, dan disampaikan bahwa
Pertamina saat ini sedang mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan
yang dapat dijadikan energi alternatif.MP FRM REG. IV

Closing BPS/BPA 2010

Foto : WNR/Pertamina

Somad
Parjo
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Foto : RU II

Foto : RU II

Foto : RU II

chusnul arifin

Sei Pakning Production Manager
RU II Dumai

9

JAKARTA - “Baru pertama kali saya hadir dalam acara penutupan program
BPS/BPA, I feel confidence that I can leave the company dengan peace,
karena melihat generasi muda yang begitu antusias dan punya harapan
luas sekali untuk memajukan Pertamina, ” kata Presiden Direktur & CEO
Pertamina Karen Agustiawan menutup Program Pendidikan Bimbingan
Profesi Sarjana & Bimbangan Praktis Ahli (BPS/BPA) Pertamina Batch I
Tahun 2010. Penutupan berlangsung di Lantai M Gedung Utama pada
Jumat (24/6). Hadir dalam acara penutupan tersebut Direktur SDM Rukmi
Hadihartini, Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo, Direktur Umum
Waluyo, SVP HR Ahmad Bambang, VP PLC Soewardi Somantri, dll.
Program BPS/BPA 2010 terdiri dari 148 peserta, meliputi 5 jurusan, yaitu
BPS Marketing & Trading 69, BPS CSS 23, BPS LNG 13, BPA Keuangan
28 orang, dan BPA CSS 15.MPUHK
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Delegasi IOGPP Kunjungi
PEP Field Cepu

Foto : WNR/Pertamina

CEPU - Masih dalam rangkaian kegiatan Indonesia Oil
and Gas Partnership Program (IOGPP), para delegasi
Negara sahabat berkesempatan megunjungi Pertamina
EP (PEP) Field Cepu. Rombongan IOGPP diterima oleh
Pjs. FM Cepu Mimin Suharso dan jajaran manajemen
Pertamina EP Field Cepu, pada (24/6).
Dalam kunjungannya di Pertamina, delegasi IOGPP
berkesempatan untuk melihat kegiatan operasi Pertamina
EP Field Cepu di Distrik Ledok dan mengunjungi kegiatan
pengelolaan sumur minyak secara tradisional.
Rombongan mendapatkan pemaparan tentang
kegiatan operasi perusahaan dari Manajer Renbang
Lapangan Region Jawa Pudjo Adianto Triraharjo.
Dalam diskusi tersebut, para delegasi menunjukkan
ketertarikannya pada pola pengelolaan sumur tua.
Manajer Renbang Lapangan Region Jawa Pudjo Adianto
Triraharjo menjelaskan bahwa pola kerjasama dengan
masyarakat untuk pengelolaan sumur tua adalah sesuai
dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1 tahun 2008.
“Pertamina melakukan pengawasan agar minyak milik
negara diserahkan ke Pertamina dan membina aspek
HSE,” ujarnya.
Beberapa isu yang menjadi perhatian para dele
gasi adalah terkait dengan implementasi HSE dan
tanggung jawab PEP terhadap para penambang serta
kemungkinan penggunaan teknologi untuk meng
eksploitasi sumur tua.
Delegasi IOGPP terdiri dari 18 orang yang merupakan
perwakilan negara Sudan, Angola, Algeria, Nigeria, Iran,
Irak, India, Myanmar, Vietnam, Cambodia, Timor Leste,
Thailand, dan Yaman.MPPEP

Wijanarko Deputi umum BP Migas memberikan penghargaan perunggu kepada tim futsal Pertamina EP sebagai juara ke 3 dalam
Petro Cup.

PEP dan PHE ONWJ
Borong Medali Petro Cup
Jakarta – Dua anak perusahaan Pertamina, yakni
PHE ONWJ dan Pertamina EP mencatatkan prestasi
di ajang Petro Cup 2011. Kompetisi olah raga antar
KKKS (Kontarktor Kontrak Kerja Sama) di lingkungan
BP MIGAS tahun ini menggelar serangkaian perlombaan
olah raga dan seni, sebagai bentuk apresiasi kepada
pekerja di lingkungan KKKS.
Pengumuman pemenang Petro Cup 2011 dilakukan
di Hall A Senayan, pada 10 Juli 2011 dihadiri jajaran
direksi dan manajemen anak perusahaan Pertamina,
yakni Executive VP/GM PHE ONWJ Ignatius Tenny
Wibowo dan VP Legal & Relation Pertamina EP Aji
Prayudi.
Dalam kesempatan ini, PHE ONWJ dan Pertamina
EP memborong enam medali dalam ajang kompetisi olah
raga dan seni yang bertema “Bersinergi Meningkatkan
Energi”. Pertamina EP meraih medali perak untuk
cabang olah raga futsal, top scorer futsal yang diterima
Yoga Priatna, medali perak cabang golf serta perunggu
untuk cabang olah raga voli putra. Sementara PHE
ONWJ meraih dua medali perak untuk kompetisi seni
Petro Idol kategori putera dan puteri.MPWNR
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‘Ground Breaking’ Pipa Gas,
PEP Dukung Pasokan PLTGU Tambak Lorok
JAKARTA - Pertamina EP
(PEP) segera memasok
keb ut uhan gas sebesar 50
MMSCFD untuk pembangkit
listrik di Tambak Lorok, Jawa
Tengah. Pemanfaatan gas ini
sebagai pengganti pemakaian
BBM sebesar 500 juta liter per
tahun untuk pembangkit listrik.
Dengan adanya pasokan gas
dari Pertamina EP tersebut
diperkirakan PLN dapat meng
hemat biaya hingga Rp 2,9
triliun.
Hal tersebut ditegaskan GM
Proyek Pengembangan Gas
Jawa (PPGJ) Dody Sasongko
saat acara peresmian ground
breaking proyek pipa gas
Gundih-PLTGU Tambak Lorok
di Semarang, Jawa Tengah,
pada (28/6). Peresmian

tersebut dilakukan oleh Men
teri ESDM Darwin Zahedy
Saleh.
Lebih lanjut Dody me
n g a t a k a n , P E P s e c a r a
bert ahap akan melib atkan
tenaga kerja lokal sampai
dengan 60 persen dari total
jumlah pekerja dalam proses
pembangunan tersebut. PEP
juga memprioritaskan kerja
sama dengan potensi usaha
lokal sehingga diharapkan
mampu meningkatkan geliat
perekonomian warga sekitar
CPP Gundih, Kabupaten
Blora.
Dody mengharapkan du
kungan dari semua pihak
terhadap seluruh persiapan
dan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan oleh

PEP bekerjasama dengan
konsorsium PT. Inti Karya
Persada Teknik (IKPT) dan PT.
Adhi Karya (Persero) sebagai
pelaksana pembangunan
CPP (Central Processing
Plant) dengan nilai kontrak
sekitar 120 juta dolar AS.
Dalam kesempatan ter
sebut, Dirut PLN Dahlan Iskan,
mengucapkan terimakasih
kepada Kementerian ESDM
atas terobosan yang diberikan,
dan khususnya kepada PEP
atas upaya-upaya percepatan
yang dilakukan, sehingga
pengalihan bahan bakar BBM
ke gas untuk operasional
PLTGU Tambak Lorok bisa
direalisasikan.
Pengalihan bahan bakar
BBM ke Gas pada PLTGU

Tambak Lorok Semarang
dilakukan setelah beberapa
pihak melakukan kesepakatan
perjanjian jual beli gas
(PJBG), yakni antara PT.
Sumber Petrindo Perkasa
(SPP) dengan Pertamina
E P, m e n y a n g k u t g a s d i
Gundih Blora dengan titik
serah di area Gundih. Metode
penyaluran Gas dilakukan
oleh PT. Sumber Petrindo Per
kasa, dengan masa kontrak
selama 15 tahun dengan
komitmen pemenuhan volume
gas sebesar 50 MMSCFD.
Gas tersebut akan dialirkan
melalui pipa dengan diameter
20 inchi sepanjang 140 km
dari Gundih Blora ke PLTGU
Tambak Lorok.MPPEP

‘Management Walkthrough’ ke PEP Pangkalan Susu
PANGKALAN SUSU – GM
Region Sumatera beserta Tim
Manajemen PT. Pertamina
EP (PEP) Region Sumatera
melaksanakan Management
Wa l k t h r o u g h ( M WT ) k e
Field Pangkalan Susu, pada
(19/7). Kunjungan ke daerah
operasi ini merupakan salah
satu agenda Manajemen
untuk melihat secara lang
sung kinerja operasi dan im
plementasi HSE di lapangan.
Pada kesempatan ini,
rombongan MWT yang ter
diri dari General Manager
Reg ion Sumatera Ahmad
Murs jidi, Manager Human
Resources Ardi Nefi, Manager
Legal & Relations Agustinus,
Manager Senior Ren & Eng
Herutama Trikoranti, Field
Manager Pangkalan Susu
Sigit Gunanto beserta jajaran
manajemen Field Pangkalan

Susu melakukan kunjungan
ke beberapa fasilitas produksi
seperti Block Station Pantai
Pakan Timur, SP Wampu,
SP III Gebang, Terminal PPP
Bukit Kayangan, SP V/VI
Paluh Tabuan Barat dan SPM
Arubay.
Tim Manajemen menyam
paikan beberapa masukan dan
saran pentingnya nilai estetika
dalam setiap fasilitas produksi.
Selain itu, tim menanyakan
kepada para operator di la
pangan terkait pemahaman
mereka mengenai HSE. Hal
ini untuk memastikan apakah
prinsip HSE Golden Rules
sudah dipahami oleh semua
pihak di lingkungan kerja PEP
Field Pangkalan Susu.
“HSE merupakan urusan
setiap orang. Semua yang
terlibat dalam kegiatan operasi
perusahaan harus menyadari

Foto : PEP P.SUSU

KIPRAH

Tim manajemen PEP Region Sumatera saat melaksanakan Management
Walkthrough (MWT) ke Field Pangkalan Susu

pentingnya HSE Golden
Rules, menjalankannya serta
men umb uhkan kepedulian
antar sesama pekerja.” Kata
Ahmad Mursjidi dalam kun
jungannya.
Kunjungan yang ber
langs ung selama dua hari
ini diakhiri dengan tatap
muka antara GM Reg ion

Sumatera Ahmad Mursjidi
dengan pekerja Field
Pangkalan Susu sebagai
sarana bertukar pikiran yang
dilakukan antara pekerja
dengan tim manajemen PEP
Region Sumatera. Bertindak
sebagai moderator adalah
FM Pangkalan Susu Sigit
Gunanto.MPPEP P.SUSU

2300 Pohon Kelapa Hibrida untuk Kecamatan Babalan
BABALAN – PT Pertamina EP (PEP) Field Pangkalan Susu
memberikan 2300 pohon kelapa hibrida kepada masyarakat
Desa Teluk Meku dan Desa Securai Selatan Kecamatan
Babalan di aula kantor Desa Teluk Meku melalui program CSR
Pertamina EP Go Green, pada (21/7). Sebelum penyerahan
bantuan, diawali dengan pelatihan cara menanam dan merawat
kelapa hibrida yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Langkat
Bantuan diserahkan oleh Field Manager PEP Field Pangkalan
Sigit Gunanto didampingi Ka.Layanan Operasi Daniel Munthe
dan Muspika Kecamatan Babalan kepada masyarakat petani
Desa Teluk Meku dan Desa Securai Selatan .
Sigit Gunanto mengatakan bahwa Kabupaten Langkat
merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pem
budidayaan tanaman buah-buahan dan perkebunan yang
cukup menjanjikan. Oleh karena itu, perusahaan memilih

program ini sebagai salah satu program CSR-nya. Bantuan
ini merupakan program tahun kedua dimana pada tahun 2010
PEP Field Pangkalan Susu memberikan bantuan 1000 pohon
buah-buahan kepada Kecamatan Besitang.
Sigit menambahkan bahwa selain mendukung program
penanaman 1 miliar pohon yang dicanangkan oleh pemerintah,
perusahaan juga sengaja memilih jenis tanaman produktif yaitu
kelapa hibrida yang merupakan hasil kesepakatan yang tercapai
antara perusahaan dengan masyarakat, perangkat Desa dan
tokoh masyarakat melalui Forum Discussion Group.
“Diharapkan pohon kelapa hibrida ini nantinya akan mem
berikan nilai ekonomis kepada masyarakat yang menerimanya.
Semoga dengan pilot project ini dapat mengundang instansi atau
perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama sebagaimana
yang dilakukan oleh PEP Field Pangkalan Susu,”ujar Sigit.
MP
PEP P.SUSU
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Seskoal Kuliah Kerja Manajemen ke Pertamina
JAKARTA – Sebagai rangkaian dari Kuliah Kerja Manajeman
Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-49 dan Pasis Susjemenstra
TNI AL Angkatan ke-6, PT Pertamina (Persero) berbagi ilmu
mengenai manajemen modern yang diterapkan oleh Pertamina
kepada para perwira angkatan laut.
Tujuan kuliah kerja yang berlangsung di lantai M Kantor
Pusat Pertamina, Selasa (12/7) ini adalah untuk memahami
bagaimana aplikasi proses manajemen modern di Pertamina,
memahami peran manajemen sumber daya manusia dalam
mencapai sasaran organisasi serta memahami kontribusi
dan strategi Pertamina dalam mendukung logistik pertahanan
negara khususnya dalam mendukung kesiapan satuan
operasional.
Sebagai institusi yang strategis, Pertamina saat ini lebih
agresif, lebih lincah, lebih transparan dan tentunya lebih sehat
juga. Yang mana dalam menjalankan sistem transformasi
terdapat 2 (dua) tema yaitu aspek bisnis yang dirubah menjadi
profit oriented yang berbasis kinerja dan aspek fundamental kita
perlu membenahi SDMnya dengan membangun budaya 6 C.
“Pentingnya bagi pimpinan itu untuk menjadi contoh atau

role model yang baik bagi para bawahannya, bahkan saya
selalu tanamkan dalam diri saya sendiri bahwa jika saya tidak
mampu meng-coach bawahan saya untuk menjadi lebih baik
dari saya maka anggap diri saya gagal menjadi leader,” tegas
Karen.
Dalam kesempatan tersebut, Human Resources Director
Pertamina Rukmi Hadihartini memberikan presentasi di ha
dapan para perwira mengenai sistem manajemen SDM dan
proses bisnis yang telah diterapkan Pertamina selama ini.
Komandan Seskoal, Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto
mengatakan dipilihnya Pertamina sebagai obyek kuliah kerja
manajemen karena Pertamina telah berhasil mengaplikasikan
manajemen modern serta menerapkan manajemen sumber
daya manusia untuk berkompetisi dalam skala regional maupun
internasional.
“Melalui penerapan manajemen modern kita tingkatkan
kualitas sumber daya manusia guna mendukung tugas TNI
AL dan saya berharap para perwira siswa dapat menggali dan
memetik nilai positif dari keunggulan dan prestasi yang telah
diraih oleh Pertamina selama ini,” kata Arief.
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Ketua Senat Susjemenstra TNI AL, Oon Erdiana menam
bahkan bahwa kegiatan ini sangat positif karena dapat
menambah pengetahuan bagi para perwira dari apa yang
disampaikan mengenai manajemen modern dan manajemen
SDM di Pertamina. “Saya berharap banyak kepada Pertamina
untuk memberikan pelayanan distribusi yang lebih baik lagi
kepada masyarakat karena mengingat masih terdapatnya
kelangkaan BBM bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kegiatan kuliah kerja manajemen ini diikuti oleh 250 Perwira
siswa yang terdiri dari 150 orang Pasis Dikreg Seskoal angkatan
ke049 yang masing-masing terdiri dari 139 Pasis dari TNI AL,
2 Pasis dari TNI AD, 2 Pasis dari TNI AU dan 7 Pasis dari
manca negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Korea, Thailand,
Pakistan, Singapura dan Malaysia. Serta 100 orang Pasis
Susjemenstra TNI AL Angkatan ke-6 TP 2011.
Seskoal merupakan lembaga pendidikan pengembangan
umum tertinggi di TNI Angkatan Laut yang berperan dan
bertugas untuk mendidik, membekali dan mengembangkan
kemampuan para perwira siswa untuk dapat menjadi pemimpin
di masa mendatang.MPIK

KBR Engineering ‘Benchmark’
ke RU VI Balongan
Balongan – Kellogg Brown Root, Inc. (KBR) Jakarta, peru
sahaan yang bergerak di bidang engineering dengan fokus
bisnis downstream, gas monetization, oil & gas, power &
industrial, services, technology, infrastructure & mineral, serta
ventures melakukan kunjungan kerja ke Refinery Unit (RU)
VI Balongan, pada (5/7). Sebanyak 31 orang diterima oleh
Public Relation Section Head Yudy Nugraha, Titok Dalimunthe
dari Fungsi Process Engineering, beserta tim Humas RU VI di
Perkantoran Wisma Jati RU VI Balongan.
Menurut Rifel Poroiman dari KBR, perusahaannya menga
jak para engineer muda dengan pengalaman kerja 0-7 tahun
untuk mengetahui, melihat, dan belajar secara langsung
operasional serta unit-unit kilang yang ada di RU VI. Setelah itu,
rombongan mendapat penjelasan mengenai kilang Pertamina
RU VI dari Titok Dalimunthe. Presentasi tersebut memaparkan
secara rinci mengenai latar belakang serta seluruh unit yang
ada di RU VI Balongan. Pada kegiatan tersebut, rombongan
KBR Engineering yang diketuai oleh Associate Project Manager
Business Development & Proposal Gunawan Siregar antusias
melontarkan beberapa pertanyaan mengenai kinerja dari unitunit Kilang.
Acara diakhiri dengan sesi perjalanan berkeliling kilang RU
VI.MPRU VI

KiosK CSS 2011 Kembali Dibuka
di RU IV Cilacap
CILACAP - Untuk kali kedua KIOSK Corporate Shared Service
kembali dibuka di RU IV. Kegiatan yang bertujuan untuk mem
berikan layanan informasi komunikasi & tekhnologi kepada
pekerja RU IV ini digelar di Parkir Timur Head Office RU IV
Cilacap pada 6 - 10 Juni 2011. Kegiatan KIOSK dibuka oleh
General Manager RU IV Bambang Harijanto.
Bambang Harijanto menyambut baik kegiatan KIOSK ini.
Dengan adanya KIOSK dapat pekerja akan mendapatkan
layanan klinik IT, sharing session masalah IT dan pengisian
survey kepuasan pelanggan CSS 2011.
Manager IT Cilacap Area Christiyono mengungkapkan
bahwa CSS merupakan fungsi khusus Informasi dan Teknologi
yang bergerak untuk mengelola efisiensi proses bisnis Perta
mina melalui koordinasi dan otomatisasi informasi. Dengan
program ini diharapkan perusahaan dapat bergerak dengan
gesit, kompetitif dan akuntabel.MPRUIV
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PLAJU - Lazimnya sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
dipenuhi setumpuk sampah baik organik dan anorganik yang
tak terurus, disertai dengan kondisi tanah yang berangsurangsur menurun kandungan mineralnya. Kondisi ini dapat
menimbulkan gangguan pada masyarakat di sekitarnya. Namun,
tidak demikian pada TPA Pulo Layang. TPA yang terletak di
Kecamatan Plaju Kota Palembang ini, tidak menimbulkan bau
sampah seperti TPA lainnya. Justru, keberadaan TPA tersebut
sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Sejak tiga bulan lalu, TPA Pulo Layang berubah fungsi
yang semula hanya menjadi tempat pembuangan sampah
kini menjadi tempat pengolahan sampah. Tampilan TPA pun
berubah menjadi kawasan asri yang dikenal dengan “Kampung
Wong Kito”.
“Kampung Wong Kito” merupakan salah satu implementasi
Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang lingkungan.
Dalam menjalankan aktivitasnya, Kampung ini memiliki
program bernama Patraganik III. Patraganik III berupaya untuk
mengolah sampah menjadi pupuk organik dengan jumlah yang
banyak. Selain itu demi meningkatkan mutu program CSR yang
berkesinambungan, Patraganik III juga menjual bibit tanaman

pohon buah-buahan. Hingga kini, Patraganik III sudah mampu
menghasilkan 30-50 karung pupuk dalam satu hari. Sehingga,
keberadaan Patraganik III dapat membantu perekonomian
masyarakat di sekitarnya.
“Kampung Wong Kito” diresmikan oleh General Manager RU
III Irwan. Hadir dalam peresmian tersebut Badan Lingkungan
Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Selatan, BLH Kota Palembang,
sejumlah perangkat desa di Kecamatan Plaju, dan segenap Tim
Management RU III.
Dalam acara tersebut, GM RU III Irwan juga menyerahkan
bantuan 1000 tutup biopori dan bibit Pohon Mahoni yang
diserahkan kepada BLH Provinsi Sumatera Selatan dan
BLH Kota Palembang. Acara dilanjutkan peninjauan lokasi
“Kampung Wong Kito”. Dalam peninjauan lokasi, CSR RU III
juga memamerkan hasil kerajinan tanaman liar eceng gondok
di Kampung tersebut. Kerajinan tanaman liar ini adalah karya
petani eceng gondok, binaan CSR RU III.
Menurut Irwan, adanya serangkaian program CSR RU III
yang berbasis lingkungan ini, merupakan salah satu imple
mentasi kontribusi RU III dalam memecahkan masalah sosial di
daerah sekitar kilang. Irwan berharap Patraganik III ini mampu

Foto : RU III

Patraganik III, Terobosan Baru CSR RU III

12

GM RU III Irwan menandatangani prasasti tanda peresmian TPA Pulo Layang
menjadi Kampung Wong Kito.

meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Dalam hari yang sama, CSR RU III mengadakan penanaman
1500 bibit pohon Glodokan dan Mahoni secara simbolis di
Kilang Sungai Gerong (Ex-Boiler) yang dihadiri segenap tim
management RU III. MP RU III

RU V Bantu Tingkatkan Angka Kelulusan Siswa SMA

