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Deputi Menteri BUMN Irnanda Laksanawan memberikan pengarahan pada
Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) menargetkan perolehan laba
bersih sebesar Rp 23,5 Triliun pada tahun 2012, atau
meningkat 32% dari target tahun 2011. Pertamina optimis
mampu mencapai target 2012 mengingat prognosa
pencapaian di 2011 sebesar Rp 20,7 triliun (unaudited)
atau 116,9% dari target sebesar Rp 17,7 Triliun.
JAKARTA - Hal tersebut diungkapkan VP Corporate Communi
cation Pertamina M. Harun dalam konferensi pers kepada
wartawan media cetak dan elektronik untuk menjelaskan hasilhasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Konferensi pers
berlangsung pada Senin (19/12) petang di Lantai M Gedung
Utama.
Selanjutnya disebutkan Rencana Kerja & Anggaran Peru
sahaan (RKAP) Pertamina tahun 2012 disebutkan dengan
strategi “Aggressive in upstream, profitable in downstream”,
yang sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Pertamina 2011
– 2015. Prinsip ini masih sama dengan prinsip tahun 2011 yang
berjalan.
Harun menegaskan bahwa Pertamina cukup optimis dengan
rencana tahun 2012. “Kita harapkan dengan investasi kita
yang cukup baik juga, project-project pun sudah mulai berjalan
juga,” tegas Harun. “ Kita harapkan ada peningkatan produksi
di sektor Hulu.”

Harun pun melanjutkan, meskipun Pertamina mengalami
kerugian dari BBM PSO sebesar Rp. 64 Miliar dari LPG NonPSO sebesar Rp 4,9 triliun, prognosa perolehan laba tahun 2011,
naik dibandingkan pencapaian laba tahun 2010, yaitu sebesar
Rp 16, 78 Trliiun.
Pertamina menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp
527 Triliun pada RKAP 2012 atau meningkat sebesar 15,6%
dibandingkan RKAP 2011 yang sebesar Rp 456,5 Triliun.
Di sektor produksi migas, Pertamina manargetkan produksi
tahun 2012 sebesar 532,7 ribu BOED, yang terdiri dari produksi
minyak 244.000 BOPD dan produksi gas 1.672 MMSCFD. Target
produksi minyak dan gas ini meningkat 14,5% dari realisasi 2011
yang sebesar 465,3 ribu BOED. Prognosa pencapaian produksi
minyak di 2011 sebesar 196,8 ribu BOPD atau 103% dibanding
tahun 2010, dan produksi gas mencapai 1.555 MMSCFD atau
sebesar 107% dibanding tahun 2010.
Pencapaian produksi panas bumi tahun 2011 akan
mencapai 2.188 GWH atau sebesar 103,5% dibandingkan
tahun 2010. Untuk tahun 2012, produksi panasbumi ditargetkan
akan mencapai 2.364 GWH atau meningkat 8% dibandingkan
pencapaian tahun 2011.
Dari sektor hilir, Pertamina menargetkan penjualan
Pelumas sebesar 596.000 KL di tahun 2012 atau meningkat
5,4% dibanding prognosa penjualan tahun 2011 yang mencapai
565.430KL. Prognosa penjualan di tahun 2011 ini meningkat
13% dibandingkan angka penjualan 2010, sebagian merupakan

kontribusi peningkatan ekspor Pelumas Pertamina.
Untuk penjualan BBM Retail Non PSO di 2012 ditargetkan
mencapai 1,7 juta KL atau meningkat 21% dibandingkan
prognosa penjualan 2011 sebesar 1,4 juta KL. Pencapaian
penjualan BBM Industri & Marine di 2011 sebesar 11,8 juta KL
atau 103% dibanding tahun lalu. BBM Aviasi juga menunjukkan
peningkatan penjualan dengan prognosa pencapaian sebesar
3,38 juta KL atau sebesar 109% dari pencapaian tahun lalu.
Untuk tahun 2012 Pertamina akan melakukan investasi
sebesar Rp 5,2 triliun dengan komposisi 80% untuk proyekproyek Hulu. Sisanya 20 untuk sektor hilir. Proyek-proyek
Pertamina merupakan bagian dari MP3EI (Masterplan/Per
cepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia). Pendanaan
investasi akan dipenuhi dari pendanaan internal sebesar 20%
dan dari eksternal sebesar 80%.
Beberapa proyek utama Pertamina tahun 2012, antara lain
pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU)
Jawa Barat yang ditargetkan akan beroperasi April 2012 dengan
kapasitas 3 juta metrik ton per tahun, atau setara 400 juta kaki
kubik gas bumi per hari (MMSCFD). Kedua, pembangunan
kilang Residual Catalytic Cracking (RFCC) yang akan menambh
kapasitas kilang Cilacap mencapai 411.000 barel per hari. Ketiga,
bersama ExxonMobil Pertamina juga telah melaksanakan
pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu yang diperkirakan
akan mulai beroperasi tahun 2014 dengan kapasitas produksi
165.000BOPD.MPUHK
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hasil test produksi pada salah satu lapisanannya
sekitar 2500 bopd. Demikian juga dengan PHE WMO

(PHE) merupakan anak

yang memiliki potensi cadangan yang cukup besar,

perusahaan Pertamina

sehingga sekarang ini ada 2 (dua) aktifitas pemboran

Direktorat Hulu yang dibentuk

pengembangan, dengan target dapat menyentuh

untuk meneruskan kegiatan

angka rata-rata produksi hingga 20,000 bopd di tahun

eksplorasi dan produksi di

depan. Dan dalam RJPP PHE WMO hingga 2016, kita

bidang hulu migas, pasca

targetkan produksinya akan dapat mencapai hingga

pemberlakuan UU Migas

level 40.000 bopd. Mudah-mudahan di kwartal kedua

No. 22/2001, dengan

2012 nanti, PHE WMO akan dapat mengoperasikan

kerangka bisnis kemitraan

hingga 3 rig pemboran sekaligus.

dan manajemen portofolio. Artinya, selain mengelola

Meskipun demikian, jika dilihat dari realisasi

usaha migas sebagai operator di lapangan-lapangan

produksi minyak terhadap target RKAP 2011, PHE

eksisting eks-JOB PSC dan BOB, PHE juga diberi

hanya mencapai sekitar 90%. Hal ini disebabkan antara

keleluasaan untuk menambah produksi dan cadangan

lain keterlambatan serah-terima (perpanjangan kontrak)

dari hasil “merger and acquisition” (M&A), dan

Blok WMO, terjadinya unplanned shutdown di PHE

pengelolaan WK baru, termasuk Coal Bed Methane

OSES dan PHE Tomori, serta keterlambatan perijinan

(CBM). Inilah yang membedakan, sekaligus menjadi

lokasi di PHE East Java dan keterlambatan persetujuan

kelebihan PHE dibanding dengan anak perusahaan

onstream gas PHE Jambimerang.

lainnya. Demikian dipaparkan Presiden Direktur PHE,
Salis S. Aprilian kepada Media Pertamina.

Bagaimana kontribusi riil PHE? Di tahun 2011,
PHE telah menyumbang keutungan korporat sekitar Rp

Bisa dijelaskan bagaimana gambaran besarnya

5 triliun lebih (unaudited) atau sekitar 104% dari target

produksi dan kinerja PHE di tahun 2011? Produksi

keutungan bersih PHE yang tercantum dalam RKAP

PHE di tahun 2011 rata-rata sebesar 61.000 bopd

2011. Realisasi Investasi (Capex) di PHE tercatat paling

dan 475 mmscfd gas. Produksi ini berasal dari 42

tinggi di antara anak perusahaan hulu (APH), yakni

Anak Perusahaan (AP) PHE, yang terdiri dari Joint-

sekitar 112% (Rp. 5.3 triliun).

Operating Body (JOB), Badan-Operasi-Bersama
(BOB), Indonesia Participant (PI), dan Pertamina

Lalu bagaimana prospek PHE di overseas

Participating Interest (IP/PPI). Tujuh AP PHE

sekarang maupun ke depannya? PHE memiliki

penyumbang produksi terbesar adalah PHE ONWJ

beberapa area atau aset di luar negeri (overseas). Kita

(Offshore North West Java); PHE WMO (West Madura

menyebutnya PHE Overseas. Aset-aset itu antara lain

Offshore), PHE CPP, PHE Ogan Komering, PHE

ada di Malaysia, Libya, Sudan, Vietnam, Irak, Qatar,

OSES (Offshore South East Sumatra), PHE East Java,

dan Australia. Pada saat ini memang sebagian besar

dan PHE Jambimerang.

masih dalam tahap eksplorasi, kecuali di Malaysia

Dalam mengelola blok di wilayah kerjanya, PHE

(Blok SK-305), dan Australia (Blok BMG) yang sudah

melakukan kerjasama kemitraan dengan perusahaan-

berproduksi. Selain itu, dalam beberapa pertemuan,

perusahaan multinasional, seperti: Talisman,

Pertamina Persero juga menyampaikan minatnya

PetroChina, CNOOC, Impex, Statoil, maupun

untuk mengambil share pengelolaan di salah satu blok

perusahaan swasta nasional, seperti: Medco, Golden

produksi di Angola. Yang tentunya pada saatnya nanti

Spike, EMP (Energi Mega Persada), dll.

akan diserahkan pengelolaannya kepada PHE.

Dua blok (Wilayah Kerja/WK) yang baru dikelola

Setiap area ini memang memiliki persoalan yang

PHE, alhamdulillah, terus meningkat kinerjanya, yakni

berbeda-beda. Sebagian besar sedang memiliki isu

PHE ONWJ dan PHE WMO. Sebagai contoh, PHE

konflik politik, meski pada saat kita mendapatkan blok-

ONWJ yang di tahun 2009 lalu produksinya sekitar

blok tersebut masih dalam kondisi aman. Seperti Libya

22.000 bopd, lalu naik menjadi 25.000, kemudian

dan Sudan. Beberapa waktu yang lalu Sudah terpecah

27.000 dan sekarang sudah sampai hampir 33.000

menjadi dua negara, yaitu Sudan dan Sudan Selatan,

bopd. Namun demikian, karena bagian interest PHE

sehingga terpaksa kita hold dulu.

hanya 53% maka yang tercatat sebagai produksi PHE
ONWJ hanya sekitar 18.000 bopd. Adapun PHE WMO,

Bagaimana dengan target di tahun 2012? Di

karena keterlambatan serah-terima (perpanjangan

tahun 2012, kami sangat mengharapkan adanya

kontrak) yang menjadikan keterlambatan

kenaikan produksi dari PHE ONWJ, PHE WMO, dan

pemborannya, maka produksinya hanya baru

PHE East Java yang masih cukup potensial. Dari ONWJ

meningkat sedikit. Namun, karena adanya perubahan

kita berharap bisa naik sekitar 2000 bopd. Dari WMO

PI, telah memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi

mungkin bisa sekitar 5000 bopd. Blok lain yang juga

PHE, yakni sekitar 9.200 bopd.

berpotensi naik adalah dari PHE Jambimerang, PHE

Selain berupaya terus meningkatkan produksi,

Ogan Komering, PHE OSES, dan PHE East Java.

PHE juga tidak melupakan aktifitas eksplorasinya

Dari PHE Jambimerang selain berpotensi menaikkan

dalam upaya peningkatan cadangan di tahun

produksi gas, juga adanya kenaikan produksi

2011. Beberapa AP PHE yang melakukan kegiatan

kondensat.

eksplorasi antar lain PHE ONWJ, yang melakukan

Potensi kenaikan produksi yang lain lagi adalah dari

kegiatan eksplorasi melalui sumur KTT-1. Sumur

pemboran pengembangan di PHE Raja Tempirai dan

ini menghasilkan suatu temuan cadangan potensial

dari dengan adanya optimasi artificial lift dan aplikasi

di formasi Talang Akar yang cukup besar, dengan

EOR di PHE CPP.MPUHK/NDJ

Editorial
Membaca Target
Email broadcast target laba Pertamina tahun
2012, yang di-publish awal pekan lalu, mungkin tidak
mencengangkan bagi insan Pertamina. Apalagi saat
puncak peringatan HUT ke-54 Pertamina di Ancol
telah disampaikan oleh Direksi pencapaian laba
perusahaan yang telah melampaui target. Sekitar
116,9% dari target yang ditetapkan pada RKAP
Rp 17,7 triliun.
Kini dengan pencapaian laba 2011 sebesar
Rp 20,7 triliun (unaudited), tak salah kiranya
jika Pertamina menargetkan laba bersih
Rp 23,5 triliun di tahun 2012 atau naik 32 persen dari
tahun sebelumnya. Mematok target artinya berani
dan optimis bisa mencapainya. Patokan tersebut
diperlukan sebagai alat ukur bagi perusahaan dalam
menentukan perkembangan usahanya ke depan
menjadi lebih baik.
Sejumlah strategi juga sudah disiapkan untuk
mendukung pencapaian target laba baik dari kegiatan
hulu, pengolahan, hilir, keuangan, dan investasi.
Artinya seluruh insan Pertamina mendapat tugas yang
sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Tentunya sesuai dengan kapasitas di bidangnya
masing-masing.
Melihat perjalanan pencapaian laba yang
diraih pada tahun 2011 ini, tentu saja bisa menjadi
gambaran bagi Pertamina untuk menata aktivitas
usaha di tahun 2012. Kerikil, hingga rintangan besar
yang menghadang seperti krisis ekonomi global,
bukanlah alasan tidak bisa mencapai target yang
telah disepakati bersama. Justru berbagai tantangan
menjadi pemicu untuk meraih yang terbaik bagi
perusahaan dan negara.
Apa yang telah ditargetkan dalam RUPS pada
(9/12), tidak seharusnya menjadi sebuah beban bagi
seluruh insan Pertamina. Tapi harus dijadikan pemacu
agar semua lini Pertamina, baik korporat maupun anak
perusahaan, saling bahu membahu mencapai target
tersebut.
Memang tidak bisa dipungkiri, target bisa saja tidak
tercapai karena adanya force majeur, tapi hal tersebut
janganlah dijadikan alasan untuk menyerah sebelum
berjuang. Yang harus diyakini sekarang adalah kita
tunjukkan kemampuan dengan cara bekerja cerdas.
Hilangkan dulu stigma berapa banyak insentif yang
akan diterima jika target laba 2012 tercapai. Lakukan
dulu yang terbaik untuk perusahaan ini.
Karena, jika kinerja perusahaan meningkat apalagi
melebihi target
yang ditetapkan,
maka bukan
hanya sekadar
sekitar 14 ribu
pekerja Pertamina
yang akan
merasakannya,
tapi seluruh
bangsa Indonesia.
Karena usaha
yang kita lakukan
adalah sejatinya
untuk mereka,
masyarakat
Indonesia. Dan
memang sudah
semestinya.MP
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Corporate Website
Visi Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia,
membawa semua aktifitas perusahaan menuju visi tersebut.
Begitupun dengan website Pertamina (www.pertamina.com)
yang menjadi media penyampai informasi untuk meningkatkan
reputasi perusahaan, penciptaan nilai dan citra positif Pertamina
sebagai perusahaan kelas dunia.
Sesuai tata nilai perusahaan 6 C, penerapan dalam
corporate website adalah sebagai berikut. Clean, menyajikan
transparan dan integritas informasi yang mendukung penerapan
GCG. Competitive, sejajar dengan corporate website perusahaan
minyak dunia, baik rank maupun traffic-nya. Confident,
menyajikan informasi yang terdepan dan akurat dalam industri
migas serta energi baru dan terbarukan sebagai referensi
informasi. Customer Focused, sebagai sumber informasi bagi
investor dan pelanggan, juga menyediakan interaktif komunikasi
sesuai kebutuhan. Commercial, corporate website memberikan
penciptaan nilai tambah dan berorientasi komersial, sebagai
estalase produk dan setiap laman dari website mempunyai
nilai komersial yang dapat digunakan sebagai laman promosi
produk perusahaaan. Capable, corporate website dikelola
secara profesional memenuhi kaidah-kaidah kerangka website
yang baik.
Kerangka website yang baik adalah website yang sering
dikunjungi oleh para penjelajah di dunia cyber yang ditunjukkan
oleh besarnya trafik, dan biasanya dilihat dari peringkat website.
Untuk peringkat pertama diduduki oleh Google, diikuti oleh
facebook, youtube, yahoo dan peringkat lima oleh Baidu, yaitu
search engine semacam google dari China.
Lalu bagaimana dengan peringkat corporate website untuk
perusahaan sejenis seperti Pertamina? Menggunakan data
peringkat/alexa rank yang diambil pada 22 Desember 2011,
diperoleh informasi jika Shell menduduki peringkat 21.510,
Chevron di 34.371, BP pada 16.943, dan Pertamina pada posisi
67.549; sedangkan perusahaan negara tetangga Petronas di
posisi 153.737.
Meskipun website Pertamina masih lebih baik peringkatnya
daripada Petronas, tetapi website Pertamina masih banyak
yang perlu dibenahi. Dan saat ini fungsi Media Corporate
Secretary sedang melakukan pengembangan konten, konteks
dan komunikasinya berikut kemudahan navigasi bagi para
penjelajah.
Sebagai awal, ada baiknya kita mengenali profil website
Pertamina. Dalam hal peringkat, website Pertamina menduduki
posisi 924. Pengunjung website Pertamina 95% berasal dari
wilayah Indonesia dengan rata-rata pengunjung ke situs 4,2
halaman unik per hari. Demografi pengunjung menunjukkan
banyak laki-laki usia di bawah 35 tahun, berpendidikan cukup
dan informasi yang dicari mengenai pekerjaan (lowongan). Pada
bulan November 2012 ada 558.873 pengunjung yang artinya
ada lebih dari 18.000 pengunjung setiap harinya. Ini merupakan
potensi market product Pertamina.
Kaidah website yang baik menurut literatur harus memenuhi
7 faktor. Yaitu, Konten, Konteks, Komersial, Komunitas, Koneksi,
Kustomisasi, dan Komunikasi. Setiap website mempunyai
tujuan yang jelas apakah itu portal corporate atau portal news
yang masing-masing mempunyai komunitas sendiri. Untuk itu
apa yang harus dimasukkan sebagai konten dan konteks isi
pesan apa yang harus dikomunikasikan kepada pengunjung,
memerlukan keterlibatan semua pihak dalam mengembangkan
dan menjalankan sebuah situs web. Bagi Pertamina, maka tujuan
website harus dapat mendukung misi dan membuat bisnis lebih
efektif dalam mencapai visi misi perusahaan.
Situs web mungkin sudah memiliki tujuan, tetapi apakah
tujuan tersebut sudah mampu memberi kejelasan bagi pe
ngunjung?
Seringkali dalam usaha memberikan kejelasan, kita sangat
mudah terjebak untuk menambahkan semua jenis fitur baru
dan membangun website mewah. Hanya saja, kadang-kadang
langkah tadi berlebihan dan justru menghasilkan pesan
campur aduk kepada pengunjung menyebabkan pengunjung
kebingungan. Jika pengembangan website menomorsatukan
kejelasan kepada pengunjung maka setiap kali pengunjung
keluar dari website kita, mereka memperoleh sesuatu. Kejelasan
ini berlaku untuk semua jenis website. e-commerce perlu dengan
jelas berkomunikasi dengan pengunjung apa yang dapat dibeli
dan mengapa itu harus dilakukan melalui situs web tertentu.
Situs web yang sukses adalah situs yang memberikan
kemudahan bagi pengunjung menggunakan menu-menu yang
disediakan. Desain dan tampilan tidak akan menggantikan
kebutuhan untuk kegunaan. Kebutuhan kegunaan dari situs
sebagian akan tergantung pada sifat dari situs tadi. Sebagai
contoh, sebuah situs e-commerce besar perlu memiliki fungsi
pencarian yang efektif, kategorisasi logis dari produk untuk
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browsing, shopping cart user-friendly. Semua jenis website
dengan banyak teks akan perlu memberikan kemudahan untuk
dibaca, baik navigasi antara artikel, dll.
Karena pengunjung yang menentukan keberhasilan
sebuah situs web, maka mereka harus dijadikan fokus selama
pengembangan. Sering kali, desainer atau pemilik website justru
berusaha keras memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka
sendiri untuk website, dan tanpa sadar melupakan pengguna.
Seorang pengguna situs akan fokus pada situs yang dapat
diakses dan dia akan lebih fokus lagi pada konten yang menarik
dan membantu pengguna. Sebab itu, memenuhi keinginan
pengunjung merupakan isu penting dalam setiap keputusan
dalam pengembangan situs.
Navigasi sebuah website mempengaruhi baik kegunaan dan
aksesibilitas, dan ini cukup penting untuk menjamin kemudahan
bagi pengunjung. Ketika mengembangkan sebuah situs web
atau sedang redesign, navigasi harus menjadi perhatian utama,
navigasi harus dirancang untuk memudahkan pengunjung
menemukan apa yang mereka cari.
Sebagian besar website saat ini menggunakan teknik
navigasi seragam yang sudah dikenali oleh rata-rata pengunjung.
Biasanya, situs akan memiliki menu navigasi utama yang akan
link ke halaman yang paling penting di situs, dan link lainnya
akan ditambahkan ke tubuh halaman mana pun yang sesuai.
Sitemaps, pencarian seluruh situs dan halaman FAQ semua
sangat umum dan pengunjung akan mencari mereka ketika
mereka tidak tahu harus kemana lagi. Selain menyediakan
pengunjung dengan cara yang mudah untuk bergerak melalui
situs, navigasi ini sering digunakan oleh desainer untuk
membuat website lebih menarik secara visual.
Meskipun navigasi memberikan ruang bagi desainer untuk
meningkatkan tampilan situs, sebaiknya kebebasan itu tidak
dengan mengorbankan kegunaan dan aksesibilitas. Ketika
mengembangkan navigasi untuk website pikirkan tentang
halaman apa yang paling mungkin diinginkan oleh pengunjung,
halaman yang paling penting untuk tujuan dari website,
bagaimana mengakomodasi pengunjung yang akan berpindah
dari satu halaman ke halaman berikutnya, apa yang pengunjung
harapkan dalam hal lokasi link dan halaman-halaman terkait,
dan berapa banyak klik yang harus dilalui untuk sampai ke
halaman spesifik lainnya.
Konteks atau penampilan dari sebuah situs web akan
menjadi faktor penentu dalam keberhasilan. Tidak setiap website
perlu desain yang memenangkan penghargaan dalam rangka
mencapai tujuan itu, tetapi harus menarik bagi audiens yang
spesifik, misalnya dengan memberikan gambar. Perubahan
penampilan seperti tema website cukup memberikan daya
tarik pengunjung agar tidak bosan dan selalu baru, seperti
tema Pertamina Semangat terbarukan. Untuk itu website perlu
dipelihara agar selalu dinamis.
Satu hal lain yang penting adalah kedisiplinan terhadap
single domain website karena hal ini menyangkut pembangunan
branding corporate. Single domain ini ibarat alamat kantor,
seperti Kantor Pusat Pertamina Jl. Medan Merdeka Timur 1A.
Apabila ada tamu yang akan berkunjung ke Gedung Perwira 6,
tamu tersebut tetap akan menyebut alamat Jl. Medan Merdeka
Timur 1A, dan bukan menyebut gedung Perwira 6.
Begitu juga domain pertamina.com. Apabila ada subdomain
mempunyai ranking yang sama dengan main domainnya, seperti
phe.pertamina.com yang menduduki peringkat global 67.549
atau sama dengan peringkat pertamina.com, maka akan jadi
nilai lebih apabila disatukan domainnya karena secara otomatis
rangking domain jadi naik. Kasus berbeda ada pada subdomain
www.pertaminashipping.com menduduki ranking 3.449.914
atau www.pertamina-up4.co.id yang menduduki ranking
7.836.221. Apabila keduanya disatukan ke domain Pertamina,
ada kemungkinan akses ke halaman mereka bertambah karena
pengunjung pertamina.com lebih banyak.
Belum lagi adanya domain yang sudah tidak dipelihara yaitu
www.pertamina-dohsbs.com. Kita beruntung karena domain
tersebut tidak di-hack yang akibatnya berpotensi merusak
reputasi Pertamina.
Untuk itu sesuai dengan semangat terbarukan Pertamina,
tujuan dari masing-masing website yang dikembangkan apakah
ikut serta dalam membangun reputasi perusahaan, atau
memang recycle produk ini pendek atau tidak berkelanjutan?
Maka jika membangun website informasikan ke fungsi Corporate
Share Service dan ke fungsi Communication Corporate sebagai
penjaga reputasi Perusahaan. •
Nanang Hutawardana
Senior Analyst Web Architect
General Affairs Directorate

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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YOGYAKARTA - Sebagai fungsi yang menjalankan peran teknologi
informasi bagi Pertamina dan Anak Perusahaan, Corporate Shared
Service (CSS) patut berbangga atas pencapaiannya selama ini.
Setelah berhasil mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional
atas ISO 20000 dan ISO 27001, kali ini penghargaan datang dari
dalam negeri. Adalah Kementerian BUMN yang memberikan peng
hargaan kepada Pertamina karena telah menjalankan kegiatan
IT Governance sesuai best practise yang berlaku di dunia bisnis
global.
IT Governance merupakan suatu konsep yang menjadi ja
waban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian value
creation dari TI, keselarasan TI dengan strategi bisnis, serta jaminan
kepastian kembalinya investasi TI yang telah ditanamkan. Sedangkan
penerapan IT Governance pada sektor pemerintahan difokuskan
pada isu efektifitas, efisiensi, keamanan, serta akuntabilitas dan
transparansi terhadap stakeholder maupun masyarakat luas.
Dalam penilaian dan penghargaan IT Governance yang dibe
rikan Kementerian BUMN, Pertamina mendapatkan Juara ke-1 IT
Governance kategori Utility, Energi dan Mineral. Penghargaan dibe
rikan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TI antara
Kementerian BUMN dan BUMN yang berlangsung di Ruang Nakula
Sadewa, Hotel Inna Garuda, Yogyakarta pada 23-24 November
2011.
Penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi CSS sebagai
pengakuan stakeholders atas upaya Pertamina menjalankan Good
Corporate Governance, melalui IT Governance sebagai bagian dari
transformasi perusahaan. CSS telah memberikan dedikasi dan
kinerja terbaik untuk mewujudkan keberhasilan IT Governance di
Pertamina.MPCSS

Foto : CSS

CSS Pertamina Raih Penghargaan IT Governance

Direktur Umum Pertamina Waluyo mengangkat penghargaan IT Governance dari Kementerian BUMN.

‘Launching BOD Control Room’
JAKARTA - Bertempat di Lantai
3 Gedung Utama, pada Selasa
(13/12), telah diluncurkan
BOD Control Room oleh Dirut
Pertamina Karen Agustiawan.
Launching dihadiri sejumlah
anggota direksi, di antaranya
Direktur Hulu M. Husen, Direktur
Pengol ahan Edi S e t i a n t o ,
Direktur Pemasaran & Niaga
Djaelani Sutomo, Direktur
SDM Rukmi Hadihartini dan
Direktur Keuangan Andri T.
Hidayat. Hadir juga SVP CSS
Burhanudin A.E., SVP CIBD
Gusrizal, VP IT Solutions Susilo,
VP Upstream Strategic Planning
Sigit Rahardjo, VP Corporate
Strategic Planning Gigih Prakoso
Soewarto, dan lain-lain.
Gigih Prakoso dalam
laporannya menyatakan BOD
Control Room atau disebut
juga BOD Dashboard System,
yang merupakan inisiatif dari
BTP Control Room. BTP ini
realisasinya merupakan usaha
bersama (joint effort) dari CSS,
CIBD dan seluruh Tim BTP
yang terdiri dari koordinator dan
PIC-PIC lintas fungsi. BTP ini
mempunyai tiga scope. Pertama,
pengembangan sistem dan
infrastruktur (oleh CSS). Kedua,
pengembangan data untuk
korporasi (oleh CIBD dan PIC
fungsi). Dan ketiga, pembuatan
manual dan prosedur (oleh Tim
BTP).
BTP ini terdiri dari tiga
tahap. Pembangunan manual
dashboard, pembangunan

Gandeng Bakrieland,
Pertamina Kembangkan SPBU CODO
Jakarta - Pertamina menyepakati pengembangan SPBU CODO (Company Owned
Dealear Operated) bersama PT. Bakrieland Development Tbk. Kerja sama tersebut
ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina
Djaelani Sutomo dan Presiden Direktur dan CEO PT Bakrieland Development
Hirmansyah S.Thaib, Rabu (7/12).
“Bakrieland mempunyai konsesi dalam toll road dari Cirebon sampai Semarang, dan
kami tidak mau kehilangan momen. Dengan kerja sama ini, kami akan menempatkan
SPBU CODO mulai dari Cirebon hingga Pejagan,” kata Djaelani.
Bagi Bakrieland, proyek pengembangan SPBU ini merupakan proyek pertamanya
dengan Pertamina. Presiden Direktur dan CEO PT Bakrieland Development
Hirmansyah S.Thaib mengatakan bahwa pihaknya yakin betul bahwa Pertamina meru

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan direksi lainnya sedang me
mantau dashboard system yang ada di BOD Control Room.

dashboard yang terintegrasi
d e n g a n a p l i ka si ER P d a n
non-ERP, dan pembangunan
dashboard real time yang
rencananya akan dikembangkan
tahun 2013 dan tahun-tahun
berikutnya.
Data-data yang disajikan
dalam D a s h b o a r d S y s t e m
merupakan data mingguan,
dua mingguan, bulanan, dan
semesteran. “Tujuan akhir dari
Dashboard ini adalah untuk
membangun Real Time BOD
Dashboard. Jadi nanti data
semua akan terintegrasi secara
real time dan up to date dengan
sistem ini, ” kata Gigih.
Dirut Karen Agustiawan
tidak secara khusus memberikan
pengarahan, namun mena
nyakan banyak hal yang berkait
an dengan kesiapan operasional
Control Room, seperti data apa
saja yang bisa ditampilkan. Data

yang sudah automatic dan bisa
ditampilkan baru sekitar 60%,
sementara 40% lainnya masih
manual.
Dirut juga mempersilakan
anggota direksi lainnya untuk
mempergunakan BOD Control
Room untuk kepentingan
mereka masing-masing. Di
samping itu, Dirut meminta
agar pengembangannya bisa
dipercepat untuk selesai tahun
2012, tidak perlu menunggu
tahun 2013.
Setelah itu barulah dilaku
kan demontrasi yang dipandu
VP IT Solutions Susilo dengan
menampilkan data-data baik dari
Direktorat Hulu, Pengolahan,
Pemasaran & Niaga, maupun
data keuangan. Juga dilakukan
demonstrasi video conference
dengan manajemen PT Perta
mina EP yang dipimpin Presdir
PEP Syamsu Alam.MPUHK

pakan mitra strategis yang tepat.
“SPBU merupakan salah satu hal yang tak kalah penting dalam pengembangan
jalan tol di sepanjang Bakrie Toll Road. Kami sadar betul bahwa di rest area , salah
satu yang harus ada adalah SPBU yang berkualitas sehingga para pengendara bisa
memanfaatkan fasilitas tersebut dengan nyaman,” ujar Hirmansyah.
Proyek pengembangan SPBU yang berlokasi di rest area tol Kanci Pejagan
ini terdapat di Pantura dan Cirebon sampai Brebes. Wilayah tersebut akan terus
dikembangkan oleh Bakrieland. “Pembangunan rest area ini telah bergulir sejak awal
tahun 2010, sedang untuk SPBU sudah dimulai beberapa bulan lalu. Kami harap di
kwartal pertama 2012 nanti, SPBU ini sudah bisa beroperasi,” kata Hirmansyah.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan berita acara
kesepakatan pembangunan SPBU CODO Bakrie Toll Road Km 246A dan 247B.
Penandatanganan dilakukan oleh GM Fuel Retail Marketing Region III Pertamina
Hasto Wibowo dan Direktur Utama Bakrie Central Investama, AS Hasrawardhana.
Terkait dengan SPBU, kini Direktorat Pemasaran dan Niaga tengah mengembangkan
konsep baru SPBU New Pasti Pas. “Dulunya itu hanya twin and clean. Sekarang sudah
kita berikan sentuhan lain agar konsumen mendapat sesuatu yang berbeda. Operator
akan bisa berdiskusi dengan konsumen, misalkan tentang apa arti Pertamax, apa
kelebihan dan kekurangannya, selain itu mereka akan lebih ramah. Intinya membuat
konsumen lebih nyaman,” papar Djaelani.
Konsep tersebut diimplementasikan pada tanggal 8 Desember 2011 bersamaan
dengan diluncurkan SPBU baru di area Gading Serpong, Tanggerang. “Bedanya
dengan SPBU lain, di sini operator akan menari dan menyanyi diiringi musik yang
akan hadir saat jeda. Mereka akan menyanyikan lagu “pasti pas”. Semoga konsumen
bisa terhibur,” harap Djaelani.MPSAHRUL

JAKARTA (Republika) - Kementerian ESDM dan
Kementerian Kehutanan akhirnya menandatangani
nota kesepahaman untuk mempercepat pemberian izin
eksplorasi panas bumi. Selama ini, sulitnya mendapatkan
izin ekplorasi membuat kegiatan eksplorasi panas bumi
terhambat. Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan, kedua
kementerian juga akan melakukan kerja sama dalam
pengembangan panas bumi di kawasan konservasi untuk
jangka waktu tiga tahun. Saat ini, menurutnya, terdapat
28 titik panas bumi yang akan dieksplorasi. Sebanyak 14
proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP)
terdapat di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang telah
ada dan sisanya berada di WKP baru. Kedua lembaga
ini juga menyepakati target penyelesaian perizinan
pengusahaan panas bumi pada kawasan hutan produksi
dan kawasan hutan lindung. Selain itu, diatur pula langkahlangkah dalam pengembangan panas bumi di kawasan
konservasi untuk semua titik.

PERTAMINA SIAPKAN STOK PREMIUM
18 HARI

JAKARTA (Investor Daily) - Untuk mengantisipasi
lonjakan konsumsi BBM bersubsidi saat Natal dan Tahun
Baru, Pertamina mempertahankan stok Premium 18 hari.
Jumlah ini dinilai cukup untuk menutup kebutuhan BBM
akhir tahun. “Stok aman. Untuk Premium sekarang kita
pertahankan cukup untuk 18 hari,” ujar Direktur Pemasaran
& Niaga Pertamina Djaelani Sutomo. Sementara itu, stok
Solar juga aman. Menurut Djaelani, konsumsi Solar tidak
akan melonjak tinggi. Dia memperkirakan, konsumsi akhir
tahun nanti tidak akan setinggi saat lebaran. Pasalnya,
jumlah masyarakat yang mudik tidak akan sebanyak saat
Idul Fitri. “Yang perlu kita waspadai di daerah wisata. Pasti
ramai di sana,” kata Djaelani. Untuk itu, Pertamina akan
mengawasi besaran stok BBM di SPBU sekitar daerah
wisata.

PHE Siapkan capex Rp 6 triliun

JAKARTA (Investor Daily) - PT Pertamina Hulu
Energi (PHE), salah satu anak perusahaan Pertamina,
menyiapkan modal belanja (capital expenditure/capex)
sekitar Rp 6 triliun untuk mengejar target produksi minyak
tahun depan. Direktur Utama PHE Salis S. Aprilian
mengatakan, dana ini akan digunakan untuk menggenjot
produksi tahun depan agar sesuai target 71 ribu barel per
hari. “Tahun depan, dana yang disiapkan Rp 12-13 triliun.
Sekitar Rp 6 triliun untuk capex. Sisanya untuk biaya
operasi (operational expenditure/opex),”
ujarnya. MPRO
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Gunakan Musicool, Telkom Hemat 20 Persen
Jakarta – Penggunaan
Musicool di seluruh wilayah
kerja PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk. mendukung
perusahaan tersebut menuju
green company. Musicool
merupakan refrigerant hidro
karbon produksi Pertamina
yang tidak merusak ozon.
Hal tersebut dipaparkan
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan dalam
acara penandatanganan kerja
sama pemanfaatan produk
ramah lingkungan antara
Pertamina dan Telkom, pada
(24/11).
Nota kesepahaman pe
manfaatan produk ramah ling
kungan yang ditandatangani
Direktur Utama Pertamina
Kar en Agustiawan dengan
Direktur Utama Telkom, Ri
naldi Firmansyah di Kantor
Pusat Pertamina Jakarta.
“Sinergi ini merupakan
bukti keseriusan dua BUMN
ini dalam mewujudkan green
company,” papar Dirut.
Sementara Direktur Utama
Telkom Rinaldi Firmansyah
memaparkan, pemanfaatan
refrigerant hidrokarbon Per
tamina akan digunakan untuk
mendinginkan gedung dan alat

Foto : PRIYO/Pertamina

IZIN EKSPLORASI PANAS BUMI
DIPERMUDAH

BERITA

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menyerahkan cinderamata kepada Direktur Utama Pertamina Karen Agus
tiawan setelah menandatangani kerja sama pemanfaatan produk ramah lingkungan, di Jakarta (24/11).

produksi yang dimiliki Telkom.
“ U n tu k b e k e r j a o p ti m a l,
infrastruktur telekomunikasi
yang ada di dalam gedung
harus ditempatkan di ruangan
bersuhu dingin, yaitu sekitar
22-24 derajat celcius nonstop.
Ini akan menghabiskan cost
yang tinggi unt uk beban
listrik,” paparnya.
Berdasarkan hasil sur
vei, komponen terbesar be

ban listrik untuk operator
telekomunikasi adalah 73
persen sites (perangkat in
frastruktur), yang 46 persen
di antaranya adalah Air
Conditioner (AC).
“Dengan menggunakan
Musicool, potensi penghe
matan daya listrik cukup be
sar, yakni mencapai 15-20
persen,” kata Rinaldi.
Penggunaan Musicool

di seluruh wilayah kerja
Telkom juga sejalan dengan
berbagai kebijakan nasional
maupun internasional
mengenai penghapusan
bahan-bahan kimia perusak
ozon, seperti yang tercantum
dalam protokol montreal,
amandeman Beijing, dan UU
No. 32 Tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.MPNDJ

Direktur SDM Rukmi Hadihartini :

Masuk Pertamina Jangan Manja
JAKARTA - “Adik-adik peserta BPS yang
masuk belakangan ini agak manja dan
kurang tangguh. Oleh karena itu perlu
dilatih selama sebulan oleh Rindam
untuk menjadi pekerja yang tangguh.
Anggap saja ini kawah candradimuka
yang pertama.”
Demikian ditegaskan oleh
Direktur SDM Rukmi Hadihartini
ketika memberikan sambutan
pada penerimaan peserta
Program Bimbingan Profesi
Sarjana (BPS) Pertamina
Batch II Tahun 2011. Acara
berlangsung di Lantai M
Gedung Utama pada
Rabu (7/12). Hadir pula
pada kesempatan
tersebut Direktur
Pemasaran & Niaga
Djaelani Sutomo,
VP PLC Hasnil
Rasyid serta
undangan
lainnya.
Direktur SDM
Rukmi Hadihartini
menyatakan perlunya
pendidikan untuk para
peserta BPS seperti yang
diselenggarakan oleh Rindam Siliwangi.
Tujuannya adalah untuk membentuk
pekerja Pertamina yang tangguh. Pe

Foto : KUN/Pertamina

RESUME Pekan Ini

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini dan tim manajemen lainnya mem
berikan ucapan selamat kepada para BPS baru.

latihan mental yang selama ini berlangsung dua minggu
dianggap tidaklah cukup. Demikian pula halnya dengan program
pendidikan yang berlangsung di Jakarta dan Cepu.
Ia berharap para peserta siap untuk menjalani program.
“Mudah-mudahan kami tidak salah memilih Anda, karena Anda
masuk ke Pertamina bukan untuk masuk ke dalam kemapanan
atau comfort zone. Pertamina sekarang berbeda dengan
Pertamina dulu yang kelihatannya enak. Sekarang kita harus
bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang telah
masuk ke Indonesia.”
VP Pertamina Learning Center (PLC) Hasnil Rasyid mela
porkan bahwa program akan berlangsung selama setahun,
dari 6 Desember 2011 sampai 30 November 2012, dengan
mengambil tempat di Jakarta dan Cepu. Peserta program
BPS ini terdiri dari 86 peserta, yang terdiri dari jurusan-jurusan
Marketing & Trading 59 peserta, Integrated Supply Chain (ISC)
18, dan Legal 9.MPUHK
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Bincang-bincang
Srikandi Migas
JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ibu
yang jatuh pada 22 Desember, Ikatan Ahli Teknik
Perminyakan Indonesia (IATMI) menyelenggarakan
talkshow Srikandi Migas Indonesia Membangun Negeri.
Acara berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada
Rabu (14/12).
Dalam talkshow tersebut, ditampilkan enam
srikandi migas, yaitu Evita H. Legowo (Dirjen Migas
– Kementerian ESDM), Karen Agustiawan (Dirut
Pertamina), Cornelia Oentarti (Staf Ahli Kepala BP
Migas), Fila Beliayaman (CEO Medco Energy Inter
national), Marjoline Wahyong (President Director &
GM Santos Indonesia) dan Asri Nugrahanti (Pembantu
Rektor Universitas Trisakti). Talkshow dipandu oleh
Prof. Dr. Widjajono Partowidagdo yang adalah Wakil
Menteri ESDM.
Ketua Umum IATMI Salis S. Aprilian kepada Media
Pertamina dan Pertamina TV mengemukakan bahwa
acara ini bertujuan untuk menularkan semangat (spirit)
dan motivasi Srikandi Migas Indonesia kepada para
pekerja migas dan mahasiswi yang masih studi di ber
bagai perguruan tinggi.
Tentang alasan kenapa harus IATMI, Salis menje
laskan karena IATMI merupakan fasilitator untuk men
dorong bisnis migas di Indonesia, yang meliputi unsurunsur akademisi, bisnis dan government.
Karen Agustiawan mengatakan bahwa sebenarnya
perempuan diberikan kesempatan yang seluas-luas
nya untuk mencapai posisi yang setinggi-tingginya.
“Masalahnya kadang-kadang di Pertamina, kesempatan
itu tidak diambil. Jangan pernah takut untuk bersaing
dengan lelaki untuk posisi apapun juga,” kata Karen.
“Kendalanya, pekerja wanita di Pertamina itu sering tidak
mau dipindah ke daerah, padahal mereka harus bisa
menjadi pimpinan di unit-unit bisnis seperti Balikpapan,
Cirebon atau Dumai. Itulah tantangan untuk pekerja
wanita di Pertamina.”
Namun Karen tetapi mengakui, untuk wanita keluar
ga tetaplah nomor satu. Karena itu ada saatnya pekerja
wanita harus memilih antara kelaurga dan karirnya.
Cornelia mengapresiasi acara Srikandi Migas ini
karena merupakan wujud dari kesetaraan gender yang
selama ini diperjuangkan.MPUHK
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Direktorat Umum Sabet Juara Umum
Lomba Bulan Arsip 2011
Jakarta - Direktorat Umum
Pertamina menjadi juara
umum dalam lomba Bulan
Arsip 2011. Piala diserahkan
oleh Direktur SDM Rukmi
Hadihartini kepada VP IT
Solution Susilo mewakili Di
rektur Umum Waluyo, di Kan
tor Pusat Pertamina, (13/12).
Dalam sambutannya
Rukm i mengatakan acara
anugerah ini bukan semata
mencari pemenang saja, tetapi
diharapkan bisa lahir role model
dan memberikan inspirasi bagi
seluruh peserta.
“Ini merupakan sebuah
bentuk pembinaan dan bagai
mana meningkatkan kesadaran
arsip sebagai sumber informasi
dan acuan kerja. Selain itu
juga untuk mengembangkan
keterampilan pekerja dalam
mengelola arsip, mengingat
fungsi arsip sebagai bukti
akuntabilitas sangat vital dan
mendukung pengambilan
keputusan,” katanya.
Terkait dengan predi
kat juara umum yang disan
dang Diarektorat Umum,
Susilo mengatakan bahwa
pernghargaan ini merupakan
buah dari apa yg telah dilakukan
Direktorat Umum dalam
membangun kesadaran para
pekerja dalam pengarsipan
dokumen. “Arsip merupakan
hal yang penting di perusahaan
ini. Dengan membangkitkan
tingkat kesadaran seperti itu

Foto : PRIYO/Pertamina
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Direktur SDM Rukmi Hadihartini menyerahkan piala kepada Direktorat Umum sebagai juara umum Lomba Bulan Arsip
2011. Piala diterima oleh VP IT Solution Susilo.

di semua lini, mudah-mudahan
pengelolaan kita akan lebih
baik lagi, “ kata Susilo.
Lomba Bulan Arsip 2011
diikuti oleh 193 peserta yang
terdiri dari beberapa kategori.
Peserta untuk kategori VP ke
atas sejumlah 56 fungsi, peserta
sekertariat untuk setingkat VP
ke atas dan setingkat manajer
yang melapor langsung
kepada SVP sejumlah 91
sekertariat, serta lantai atau
gedung berdasarkan struktur
organisasi korporat di wilayah
Jakarta sejumlah 46 lantai
atau gedung, kecuali lantai
dan gedung yang sedang

direnovasi.
Penilaian bulan arsip
dilaksanakan sejak tanggal 1
hingg a 30 November 2011.
Penghargaan ini dibagi ke
dalam beberapa kategori.Yaitu
kategori fungsi, sekretariat,
lantai/gedung, fungsi terbaik
di setiap Direktorat/Leher, sek
retariat terbaik per Direktorat/
Leher, serta juara umum.
Penilaian lomba dilakukan
dengan mengacu pada kriteria
yang telah ditentukan.Di
antaranya, kebersihan dan
keterampilan dalam penataan
arsip, sistem penyimpanan
dan pencatatan, kerahasiaan

dan keamanan dokumen yang
semuanya berdasarkan tata
kelola arsip yang dituangkan
dalam pedoman administrasi
terpadu Pertamina.
Menurut panitia Lomba
Arsip 2011, pengelolaan arsip
di lingkungan Pertamina Pu
sat semakin baik, terlihat de
ngan peningkatan nilai yang
diperoleh berbagai fungsi
hingga 29 persen dari tahun
2010. Namun, masih ada
dokumen dan arsip dari pe
sert a yang belum tertata
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di perusahaan.
MP
SAHRUL

Jakarta - Komunikasi,
koordinasi , serta kerja sama
di bidang Sumber Daya
Manusia (SDM) merupakan
hal penting dalam mendukung
sinergi bisnis Pertamina dan
anak perusahaannya. Untuk
mewujudkan hal tersebut,
Pertamina menggelar “Forum
Komunikasi Pertamina dan
Anak Perusahaan”, pada
(1/12).
Acara yang digelar di
Lantai Ground, Gedung
Utam a Pertamina tersebut
berlangsung selama dua hari,
dan diikuti oleh para direksi dari
anak perusahaan Pertamina.
Senior Vice President Human
Resource (HR) Pertamina
Ahmad Bambang mengatakan
forum ini dimaksudkan untuk
membahas pemenuhan te
naga kerja atau man power
planning.

“Forum ini merencanakan
pemenuhan tenaga kerja
untuk kebutuhan Renc ana
Jangka Panjang Perus a
haan (RJPP) mereka. Oleh
karenanya dibutuhkan ban
tuan korporat atau local equip
ment,” katanya.
Ahmad menuturkan bah
wa Pertamina kini sedang
memperbaiki kondisi topografi
tenaga kerjanya agar lebih
baik. Terlebih lagi karena
Pertamina mengalami keko
songan di bagian middle
management, akibat jeda skip
penerimaan pegawai yang
berlangsung di sepanjang
tahun 1993 hingga 2000.
“Ini menjadi kendala bagi
kami. Khususnya dalam
memenuhi permintaan anak
perusahaan untuk pekerja
setingkat asisten manajer.
Oleh karena itu kami meng

ajak anak perusahaan untuk
berembuk dan mencari solusi
bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan
bahwa baru-baru ini HR men
dapat kontrak manajemen
dari Kementerian BUMN
untuk men-drive proposi
jumlah pekerja support
terhadap operasi menjadi
1:50. “Pertamina masih
susah mengarah ke situ jika
tidak menggunakan konsep
share service. Jadi, silakan
anak perusahaan fokus
pada kegiatan operasi dan
pengembangan bisnis. Untuk
fungsi support itu dilayani oleh
korporat. Di-share baik IT, HR
dan lainnya,” jelasnya.
Forum ini merupakan
bagian dari Cooperative
Management, yaitu me
nyinergikan hubungan korporat
dan anak perusahaan dalam

banyak hal. “Apakah kita akan
menganut liberal total? Artinya
setiap anak perusahaan punya
otoritas penuh. Sesuai pasar
mereka akan bersaing.Dalam
kondisi itu, poin penting bagi
korporat adalah informasi
tentang laba perusahaan. Itu
lebih ke investment holding,”
Paparnya.
Ia menambahkan bah
wa konsep yang harus di
ikuti PWTT adalah long
live employment. “Untuk ke
depannya salah satu yang
perlu kita bahas adalah
konsep long live employment
korporasi, yaitu semua kar
yawan korporasi ditempatkan
dimanapun berstatus sama.
Ya n g m e n j a d i p e m b e d a
adalah tunjangan profesi
masing-masing,” ungkapnya.
Namun ia juga menga
takan bahwa hal tersebut

Foto : WAHYU NR/PERTAMINA

Kuatkan ‘Man Power Planning’ di Pertamina

SVP HR Ahmad Bambang memberikan pengarahan pada Forum Komunikasi
Pertamina dengan Anak Perusahaan.

masih perlu dikaji ulang yang
nantinya akan dipersentasikan
ke direksi. “Tidak semua mesti
sama, tergantung pendekatan
mana yang mau kita pakai.
Boleh liberal tapi konsepnya
bisa berdasarkan profesi,”
imbuh Ahmad.

Forum komunikasi Per
tamina dan Anak Perusahaan
ini berlangsung selama dua
hari, dan diisi oleh materi
seputar HR yang disampaikan
oleh korporat serta masingmasing anak perusahaan
yang hadir.MP SAHRUL
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Chief Legal Counsel Pertamina Alan Frederik Panggabean berbi
cara dalam diskusi panel yang diadakan Serikat Pekerja Pertamina
Hulu, di Jakarta, (15/12).

Mengusung
Semangat Perubahan
JAKARTA - Menyambut isu akan dibahasnya
RUU Perubahan UU Migas bulan Februari 2012
yang akan datang, Serikat Pekerja Pertamina
Hulu (SPPH) menyelenggarakan diskusi panel
bertema Menggagas Konsep Ideal Pengelolaan
Migas di Indonesia dan Peran Tebaik Pertamina
sebagai Perusahaan Migas/Energi Nasional dalam
RUU Perubahan Undang-undang Migas. Diskusi
berlangsung setengah hari di Gedung Kwarnas
Lantai 7 pada Kamis (15/12).
Bertindak sebagai pemateri adalah Bobby Rizaldy
(anggota DPR RI Komisi VII), Pri Agung Rahmanto
(Direktur ReforMiner Institute) dan Alan Frederik
Panggabean (Chief Legal Counsel Pertamina).
Sementara bertindak sebagai moderator adalah Dedi
Yusmen (Ketua Umum SPPH). Diskusi juga dihadiri
Presiden Direktur PHE Salis S. Aprilian.
Pri Agung dalam pemaparannya lebih menyoroti
perlunya reformasi dari institusi-institusi pemerintah
di sektor migas, meliputi Kementeri ESDM cq. Ditjen
Migas, BP Migas, BPH Migas dan Pertamina. Bobby
Rizaldy lebih banyak memaparkan polaritas politik
dan konflik kepentingan yang ada di DPR. Namun
ia menjanjikan harus ada perubahan agar iklim bisnis
migas di Indonesia kembali membaik. Sementara Alan
mengatakan bahwa bagi Pertamina, tidak masalah
bagaimana peraturannya, asalkan konsisten dan
tidak setengah hati. Karena menurutnya, selama ini
yang terjadi selalu inkonsistensi dalam implementasi
undang-undangnya.
Diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab.MPUHK

Medan - Beberapa macam

Tambahnya lagi, sepak

produk unggulan Pelumas

terjang bisnis pelumas

Pertamina masih menjadi

Pert amina telah berhasil

market leader di pasaran

menembus pasar ekspor

Sumatera Bagian Utara.

ke-19 negara dengan

Sejumlah penghargaan

menargetkan hasil penjualan

dan pengakuan telah diraih

sebanyak Rp 720 miliar dan

Pelumas Pertamina, bahkan

telah mendapatkan berbagai

telah berhasil menembus

penghargaan.

ekspor ke -19 negara.
Untuk itu, sudah sela

Engineer Industry Me

yaknya seluruh pekerja

dan, Agus Supriyanto

Pertamina serta mitra

mengungkapkan tentang

kerja dapat mendukung

Industrial Segment –

bisnis Pelumas Pertamina.

User Category agar bisa

Caranya, dengan menge

memberikan ketepatan per

kendaraan dan bagaimana

bahwa setiap pekerja Per

nal terlebih dahulu, mem

usahaan tersebut unt uk

agar pengguna kendaraan

tamina harus bersatu dalam

beli dan merasakan keung

memilih produk Pertamina.

bisa memilih pelumas

mendukung setiap program

gulannya, sehingga dapat

Sedangkan Sales Engineer

terbaik untuk kendaraannya

yang dilakukan oleh semua

mempromosikan ke pihak

Retail Area Sumut dan NAD,

sendiri.

fungsi.

eksternal. Karena pekerja

Brian Bayu Sukmana juga

Dalam kesempatan

“Dengan demikian, upaya

sangat berpotensi menjadi

memberikan pemahaman

tersebut General Manager

yang dilakukan pekerja dapat

marketer produk Pelumas.

di RU II ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan,
wawasan skill pekerja Electrical
RU II tentang pemasangan,
setting dan kalibrasi relay
proteksi. Sehingga setelah
pelaksanaan Inhouse training
ini diharapkan seluruh peserta
dapat melaksanakannya de
ngan benar di fungsi masingmasing.
“Semoga kendala dan
perm as alahan yang ada
di lapangan bisa teratasi.

Sales Region I Manager PT Pertamina Lubricants Ibnu Prakoso menjelaskan
seluruh pekerja Pertamina berpotensi menjadi marketer untuk produk-produk
unggulan Pertamina.

bagaimana produk pelumas

Fuel Retail Marketing (FRM)

mendongkrak penjualan pro

Hal ini diungkapkan oleh

Pertamina memiliki keung

Region I Gandhi Sriwidodo

duk-produk unggulan Per

Sales Region I Manager PT

gulan saat digunakan oleh

memberikan pengarahan

tamina. MPFRM REG. I

Pertamina Lubricants, Ibnu
Prakoso, Selasa (22/11)
dalam acara sharing session
di Gedung Serba Guna
Kantor Unit Pertamina Medan
yang dihadiri oleh General
Manager PT Pertamina FRM
Region I, Gandhi Sriwidodo,
Tim Manajemen dan seluruh
pekerja Marketing & Trading
Region I.
Ibnu Prakoso juga meng
ungkapkan bahwa pelumas
Pertamina merupakan sa
tu-satunya yang memiliki
fasilitas kilang bahkan la
boratorium. Sehingga su
dah selayaknya Pelumas
Pertamina menjadi market
leader di dalam negeri.

In House Training Pemasangan, Setting dan
Kalibrasi Relay Proteksi GE Multilin Type
DUMAI - Inhouse training
pemasangan, setting dan
kalibrasi relay proteksi GE
multilin type F60, SR-750,
MIF II, SR-469, T-35 dan
F-650 dilaksanakan pada 6-8
Desember 2011 di Gedung
Banglat RU II Dumai. Inhouse
training ini diadakan oleh RU
II Dumai bekerjasama antara
dengan PT Dinamika Electra
Mandiri.
Acara ini yang diikuti 20
pekerja dari berbagai bagian

Selanjutnya, Sales

Foto : FRM REG. I

Foto : KUN/Pertamina

Pelumas Pertamina Tetap yang Terbaik

7

Diharapkan dengan ked a
tangan PT Dinamika Electra
Mandiri ini kita dapat berdiskusi
dan menyampaikan kendalakendala yang kita temui di
lapangan dan nantinya da
pat kita atasi dengan baik.
Pergunakanlah kesempatan
ini sebaik-baiknya untuk kita
dan untuk perusahaan,” ucap
Ali Riduan dalam sambutannya
ketika membuka inhouse
training tersebut.MPRU II
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center
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(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
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Identifikasi 1107 Pekerja dengan
Ekspertis Tertentu
KOMET telah menyediakan fasilitas untuk sharing
secara on-line melalui forum Community of Practice
(CoP) di Portal KOMET. Sejak awal tahun telah
dilakukan sosialisasi kepada KOMETers untuk segera
melakukan update profil-nya dengan “expertise” yang
sesuai agar dapat bergabung dengan CoP yang sama
dengan expertise-nya.

Sebuah Realita Keberhasilan
Hasil kerja keras seluruh Insan Pertamina, mulai dari PIC (Person in Charge), Tim KOMET, Tim
Manajemen sampai dengan dukungan Direksi dalam implementasi budaya berbagi pengetahuan
membuahkan prestasi yang patut dibanggakan. Keberhasilan demi keberhasilan telah diperoleh.
Barangkali perlu dikomunikasikan ulang kepada seluruh manajemen dan Pekerja bahwa upaya
yang kita lakukan adalah tidak sia-sia dan patut dibanggakan.
Memiliki
Roadmap dan
Rencana Jangka
Panjang
Melalui Quality
Managemet Forum
(QMF), KOMET
telah menyusun
roadmap knowledge
management dalam
4 (empat) fase,
yaitu : implemetasi
model knowledge
management, sistem
imbalan, penyelarasan
dengan strategi perusahaan, dan perluasan.
Menggerakkan
109 PIC (Person in
Charge)
Untuk menumbuhkan
budaya berbagi
pengetahuan ini maka
dibentuklah PIC yang
merupakan perwakilan
dari Fungsi sebagai bagian
dari Tim KOMET. Diawali
dengan mengadalan
rapat koordinasi (rakor) PIC yang dilaksanakan pada awal Maret 2011 di Kantor Pusat, para PIC
ini memahami tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan sosialisasi program knowledge
management, asistensi penulisan Aset Pengetahuan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan
KOMET, asistensi proses upload ke Portal KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET), dan
memobilisasi update profil Pekerja di MYSITE.
Menyelenggarakan 150 Forum Sharing KOMET
Forum-forum
Sharing KOMET
terus tumbuh mulai
dari Kantor Pusat
sampai dengan Unit
/ Region. Kegiatan ini
menjadi salah satu
bentuk kegiatan utama
pendorong budaya
berbagi pengetahuan.
Insan Pertamina
dapat merasakan
manfaat dari forum seperti ini, selain dapat
memperoleh ilmu pengetahuan bagi dirinya,
KOMETers dapat bertanya secara langsung
kepada narasumber sesuai dengan ekspertis
yang diminati. Kegiatan Forum Sharing di Unit
/ Region ini dikelola para PIC KOMET yang
merupakan penggerak kegiatan KOMET di
Unit / Regionnya masing-masing.
Mengumpulkan 1738 Aset
Pegetahuan dalam Portal KOMET
Update status jumlah total aset
pengetahuan Januari – Desember 2011
jumlah aset pengetahuan yang telah
diupload di Portal KOMET adalah 1738 aset
pegetahuan yaitu 202.8% dari target Shared
KPI (857 aset pengetahuan). Prioritas aset
pengetahuan KOMET yaitu meng-capture
tacit knowledge (success story, lesson
learned, troubleshooting, problem solving)
menjadi explicit knowledge.

Menjadi KPI Shared bagi Manajemen
Di tahun 2011 ini, implementasi budaya berbagi
pengetahuan diformalkan dalam bentuk Shared KPI
yang berlaku bagi para Vice President dan Manager
yang melapor langsung kepada Direktur. Rumusan
KPI Shared dihitung berdasarkan jumlah aset
pengetahuan dibagi jumlah populasi pekerja.
Memiliki Company Knowledge Profile
(CKP) yang Komprehensif
Pertamina bersama-sama Tim KOMET yang
merupakan perwakilan dari Fungsi menyusun CKP
berdasarkan dimensi Most Admire
Knowledge Enterprise (MAKE)
sebagai salah satu persyaratan
dalam ajang MAKE Study.
Bagian dari Annual
Pertamina Quality (APQ)
Awards 2011
Untuk memberikan apresiasi
terhadap dukungan PIC dan
KOMETers maka pada bulan
Nopember 2011 yang lalu
diberikan penghargaan “The
Best KOMET Agent” dan “The
Best KOMETers” sesuai dengan
kriteria yang ditentukan dalam
ajang Annual Pertamina Quality
Awards 2011.
Winner 2011 Indonesian Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE)
Para Panelist menilai Pertamina memiliki keunggulan dalam sistem pengelolaan pengetahuan,
baik secara online (http://intra.pertamina.com/KOMET) maupun off-line (forum sharing). Visi, misi dan
nilai yang dijalankan Pertamina dinilai berbasis pengetahuan dimana terbukti para leader di Pertamina
memiliki perhatian yang besar dalam budaya berbagai pengetahuan dengan keterlibatannya sebagai
narasumber dalam berbagai forum sharing. Pertamina berhasil menjadi juara, tidak hanya satu
penghargaan, tetapi dua penghargaan sekaligus yaitu :
• The Winner of 2011 Indonesian MAKE Study
• Special Recognition for Enterprise Intellectual Capital Management
Keberhasilan yang dicapai KOMET
selama tahun 2011 ini tentunya tidak
lepas dari kendala atau permasalahan
bagi Tim KOMET. Mulai dari konsistensi,
peran leader, dukungan PIC sampai
dengan permasalahan teknis merupakan
tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti
di masa yang akan datang. Tidak cukup
berpuas diri dengan pencapaian KOMET
di tahun ini, justru tantangan untuk lebih
baik dan lebih berkembang di masa yang akan datang menjadi agenda utama bagi KOMET.
Apabila dapat digambarkan apa yang menjadi harapan KOMET yaitu bahwa budaya berbagi
pengetahuan dapat berjalan sebagai kebutuhan KOMETers dan KOMET menjadi salah satu
referensi implementasi knowledge management di kalangan perusahaan terkemuka nasional
bahkan internasional. Seperti hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin apabila KOMET
mendapat dukungan dari seluruh Insan Pertamina.•

Oleh : Shynta Dewi - 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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BOGOR - Puluhan anak-anak berwajah khas kawasan timur Indonesia
tampak berseri, saat anggota PWP Direktorat Pemasaran & Niaga
mendatangi tempat mereka di Panti Asuhan Anak Bhakti Kasih Jl. Pabaton
Bogor, pada (9/12). Apalagi ketika mereka disalami oleh ibu-ibu yang
ramah ini. Tampak diraut wajah mereka kerinduan akan sosok ibu yang
tak lagi pernah mereka lihat. Mereka adalah anak anak yang jauh orang
tua sanak saudara, dan berasal dari daerah kawasan timur Indonesia,
seperti Papua, NTT dan Timor Leste yang memilih menjadi warga Negara
Indonesia yang ditampung oleh Ignatius Agus.
Anggota Persatuan Wanita Patra Pusat Direktorat Pemasaran dan
Niaga sengaja datang untuk berbagi kebahagiaan dengan anak anak
panti. Pada kesempatan tersebut PWP menyerahkan bantuan senilai
Rp11.576.000 selain itu juga diberikan bingkisan berupa sembako, alat
tulis, dan peralatan mandi.
Ketua PWP Dit. Pemasaran dan Niaga Ninik Jaelani berharap bantuan
yang diberikan bisa bermanfaat bagi anak-anak. “Walaupun hidup dalam
kondisi yang jauh dari kecukupan secara materi, namun tidak boleh
berputus asa dan selalu belajar dengan tekun agar bisa menggapai apa
yang dicita-citakan. Tuhan tidak tidur. Tuhan tahu siapa saja hamba-Nya
yang selalu berdoa dan berusaha,” ujarnya.

Sementara pengasuh Panti Ignatius Agus yang menerima ban
tuannya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang
diberikan. “Semoga Tuhan membalas semua kebaikan ini,”doanya.
MP
KUN

Foto : PRIYO/Pertamina

Bakti Sosial untuk Lansia dan
Mantan Penderita Kusta
JAKARTA – PWP Pusat Bidang Kerohanian Kristen mengadakan
acara bakti sosial untuk Lansia dan kelompok mantan penderita kusta
di Yayasan Marfati, Cikokol, Tangerang, pada Selasa, (6/12). Acara ini
dibuka oleh Ketua Sosial Budaya PWP Pusat Elvie Sihombing. Acara
ini diadakan dalam rangka menyambut Natal dan dimaksudkan untuk
membantu dan memberikan perhatian. Bantuan yang diberikan berupa
mesin potong kain dan mesin Jahit, paket sembako, bingkisan kasih dan
alat-alat kebersihan serta sejumlah uang tunai.MPPRIYO

BOGOR - Selasa yang cerah itu (22/11) adalah hari yang membahagiakan
segenap pengurus dan santri Pondok Pesantren Hidayatullah, Kayu
Manis Bogor. Siang itu pondok pesantren asuhan Ust. Jaelani mendapat
kunjungan dari anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) PDSI yang dipimpin
oleh Ketua PWP Tingkat Pusat Dit. Hulu PT. PDSI, Anis Amran.
Kunjungan ini selain dimaksudkan untuk silaturahmi, PWP PDSI juga
menyerahkan bantuan dana dan fasilitas tempat tidur.
Menurut Anis Amran, kegiatan yang dilakukan PWP Tingkat Pusat
Dit. Hulu PT. PDSI ini merupakan rangkaian kerja yang secara rutin
dilaksanakan. Diharapkan bantuan kecil ini dapat dirasakan manfaatnya
oleh para santri di pesantren tersebut. Sementara Ust. Jaelani menyam
paikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PWP Tingkat
Pusat Dit. Hulu PT. PDSI.
Kini pesantren ini memiliki hampir 100 orang santri yang terdiri dari

Foto : PDSI

PWP PDSI Peduli Sesama

kalangan kurang mampu seperti yatim, piatu, yatim-piatu, dhuafa dan
muallaf, dan rata-rata berasal dari pulau Sumatra dan bagian timur
Indonesia.MPPDSI

PWP RU II Dumai Berbagi dengan
Anak Yatim

Foto : RU II

PERPUSTAKAAN

MP

Foto : KUN/Pertamina

PWP Direktorat Pemasaran & Niaga
Berbagi Kebahagiaan

Judul Buku :
API ISLAM (Nurcholish Madjid Jalan
Hidup Seorang Visioner)
Penulis : Ahmad Gaus AF
Penerbit : Kompas
Buku ini merekam perjalanan
hidup seorang visioner, petualangan
intelektual, obsesi, dan sikapnya dalam
menghadapi badai kritik. Nurcholish
Madjid atau Cak Nur dikenal sebagai
pemikir Islam paling kontroversial.
Pandangannya tentang Sekularisasi,
Islam yes partai Islam no, tidak ada
Negara Islam, hingga pluralisme, telah
menyulut perdebatan panjang. Ia
mendobrak kebekuan politik dengan
seruan oposisi, Pancasila ideology
terbuka dan pencalonan dirinya
sebagai presiden dengan modal
pikiran.
Cak Nur sendiri pada mulanya
memiliki kecenderungan moderat ini,
untuk alasan yang bisa diterka. Pada
masa-masa genting di awal Orde Baru
ini, Cak Nur terpilih sebagai Ketua
HMI untuk dua periode berturut-turut
(1966 – 1968, 1968 – 1971), yang tak
pernah terjadi sebelumnya. Dalam
posisi sebagai Ketua HMI, tentu saja
ia dituntut menjembatani kutub-kutub
pemikiran yang berkembang. Selain
itu, ia pun punya kedekatan hubungan
dengan tokoh-tokoh Masyumi.
Pada tahun 1968, Madjid
menulis seri artikel yang berjudul
Modernisasi ialah Rasionalisasi,
Bukan Westernisasi yang dimuat di
majalah Pandji Masyarakat dan Liga
Demokrasi.
Pergeseran pemikiran Cak
Nur ke arah pemikiran Islam yang
lebih progresif merupakan hasil
dari dinamika diri dan lingkungan
intelektualnya. Seperti yang dikatakan
Wahib : ‘Nurcholish Madjid adalah
orang yang senang belajar dan
membaca. Buku adalah pacarnya yang
pertama. Walau dia sudah merasa
benar, tapi karena kesediaannya untuk
senantiasa belajar, memaksanya
lama-lama untuk mempersoalkan
kembali apa yang telah diyakininya’.
Karena hobi membacanya, kata Wahib,
Madjid adalah orang yang cukup punya
peralatan ilmu sehingga dengan suatu
sikap perubahan mental saja dia sudah
sanggup meloncat jauh ke depan
mengejar ketinggalan-ketinggalannya.
Ide pokok pembaruan pemikiran
Cak Nur berporos pada persenyawaan
dari segitiga “keislaman,
keindonesiaan, dan kemoderanan”.
Dalam pandangan Cak Nur, klaim
universal Islam harus didialogkan
dengan realitas setempat. Orangorang Muslim diharapkan mampu
mewujudkan diri dalam sikap hidup
kebangsaan yang tidak lagi melihat
kesenjangan antara keislaman dan
keindonesiaan. Oleh karena itu, yang
amat diperlukan oleh Muslim Indonesia
saat ini, ialah suatu persepsi kepada
agamanya secara intelektual, disertai
sikap kritis terhadap berbagai warisan
sejarahnya sendiri.
Buku yang ditulis secara
bersemangat oleh saudara Gaus
ini merupakan suatu usaha untuk
merekonstruksi bangunan pemikiran
Cak Nur, lengkap dengan sebagai
kontroversi, kesalah pahaman
dan implikasi-implikasinya. Ia
telah berusaha memperlihatkan
hitam-putihnya Cak Nur dengan
menyertakan berbagai sudut pandang,
meskipun berbagai sudut pandang
itu boleh jadi merupakan persepsi
subyektif yang belum tentu demikian
sejatinya menurut Cak Nur sendiri.
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DUMAI - Dengan mengundang para yatim piatu yang tinggal disekitar
masjid yang berada di Kelurahan Bukit Timah, Persatuan Wanita Patra
(PWP) RU II menyelenggarakan Peringatan hari Asyura pada (7/12).
Tercatat ada 5 masjid di Kelurahan Bukit Timah dengan total anak yatim
yang mendapat santunan berjumlah 100 anak.
Ketua Umum PWP RU II Maryam Suhaimi menyatakan bahwa
peringatan hari Asyura ini adalah untuk mengingatkan kita pada
ketauladanan Nabi Muhammad Saw dan menerapkan dalam kehidupan
kita sehari-hari semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tersebut.
MP
RU II

Foto : KUN/Pertamina
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afandi

General Manager Fuel Retail Marketing
Region V,
Marketing & Trading Directorate

PERTAMINA AVIATION SUSKESKAN PENERBANGAN HAJI 2011

gigih wahyu hari irianto

General Manager Fuel Retail Marketing
Region VI,
Marketing & Trading Directorate

tedy wachyudi

Foto : AVIASI

JAKARTA - Pertamina Aviation menyukseskan penerbangan Haji 2011
melalui layanan pengisian bahan bakar penerbangan di 11 bandara
embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang,
Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin dan Makassar.
Penerbangan Haji tahun 2011 ini dilaksanakan menjadi dua phase.
Phase I atau pemberangkatan yang dimulai tanggal 1 Oktober sampai
dengan 31 Oktober 2011. Phase II atau pemulangan yang dimulai tang
gal 11 Nopember sampai dengan 11 Desember 2011. Adapun realisasi
penjualan Avtur untuk penerbangan Haji 2011 ini meningkat 1.64%
dibandingkan realisasi tahun 2011, dimana peningkatan penjualan Avtur
yang signifikan terjadi pada phase I sebesar 5.18%.MPAVIASI

PERAYAAN NATAL 2011 DI PERTAMINA

Business & Operational Risk Management
Manager,
Marketing & Trading Directorate

kusnendar

Foto : WAHYU/Pertamina

Quality Management Manager,
Marketing & Trading Directorate

Jakarta – Seluruh Umat Kristiani di lingkungan
Pertamina menyelenggarakan Perayaan natal 2011
dengan tema “Bangkit, Menjadi Terang dan Berkat”
yang diadakan di lantai Ground dan M, Kantor Pusat
Pertamina, pada (17/12). Direktur SDM Rukmi
Hadihartini yang mewakili Direktur Utama Karen
Agustiawan menghadiri acara tersebut. Putri In
donesia 2011 Maria Selena turut menghadiri Pera
yaan Natal ini, juga Pastur Titus Khian OFM yang
memberikan pesan Natal. Sebelumnya, Bakor Umkris
melalui Panitia Natal Pertamina telah melakukan bakti
sosial. Pemberian tangan palsu kepada Maraden
(44), aksi sosial di Panti Asuhan SOS Desa Taruna
dan pemberian dana sosial ke Gereja-gereja di
daerah Tulang Bawang, Lampung. Gereja tersebut
menangani perawatan orang-orang dengan gangguan
kejiwaan.MPWAHYU

ageng giriyono

LPG Marketing Manager,
Marketing & Trading Directorate

arsono kuswardanu

Kerosine to LPG Conversion Project
Coordinator,
Marketing & Trading Directorate

victor lumban gaol

LPG & Gas Products Region V Manager,
Marketing & Trading Directorate

firman febrianto

Infrastructure Manager,
LPG & Gas Products,
Marketing & Trading Directorate

Mohon Diri
Sehubungan dengan berakhirnya masa
pen gabdian kami di Pert amina pada
tanggal 13 Desember 2011, maka dengan
kerendahan hati, kami dan keluarga mohon
untuk dibukakan pintu maaf sebesar-be
sarnya atas segala kesalahan, kekhilafan,
tutur sapa dan perbuatan yang tidak berkenan, dalam
kedinasan maupun di luar kedinasan, demikian pula
dalam pergaulan, baik yang disengaja maupun tidak
disengaja selama masa pengabdian di Pertamina.
Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan
Pertamina semakin jaya. Amin.
Muhibi Muchtar
Ass. Inventory Control
Management Asset

FUN BIKE “ONE TEAM, ONE HEART,
ONE VISION”
JAKARTA - Sekitar 1200 goweser meramaikan Kantor
Pusat Pertamina dalam acara Fun Bike “One Team,
One Heart, One Vision”, Minggu (18/12). Acara ini
dihadiri Direktur SDM Rukmi Hadihartini, Direktur
Umum Waluyo, Direktur Rencana Investasi M. Afdal
Bahaudin, Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani
Sutomo, Direktur Keuangan Andri T Hidayat. “Fun Bike
ini merupakan rangkaian kegiatan HUT Pertamina ke
54, dimana kegiatan tersebut adalah rangkaian dari
‘Gerakan Hidup Sehat’ yang tahun ini bertema Let’s
Move On, sesuai dengan dinamika Pertamina yang
maju terus.” kata Rukmi Hadihartini. Rute Fun Bike kali
ini berawal dari Kantor Pusat Pertamina – Tugu Tani
– Jl. Sabang – dan kembali ke Pertamina. Memang
lebih pendek jaraknya dibanding dengan tahun lalu,
namun semua peserta sampai ke garis finish tanpa
kendala.MPWNR

Foto : TATAN/Pertamina

Foto : KUN/Pertamina

Foto : KUN/Pertamina
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Tim Pertamina Fastron Europe Asia Expedition :

‘Emergency Drill’,
Simulasi Menanggulangi
Krisis
JAKARTA - Dengan mengambil tempat di Pusat Ko
mando Pengendalian (Puskodal) Krisis di Lantai 1
Gedung Utama, telah berlangsung simulasi latihan
emergency drill penanggulangan keadaan krisis, pada
Selasa (6/12).
Diskenariokan telah terjadi kebakaran pada tangki
nomor 16 yang berisi 11.000 Kl di TBBM Plumpang,
yang merembet ke tangki timbun nomor 13 yang berisi
6.000 Kl. Api diketahui menyala pada pukul 13.05 dan
kemudian berhasil dipadamkan tim pemadam pada
pukul 15. 02.
Dalam simulasi tersebut, diskenariokan terjadinya
peningkatan eskalasi krisis dari Level 1 di unit operasi
dalam hal ini TBBM Plumpang yang ada dibawah FRM
Region III, hingga akhirnya mencapai Level 3 tingkat
korporat. Sehingga upaya pemadaman pun langsung
dipimpin direksi.
Dalam simulasi tersebut, hadir Direktur Umum
Waluyo, Direktur SDM Rukmi Hadihartini, Direktur
Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo, Direktur
Keuangan M. Afdal Bahaudin, SVP Djoko Prasetyo,
VP HSSE Djoko Susilo, Sekretaris Persero Hari
Karyuliarto dan Manajer Media Wianda Pusponegoro
dan jajaran manajemen terkait lainnya. Sementara
di kantor FRM Region III langsung dipimpin GM FRM
Region III Hasto Wibowo. Tidak ketinggalan Jim
Truscott, CEO Truscott Crisis Leaders, yang bertindak
sebagai konsultan dan isntruktur penanggulangan
keadaan krisis.
Dalam evaluasi di akhir simulasi, semua pihak
mengakui perlunya latihan seperti ini sering diadakan
dengan berbagai skenario, minimal setahun dua
kali.
Sehari sebelumnya, Senin (5/12) di tempat yang
sama, berlangsung persiapan dan pemaparan rencana
latihan. Direktur Umum Waluyo daam pembukaannya
mengatakan bahwa dalam manajemen krisis, maka
emergency respons terbagi menjadi tiga, yaitu Level
1, Leel 2 dan Level 3. Level 1 adalah keadaan darurat
di salah satu unit operasi, yang skalanya bisa ditangani
oleh unit bersangkutan. Jika skalanya meningkat dan
tidak bisa ditangani unit itu sendiri namun sampai
ke tingkat direktorat, maka disebut Level 2. Dan jika
eskalasinya terus meningkat yang tidak bisa ditangani
di tingkat direktorat, maka dinaikkan ke Level 3.
“Nah, disini kita hadir untuk penanganan krisis
di tingkat korporat. Jadi yakinkan pada Anda semua,
di masing-masing uni t operasi, itu mempunyai
emergency respons Level 1, yaitu procedure esta
blish. Lalu yang kedua, yakinkan semua personil yang
ada di unit tersebut, mengetahui tugas dan tanggung
jawabnya jika keadaan darurat terjadi. Kuncinya
adalah komunikasi. Dengan berbagai skenario yang
ada, akan kita monitor dan kita evaluasi,” kata
Waluyo.
“Dari emergency drill tersebut, kalau seandainya
ini terjadi, kita tidak terkejut dan sudah terbiasa.
Sehingga dalam keadaan darurat yang sebenarnya,
kita tidak panik .Everybody knows what need to do,”
tegas Waluyo.MPUHK

ROMA - Dari Roma, Metro TV
menyiarkan secara langsung
kedatangan tim ekspedisi
yang berhasil merampungkan
ekspedisi dua benua, pada 20
Desember 2011.
Ekspedisi lintas benua
yang pertama kali dilakukan
bangsa Indonesia dengan
melibatkan jumlah peserta
terbanyak dan jarak terjauh
telah berakhir. Sebanyak 13
anak bangsa dengan empat
kendaraan rakitan dalam
negeri tiba di Roma, Italia,
pada 20 Desember, setelah
menempuh perjalanan hampir
24 ribu kilometer.
Merampungkan ekspedisi
Eropa dan Asia bukanlah
perkara gampang terutama
ketika harus berhadapan
dengan petugas di perbatasan
negara-negara Asia Tengah
seperti Kyrgyzstan, Ka
zakhstan, Uzbekistan, Turk
menistan, dan Iran.
Tantangan semakin tinggi
manakala tim ekspedisi harus
melintas suatu negara dalam
kondisi suhu ekstrim. Tak
jarang sampai di bawah nol
derajat celcius. Itu belum
termasuk faktor buruknya
infrastuktur jalan.
Selain masalah di perba
tasan, suhu, dan infrastuktur,
tim ekspedisi juga dibuat
tegang karena visa sejumlah
negara yakni Uzbekistan,
Turkmenistan, Iran, dan Tur
ki, belum di tangan. Pengu
rusannya sempat terkatungkatung karena beberapa
negara seperti Turkmenistan
dan Iran begitu sulit menge
luarkan visa jurnalis.
Namun, semua kesulitan
tersebut justru menjadi penga
laman yang paling berkesan
dan sulit dilupakan. Berkendara

Foto : TIM EKPEDISI PERTAMINA FASTRON EUROPE ASIA

Foto : KUN/Pertamina

Pembuktian Anak Bangsa

Tim ekspedisi saat berada di Kyrgyzstan.

selama kurang lebih 22 jam
dari kota Kashg ar, China,
menuju ibu kota Kyrgyzstan,
Bishkek, merupakan salah
satunya. Untuk kali pertama,
tim ekspedisi merasakan
suhu minus 10 derajat celcius
dan berkendara hampir 100
km di jalan yang beralaskan
salju tebal dan gunung
yang diselimuti salju. Ini
semua dilalui tanpa heater
(pemanas ruangan) di setiap
kendaraan.
Kondisi ini membuat me
kanik Ibnu Purwanto sakit
sehingga harus dirawat se
cara intensif oleh dokter tim
ekspedisi selama tujuh hari.
Kyrgyzstan juga menjadi
negara pertama di luar Asia
Tenggara di mana kami harus
mengurus perizinan di border
tanpa bantuan guide setempat.
Kami harus berjuang sendiri
menggunakan bahasa ‘kera’
karena para petugas di sa
na tidak mahir berbahasa
Inggris.
Tantangan perjalanan
kami alami pula ketika ha

rus melintas di negara pe
cahan Uni Sovyet lainnya,
Turkmenistan. Terutama
saat masih berada di border
Turkemenistan-Uzbekistan,
Farap. Petugas memeriksa tas
demi tas barang bawaan dan
setiap sudut mobil ekspedisi
dengan begitu ketatnya.
Yang menarik ketika berada
di satu pos pemeriksaan,
seorang petugas memeriksa
setiap lembar paspor dengan
cara diendus menggunakan
hidung.
Selama berada di Turk
menistan, tim ekspedisi dila
rang membuat peliputan.
Bahkan pemerintah setempat
sampai-sampai mendatangi
hotel tempat kami menginap
di Ashgabat untuk melakukan
investigasi. Larangan meliput
juga terjadi di Iran karena kami
tidak bersedia membayar
biaya peliputan sebesar 300
dolar AS per harinya.
Mulai dari border
Kyrgyzstan hingga di Bazargan
yang merupakan border IranTurki, tim ekspedisi sudah

berjalan selama 12 hari
dengan jarak tempuh sejauh
4600 km. Ini sepertinya
perjalanan terberat selama
berekspedisi. Sebab ketika
memasuki Istanbul, wilayah
Turki yang berada di Eropa
hingga ke Italia, medan jalan
sudah lebih mulus. Para driver
mobil ekspedisi juga sudah
mulai bisa mengendurkan
urat syaraf dan meluruskan
pinggang karena tidak lagi
‘gas pol rem blong’.
Sukses tim ekspedisi
mer ampungkan perjalanan
menjadi pembuktian bahwa
anak bangsa mampu me
lewati semua tantangan.
Satu tekad dan satu tujuan
demi mengharumkan nama
Indonesia merupakan kunci
utamanya, seberat apa pun
masalah yang dihadapi. Kami
tidak boleh kalah dengan para
pedagang di era jalur sutera
yang melegenda semenjak
abad ke-2 hingga abad ke-19
dan membentang sepanjang
7000-an km dari Cina, Asia
Tengah sampai ke Eropa.MP

Sosialisasi Keselamatan Kerja SPBU Wilayah Banten
Serang – Menjadi perusahaan energi berskala dunia,
bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Salah satu aspek
utama yang menjadi tolok ukur untuk mewujudkan hal tersebut
adalah keselamatan kerja di lingkungan operasional maupun
non-operasional perusahaan. Perusahaan-perusahaan terbaik
skala dunia tentunya memberikan prioritas utama bagi aspek
keselamatan kerja karyawan maupun masyarakat sekitar lokasi
perusahaan tersebut bernaung.
Pertamina sebagai salah satu BUMN yang bergerak di
bidang energi perlu meningkatkan kualitas dan standarisasi
keselamatan kerja agar sesuai dengan standar keselamatan
kerja dunia. Dengan demikian, Pertamina berpeluang men
dapatkan tempat strategis untuk bersaing menjadi perusahaan
energi skala dunia berdampingan dengan perusahaan
multinational.
Untuk itu, pada (3/11) di Hotel Ratu, Serang, Tim Health

Safety Security and Environment (HSSE) FRM Region III
mengadakan sosialisasi keselamatan kerja SPBU kepada
pengusaha SPBU wilayah Banten. Latar belakang diadakanya
sosialisasi ini tidak lain untuk mengantisipasi terjadinya
kecelakaan SPBU.
Acara yang dibuka oleh SAM Banten, Eko Harjito tersebut
merupakan lanjutan dari program sosialisasi yang sebelumnya
dijalankan oleh Tim HSSE kepada pengusaha SPBU wilayah
Jakarta. Sosialisasi keselamatan SPBU ini sangat penting
dilakukan mengingat kelancaran bisnis yang dijalankan
SPBU akan sukses apabila keselamatan kerja pegawai dan
customer tetap terjaga. Untuk itu, jaminan keselamatan kerja
harus didukung penuh tidak hanya sebatas sosialisasi, namun
pengelola SPBU harus menjamin petugas telah menjalankan
HSSE serta memastikan customer agar tetap konsisten
menerapkan aspek tersebut.MPFRM REG. III
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Latihan Bersama
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran di Tarakan
TARAKAN - Simulasi latihan bersama penanggulangan
bahaya kebakaran digelar UBEP Sangasanga & Tarakan
- Field Tarakan dengan melibatkan Tim OPKD PEP
Field Tarakan bersama-sama dengan Tim PMK Pemkot
Tarakan dan TIM PMK Bandara Juwata Tarakan.
Latihan ini sudah menjadi agenda rutin yang di
laks a nakan, dengan target melatih kesigapan dan
kemampuan petugas bila kebakaran benar terjadi, baik
di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan.
Lokasi pelatihan dilaksanakan di area Fire Ground milik
Pertamina EP UBEP Sangasanga & Tarakan – Field
Tarakan dengan melibatkan peserta pelatihan sebanyak
25 personil gabungan dan menggerahkan 3 unit mobil
pemadam kebakaran (1 unit milik Pertamina EP dan 2
unit milik PMK Pemkot Tarakan).
Kepala Fungsi HSE UBEP Sangasanga & Tarakan
– Field Tarakan Arief Pambudi mengatakan, kegiatan
latihan bersama ini rutin dilaksanakan setiap dua kali
dalam setahun. Lewat latihan ini diharapkan sumberdaya
personil pemadam kebakaran yang ada di Kota Tarakan
bisa bersama-sama menanggulangi peristiwa kebakaran
dengan Standar Operation Prosedure (SOP) yang
sama.
Dalam latihan kali ini tim gabungan dibagi menjadi
tiga regu dalam dua kali simulasi pemadaman. Si
mulasi pertama dengan melakukan pemadaman
api menggunakan air dan simulasi kedua dilakukan
pemadaman api dengan menggunakan foam yang
berguna untuk memadamkan kebakaran berasal dari
minyak. Penggunaan foam lebih efektif dan cepat dalam
memadamkan api, karena foam merupakan bahan kimia
untuk memadamkan api dan menutupi minyak yang
terbakar dari udara.MPPEP
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PHE ONWJ Raih ISO 14001
dan Sertifikat MURI
Jakarta – Tahun 2011
merupakan tahun keberun
tungan bagi Pertamina Hulu
Energi Offshore North West
Java (PHE ONWJ), karena 16
lokasi kerjanya mendapatkan
sertifikasi Sistim Manajemen
Lingkungan ISO 14001 dari
badan sertifikasi independen
Dwt Norske Veritas (DNV)
dan meraih penghargaan dari
Museum Rekor Indonesia
(MURI) untuk record terbanyak
10 lokasi stasiun anjungan
lepas pantai yang telah ter
sertifikasi ISO 14001.
Penghargaan sertifikat
ISO 14001 diberikan Ope
ration Director DNV AsiaAustralia, Luca Crisciotti
kepada Senior Manager
Operations PHE ONWJ,
Kun Haryanto. Sedangkan
sertifikat penghargaan MURI
diberikan Direktur Yayasan
Rekor Indonesia/MURI Jaya
Suprana kepada General
Manager dan Executive
Vice President PHE ONWJ,
Ignatius Tenny Wibowo.
Penyerahan berlangsung di
The Dharmawangsa Hotel

Partisipasi PAS dalam Gelar Satuan
Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Pondok Cabe – Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
melakukan kegiatan demo gelar sa
tuan reaksi cepat penanggulangan
bencana. Latihan dilakukan pada area
lapangan terbang Pelita Air Service,
Pondok Cabe, Sabtu (3/12).
Gelar tersebut bertujuan untuk
menunjukkan kepada masyarakat
akan kemampuan dan kesiapsiagaan
satuan ini dalam mengantisipasi dan
menangani bencana, khususnya
ancaman banjir dan tanah longsor
musim penghujan 2011-2012. Yaitu
dengan sistem penanggulangan
efektif yang memadukan seluruh
potensi sumber daya nasional, baik
dari unsur pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha serta memadukan
kekuatan sipil dan militer.
Demo kali ini meliputi demo di
nam ik dan statik. Demo dinamik
menampilkan keterampilan operasi
udara mulai dari pemetaan simulasi
melalui foto udara, penerjunan tim
komunikasi untuk membuka blokade komunikasi yang biasa terjadi saat terjadi bencana
khususnya di daerah terpencil, serta operasi medical melalui udara.
Sedangkan demo statis menampilkan kemampuan personel dan peralatan yang
dimiliki oleh berbagai unsur terkait termasuk peralatan teknologi tinggi yang dipunyai SRC
PB atas bantuan pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Facility for Disaster
Reduction (AIFDR).MPNDJ

Jakarta, Jumat (9/12).
Dalam kesempatan ter
sebut, GM/Executive PHE
ONWJ, Tenny Wibowo me
ngatakan, pemberian sertif
ikasi untuk seluruh lokasi
kerja tersebut bukan hal yang
mudah untuk diwujudkan
mengingat operasi wilayah
PHE ONWJ sangat luas. “Hal
ini merupakan salah satu
wujud komitmen di bidang
pengelolaan lingkungan dan
tanggung jawab sosial seperti
tertuang dalam Kebijakan
Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lindungan Ling
kungan (K3LL) yang diterap
kan di perusahaan kami,”
tandasnya.
Di tahun 2011 ini, lanjut
Tenny, seluruh lokasi kerja
PHE ONWJ telah dinyatakan
lulus. “Secara keseluruhan
16 lokasi kerja meliputi
shore base, offshore dan
onshore. Saya berharap
penghargaan ini dapat
menjadi penyemangat dalam
meningkatkan kinerja kami di
bidang pengelolaan lingkung
an dan sosial,” ujarnya.

Foto PRIYO/Pertamina

KIPRAH

Operation Director DNV Asia-Australia Luca Crisciotti memberikan sertifikat
ISO 14001 diberikan kepada Senior Manager Operations PHE ONWJ Kun
Haryanto.

Sertifikat ISO 14001 ini
adalah simbol kepercayaan
kepada PHE ONWJ dalam
implementasi manajemen
lingkungan dan upaya
perb aikan yang terus me
nerus. Langkah awal untuk

memastikan bahwa kultur
beroperasi yang ramah
laingkungan dan keberlanjutan
dalam mengelola operasi
lapangan migas secara
sistematis dan berkelanjutan.
MP
NDJ

PEP - Telkom Bersinergi
Jakarta - Benahi infra
struktur jaringan telekomu
nikasi, Pertamina EP gandeng
PT Telekomunikasi (Telkom)
Tbk. Setelah dilakukan kerja
sama berupa analisis dan
pemetaan selama lima bulan,
pada Jum’at (9/12) Assesment
Infrastuktur Jaringan Teleko
munikasi (fiber optik dan
tembaga) dan pemetaan
digital (GIS) di Lingkungan
perkantoran Pertamina EP
dari PT Telkom dilakukan di
Kantor Pusat Pertamina EP,
Jakarta.
Hadir dalam acara ter
sebut Presiden Direktur
Pertamina EP, Syamsu Alam,
Manager Senior MDGTI,
Lukito Suwarno, Senior vice
President CSS Burhanuddin
A.E, serta perwakilan dari
pihak Telkom.
Manager Senior MDGTI
Lukito Suwarno mengatakan
bahwa jaringan telekomunikasi
di lingkungan Pertamina
EP memang penting untuk
diperbaiki.
Bentuk kerja sama yang
dilakukan adalah revitalisasi.
Yaitu, melakukan pemetaan

digital terhadap jaringan
telekomunikasi Pertamina EP.
Setelah itu, pengembangan
pun akan bergulir. Assesment
ini sudah berjalan sejak 1 Juni
sampai dengan 31 Oktober
2011 di 43 tempat, meliputi
wilayah Jawa, Sumatera, Kali
mantan, dan Papua, dengan
menghabiskan biaya Rp 2,319
miliar.
“Jaringan telekomunikasi
kami sudah tua dan ini
menjadi kendala ketika
sarana telekomunikasi akan
digunakan saat meeting atau
teleconference. Oleh karena
itu, hadirlah pemikiran dan

kini sudah dilaksanakan
untuk memetakan segala
kemampuan atau kondisi
jaringan itu seperti apa. Kami
memandang Telkom adalah
pihak yang bisa melakukan
itu. Mereka bersertifikasi,”
kata Syamsu Alam.
Syamsu menambahkan
bahwa setelah lima bulan,
terlihat masih banyak yang
harus diperbarui. Termasuk
jaringan, sistem, infrastruktur,
serta maintenance-nya. “La
poran yang kami terima dari
Telkom menjadi acuan untuk
pembenahan semua jaringan,”
ujarnya.MPSAHRUL
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Tanjung - Setelah tiga kali berturut-turut memperoleh
Proper Biru, UBEP Tanjung berhasil meraih penghargaan
lingkungan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan) Hijau periode 2010-2011 dari Kementerian
Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Piagam dan Piala Proper ini diberikan langsung
oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar
Kambuaya, MBA, kepada Field Manager UBEP Tanjung
Alkifli Adnan dalam Malam Penganugerahan PROPER di
Hotel Shangrila, Jakarta pada 30 November 2011.
“Ini pencapaian yang sangat membanggakan di
akhir tahun 2011. Di samping mendukung program
pemerintah dalam meningkatkan produksi migas, kami
juga tetap berkomitmen menjaga lingkungan di daerah
operasi kami dan sekitarnya,” ungkap Alkifli Adnan usai
menerima penghargaan bergengsi ini.
Proper merupakan program unggulan Kementerian
Lingkungan Hidup berupa kegiatan pengawasan
dan pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada
penanggung jawab usaha dan kegiatan. Penghargaan
ini bertujuan agar perusahaan taat terhadap peraturan
lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkung
an (environmental excellence). Penghargaan ini
juga menjadi wujud pencapaian perusahaan dalam
pengelolaan perlindungan lingkungan dan aspek
program pengembangan masyarakat melebihi standar
yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut berdasarkan
klasifikasi lapangan usaha Indonesia, yaitu perusahaan
migas di sektor energi.
Sistem penilaian PROPER itu sendiri dibagi menjadi
lima level, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.
Proses penilaiannya dilakukan oleh tim teknis yang terdiri
dari kalangan akademisi, praktisi hukum, perbankan,
LSM, politisi, dan media massa, yang dipimpin oleh
pakar lingkungan hidup dari Institut Teknologi Bandung,
Profesor Surna Djajadiningrat.
“Penilaian berkas dan tinjauan Lapangan oleh
BLH Propinsi dilakukan pada 1 Juli 2011. Sedangkan
penilaian berkasnya disampaikan kepada KLH pada
14 Oktober 2011. Alhamdulillah, semuanya dinilai telah
memenuhi Beyond Compliance,” jelas Agung Imantyoko
selaku Kepala HSE UBEP Tanjung.
Terdapat tiga poin utama dalam penilaian PROPER
untuk Hijau dan Emas. Yaitu, Kriteria Penilaian Sistem
Manajemen Lingkungan (SML); Kriteria Penilaian
Pemanfaatan Sumber Daya; dan Kriteria Comdev (CSR,
CD, dan CR). Dalam penilaian aspek tersebut juga
meliputi aspek lainnya termasuk AMDAL dan melaporkan
pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL, Pengendalian Pen
cemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara serta
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3).MPUBEP TANJUNG

Pertamedika - Telkom
Kembangkan Sistem e-Health
JAKARTA - PT Pertamina
Bina Medika (Pertamedika)
dan PT Telkom Indonesia
Tbk menandatangani me
morandum of understanding
(MoU) tentang Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Rangka
Pembangunan Sistem
e-Health yang Terintegrasi.
Penandatanganan dilakukan
Jumat (9/12) di Hotel Lumire,
Jakarta Pusat, antara Di
rektur Pengembangan Per
tamedika drg. Sumanto
MARS dengan Executive
Gen eral Manager Divisi
Enterprise Services Abdus
Somad Arief, dan disaksikan
jajaran manajemen kedua
belah pihak.
Sumanto dalam sam
butannya menjelaskan
tentang berbagai cara
untuk mengembangkan
bisnis rumah sakit dan
jasa pelayanan kesehatan
Pertamedika. Ditegaskan
bahwa Pertamedika tidak
melulu hanya mencari klien
dari dalam saja, tetapi juga
aktif keluar.
Ia berharap
bahwa
kerjasama ini adalah winwin solutions. “Jadi ada
keuntungan untuk kami,
ada juga keuntungan untuk
Telkom Group. Tidak ada
win loss,” kata Sumanto.
“Artinya, ada kebutuhan dari
kami, dan ada yang diberikan
oleh Telkom. Sebaliknya, ada
yang dibutuhkan Telkom,
semoga bisa diberikan oleh
kami. “
Namun yang pasti, lanjut
Sumanto, bisnis rumah sakit
dan pelayanan kesehatan
saat ini sedang tumbuh pesat.

Inhouse Training Crew Onshore
Drilling Area Jawa
KARANGAMPEL - Dalam rangka peningkatan safety awareness dan safety behaviour di
lingkungan kerja PT. PDSI, khususnya crew rig yang bekerja dengan tingkat risiko yang sangat
tinggi, telah diadakan one day in house training, mulai Oktober hingga Nopember 2011, di Driling
Training Center (DTC). One day course ini diikuti oleh crew rig yang berada di wilayah kerja
Onshore Drilling Area Jawa.
Training diisi oleh tim HSE, Rig Superintendent Senior, dan Manager HSE. Dengan mengikti
pelatihan ini, diharapkan crew rig bisa lebih waspada dan hati-hati serta peduli terhadap safety
sehingga zero accident dapat tercapai.
Selain dilaksanakan di Area Jawa, training juga dilaksanakan di Drilling Area KTI. Untuk
memacu crew lebih peduli lagi terhadap safety, manajemen juga memberikan reward terhadap
crew yang berprestasi selama mengikuti in house training ini.MPPDSI

Foto : WAHYU NR/Pertamina

UBEP Tanjung Raih
Proper Hijau
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Direktur Pengembangan Pertamedika drg. Sumanto MARS berjabat tangan dengan Executive General Manager Divisi
Enterprise Services Abdus Somad Arief setelah menandatangani MoU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
dalam Rangka Pembangunan Sistem e-Health yang Terintegrasi.

Ia pun memberikan ilustrasi
tentang Palembang yang
saat ini sedang membangun
empat rumah sakit, salah
satunya adalah rumah sakit
dibawah Pertamedika.
Abdus Somad menga
takan bahwa ada dua pro
gram yang sangat penting di
Indonesia, yaitu pendidikan
dan pelayanan kesehatan.

Somad menjelaskan bahwa
bisnis Telkom kini bukan
sekadar jualan telepon saja,
tetapi punya sasaran yang
berjangka panjang dan untuk
kepentingan masyarakat
banyak, termasuk dalam
bidang pelayanan kese
hatan.
“Namun kami tidak
perlu mendidik orang baru,

kami memilih kerja sama
dengan yang sudah ada,
seperti Pertamedika ini
untuk membentuk jaringan
e-health,” kata Abdus So
mad. “Tujuannya bersa
ma Pertamedika, adalah
untuk membentuk ekosistem
kesehatan, yang benefitnya
untuk masyarakat seluasluasnya.”MPUHK

Bantuan Itik Pedaging untuk Masyarakat Blora
CEPU – Masyarakat
perwakilan 7 desa di
Kabupaten Blora menghadiri
Peresmian Program Padat
Karya dan Bantuan Modal
Kerja berupa Itik Pedaging
di Kantor Kepala Desa
S u m b e r. P e r t a m i n a E P
Proyek Pengembangan Gas
Jawa Bagian Timur bekerja
sama dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Blora,
R a b u ( 2 3 / 11 ) , d i h a d i r i
oleh GM PPGJ PEP Dody
Sasongko, Wakil Bupati Abu
Nafi dan Kepala Dinakertrans
Kabupaten Blora Winarno.
GM PPGJ PEP Dody
Sasongko mengatakan
bahwa tujuan program
bantuan dan modal kerja ini
sebagai salah satu bentuk

Foto : WAHYU NR/Pertamina

KIPRAH

perwujudan pengembangan
Pertamina. Pengembangan
ini tidak lepas dari dukungan
masyarakat, oleh karena
itulah maka bantuan ini kita
harapkan agar Pertamina
dan lingkungan di sekitarnya
juga tumbuh bersama-sama

dengan masyarakat.
Masing-masing desa
mendapatkan bantuan
senilai Rp 25 juta berupa
itik dan kandang dengan
perincian 300 ekor per desa.
MP
WAHYU
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Berbagi Ilmu Lewat Buku

Foto : FRM REG. IV

Semarang – Buku meru
pakan jendela ilmu tiada
bat as. Dengan membaca
buku, kita dapat memperluas
wawasan dan keterampilan,
serta mengetahui segala
hal di dunia sehingga tidak
tertinggal dengan bangsa
lain. Tak hanya itu, dengan
akses pengetahuan melalui
buku, masyarakat menjadi
lebih cerdas dan memiliki
kehidupan yang lebih baik.
Berangkat dari hal
itulah, di ulang tahun ke54 Pertamina, Fuel Retail
Marketing (FRM) Region IV

mengajak seluruh masya
rakat untuk turut peduli
terhadap dunia pendidikan
dengan menyumbangkan
atau mendonasikan buku
bacaan melalui dropping box
yang tersedia di 76 SPBU
Pasti Pas di Kota Semarang
dan Yogyakarta. Sedangkan
bagi pekerja Pertamina
disediakan dropping box
di seluruh wilayah operasi
Pemasaran Jateng & DIY.
Kegiatan ini berlangsung
mulai 20 November hingga
5 Desember 2011 bertajuk
“Mari Berbagi Ilmu Lewat
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Buku”.
Peluncuran program ini
dilakukan oleh GM FRM
Region IV Rifky E. Hardijanto
disaksikan oleh jajaran His
wana Migas Jateng & DIY
pada 21 November 2011 di
SPBU COCO 41.502.01 Jl.
Ahmad Yani Semarang.
Komitmen kepedulian
Pertamina ini tidak hanya
dibuktikan lewat kegiatan di
bidang pendidikan, namun
juga di bidang lain seperti
lingkungan, kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat.
Bersamaan dengan mo
men HUT ke-54 Pertamina
ini berbagai kegiatan dilak
sanakan, di antaranya pem
berian bantuan biaya pen
didikan bagi 2.650 siswa SDSMA, bakti sosial pengobatan
gratis, khitanan massal,
operasi katarak, pembagian
3.000 kacamata koreksi bagi
siswa yang tidak mampu di
seluruh wilayah Jateng & DIY,
pembangunan Laboratorium
Komputer, dan penghijauan.
MP
FRM REG. IV

Tawa Kini
Bisa Tertawa

Foto : TATAN/
Pertamina

BERITA

Seorang nelayan tampak sumringah saat menerima sebuah peti kayu yang berisi
mesin kapal, mesin yang sudah lama dia idamkan kini terwujud, setelah Pertamina Hulu
Energi (PHE) ONWJ pada akhir November lalu menyerahkan mesin seharga 4.8 juta
rupiah ini.
“Yah sudah lama saya menginginkan mesin ini, saya bisa melaut lebih tengah lagi,”
jawab Tawa (45), nelayan yang menerima kredit bergulir penyediaan mesin kapal.
PHE ONWJ bersama KUD Mandiri Intimina Fajar Sidik sejak tahun 2007 sudah
menjalin kemitraan salah satunya berupa pengadaan mesin kapal buat para nelayan
yang ada di Blakan, Subang, jawa Barat.
“Ini adalah mesin kapal yang ke 58, sejak tahun 2007 PHE ONWJ menjalin kemitraan
dengan KUD Intimina Fajar Sidik,” Tutur Kun Sudaryoko saat penyerhan mesin kapal.
Mesin kapal seharga 4.8 juta rupiah ini diserahkan langsung kepada nelayan anggota
KUD ini, bukan hanya mesin kapal tetapi juga penyediaan Global Position System (GPS)
serta sistem pencari ikan .
Semua penyediaan perangkat ini berupa kredit bergulir, dan yang berhak mendapatkan
fasilitas kredit bergulir ini adalah para nelayan yang tergabung di KUD. Sudah ada 500
nelayan yang tergabung di KUD Intimina Fajar Sidik.
Bukan hanya pemberdayaan di bidang ekonomi yang dilakukan PHE ONWJ di desa
ini, tetapi juga di bidang pendidikan dan lingkungan, seperti penanaman hutan pendidikan
serta pelaksanaan kejar paket B dan C yang memiliki muatan skill life, sehingga peserta
bisa memiliki daya saing dan menumbuhkan semangat kewirausahaan.
Sinergi yang dijalin antara perusahaan dengan masyarakat sekitar daerah operasi
juga bisa menekan bahkan menurunkan tingkat kriminal di sekitar daerah operasi.
“Tindak kriminal di sekitar anjungan bisa menurun hingga 60 %, karena para nelayan
sekaligus bisa menjadi “pengaman” daerah operasi. Mereka akan lapor ke pihak KUD
bila melihat tindak kriminal,” jawab Kun Sudaryoko.MPTATAN

Peduli Kasih Nafiri Patra
YOGYAKARTA - Dalam rangka
memperingati Natal 2011,
dengan dilandasi cinta kasih dan
kepedulian terhadap sesama,
ibu-ibu Paduan Suara Nafiri
Patra melaksanakan pengobatan
gratis bagi masyarakat kurang
mampu di Desa Tepus Sidoharjo,
Gunung Kidul, Yogyakarta
bekerja sama dengan jemaat
GKJ setempat, pada (2/12).
Sebelum dimulainya acara,
disampaikan renungan singkat
dipimpin oleh Pendeta Kristiono
dari GKJ Tepus Sidoharjo. Pada kesempatan tersebut Kristiono mengingatkan agar umat
kristiani lebih mengedepankan kedamaian dan kesejahteraan. “Salah satu contohnya
adalah kedatangan Grup Nafiri Patra ke sini. Diharapkan dapat memberikan kedamaian
bagi masyarakat di Desa Tepud dan sekitarnya,” ujar Kristiono.
Pengobatan gratis diadakan di balai Desa Tepus Sidoharjo yang cukup luas dan diikuti
150 warga yang berprofesi sebagai petani. Kegiatan sosial ini dibantu oleh dua dokter
dan tiga paramedis dari Puskesmas setempat.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan Nafiri Patra Yanti Dharmono menyerahkan
bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 6,5 juta kepada Hargo Sucianto, ketua manajelis
GKJ Tepus Sidoharjo.MPNAFIRI PATRA
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Pertamina Serahkan
Sarana Posyandu dan
Latih Mitra Binaan
BALIKPAPAN – Pertamina Pemasaran Kalimantan
menyerahkan bantuan sarana senilai Rp 86 juta
kepada posyandu-posyandu di Kelurahan Sepinggan
(1/12). Di hari yang sama, SME, SR & PP juga
menyelenggarakan pelatihan bagi mitra binaannya
di Balikpapan.
Sebagai salah satu bentuk kepedulian bagi
kesehatan ibu dan anak, Pertamina Pemasaran
Kalimantan melalui program SEHATI memberikan
bantuan sarana posyandu berupa timbangan bayi
dan balita kepada posyandu-posyandu di Kelurahan
Sepinggan. Selain timbangan, bantuan yang diberikan
berupa seragam untuk 365 kader posyandu. “Kader
posyandu adalah pekerja sosial. Tanpa digaji mereka
sukarela membantu masyarakat. Walaupun hanya
mendapatkan seragam, mereka sangat senang
dan lebih termotivasi,” ungkap drg. Sulastri, Kepala
Puskesmas Sepinggan. Di Kelurahan Sepinggan
sendiri terdapat 123 posyandu. Bantuan secara
simbolis diserahkan oleh Pjs. Assistant Manager
External Relation Rudy Biantoro kepada Lurah
Sepinggan Nyoto Harsono.
SEHATI juga hadir di Posyandu Sedap Malam II
Desa Karya Merdeka Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kader-kader di posyandu yang dibina oleh Pertamina
sejak 2009 ini mendapatkan pelatihan mengenai
pengelolaan posyandu. Di antaranya, pembuatan
balok SKDN, menyelenggarakan kegiatan kreatif
untuk anak-anak dan sosialisasi tentang Kesehatan
kepada masyarakat. Instruktur dalam pelatihan ini
adalah dr. Titania.
Di hari yang sama dengan penyerahan bantuan
SEHATI di Sepinggan, tempat terpisah, SME, SR
& PP menyelenggarakan pelatihan motivasi bagi
mitra binaan dan outsourcing Pertamina. “Pelatihan
ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk
meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar
mandiri”, papar Coordinator SME, SR & PP Abdul
Samad Yunus. MPFRM VI
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Jalinan Kasih Pertamina
J akarta – P e r t a m i n a
bekerja sama dengan
Jalinan Kasih MNC
Group dan Pertamedika,
menyelenggarakan bakti
sosial untuk 1.300 orang
penderita penyakit katarak,
bibir sumbing, dan hernia.
Bantuan operasi gratis ini
merupakan wujud kepedulian
Pertamina dalam mendukung
peningkatan kesehatan
masyarakat kurang mampu.
Kegiatan operasi yang
diselenggarakan dalam rang
ka memperingati HUT ke54 Pertamina ini diadakan
di Rumah Sakit Pertamina
Jaya, Jakarta, pada (12/12).
Acara dihadiri Direktur Utama
Pertamedika dr. Mardjo
Soebiandono, Chairman MNC
Group Harry Tanoesudibyo,
dan perwakilan Kementerian
Kesehatan Bambang
Sardjono.
Dalam kesempatan ini,
Dirut Pertamedika dr. Mardjo
Soebiandono mengatakan
kegiatan bakti sosial ini
merupakan salah satu bentuk
keteladanan korporasi yang
peduli kepada keadaan
masyarkarat. “Untuk itu,
perlu adanya kerja sama
saling bahu membahu, saling
membantu serta berbagi
kasih sayang dan perhatian.
Sekaligus memberikan
karya nyata yang konkret
dan langsung dirasakan oleh
masyarakat,” paparnya.

FRM Region V Partisipasi
dalam Program 1 Miliar Pohon
SURABAYA - Fuel Retail Marketing
Region V Surabaya berpartisipasi
dalam Program Penanaman 1 Miliar
Pohon di Kota Surabaya yang secara
simbolis diresmikan oleh Walikota
Surabaya Tri Rismaharini di Hutan
Kota Balas Krumpik, Surabaya pada
Senin (28/11).
Kegiatan ini merupakan rangkaian
dari program nasional pemerintah di
seluruh Indonesia. Khusus di Hutan
Kota Balas Krumpik, Pertamina turut
berpartisipasi menyediakan Bahan
Bakar Khusus untuk transportasi
bibit, pupuk, peralatan, dan lainlain.
Selain Pertamina, pihak lain yang turut berpartisipasi antara lain PGN, Bank
Jatim, Sucofindo, jajaran Dinas Kota Surabaya, dan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Tri Rismaharini menyampaikan apresiasi
kepada semua pihak atas partisipasi dalam kegiatan ini. “Namun yang terpenting
sesungguhnya bukan sekadar menanam, namun juga bagaimana merawat,
memonitor dan memastikan bahwa ini akan bermanfaat ke depannya,” ujarnya.
MP
FRM REG. V

Foto : TATAN/Pertamina
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Direktur Utama Pertamedika dr. Mardjo Soebiandono, Chairman MNC Group Harry Tanoesudibyo, dan perwakilan
Kementerian Kesehatan Bambang Sardjono menyaksikan proses operasi katarak.

Mardjo menjelaskan
bahwa operasi dilakukan oleh
tim-tim medis Pertamina yang
andal secara bertahap hingga
Januari 2012. “Bantuan tidak
hanya selesai sampai operasi
saja, tetapi juga mendapatkan
perawatan pasca operasi,
seperti kontrol hingga kondisi
fisiknya benar-benar pulih,”
tandasnya.
Menurut Mardjo, Perta
mina secara konsisten me
wujudkan partisipasi aktifnya
dalam meningkatkan ke
sehatan masyarakat melalui
program operasi gratis
hydrocephalus, bantuan alat
bantu dengar, pembinaan

posyandu, kesehatan ibu
dan anak, Pertamina clino
gigi dan bantuan inkubator
bagi puskemas-puskesmas
di berbagai provinsi.
Sementara itu, Chairman
MNC Group Harry Tan oe
sudibyo mengatakan bahwa
program ini disebarluaskan ke
seluruh penjuru tanah air agar
semakin banyak masyarakat
yang dapat mengetahui dan
terlibat. “Dengan bantuan
media, para calon pasien pun
mendapatkan akses informasi
yang dibutuhkan untuk men
dapatkan pengobatan dan
layanan kesehatan,” ujar
nya.

Sedangkan Bambang
Sardjono dari Kementerian
Kesehatan sangat mendu
kung adanya kegiatan
operasi katarak, bibir sum
bing dan hernia yang dila
kukan antara Pertamina
dengan MNC Group. “Hal
ini akan sangat membantu
pemerintah khususnya Ke
menterian Kesehatan dalam
meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan gu
na pemenuhan hak das ar
masyarakat serta meng
akselerasi laju pemerataan
kesejahteraan di seluruh
wilayah Indonesia,” paparnya.
MP
NDJ

FRM Region IV Adakan Operasi Katarak
Semarang – Sebagai bagian dari rangkaian
kegiatan Peringatan HUT ke-54 Pertamina, Fuel
Retail Marketing (FRM) Region IV menggelar
operasi katarak bagi masyarakat kurang mampu
di wilayah Jawa Tengah & DIY.
Acara operasi katarak dibuka oleh GM FRM
Region IV Rifky E. Hardijanto dan dilanjutkan
peninjauan bersama Walikota Semarang Soe
marmo ke RS Roemani Semarang, pada (2/12).
Operasi katarak diawali dengan kegiatan Screening
mata calon penerima program oleh Tim Perdami
Jawa Tengah.
GM FRM Region IV Rifky E Hardijanto berharap
agar masyarakat penerima program dapat kembali pulih penglihatannya pasca operasi sehingga dapat
kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan optimal.
Data kesehatan menunjukkan bahwa jumlah penderita katarak di Indonesia kian meningkat, hingga
mencapai 210.000 orang setiap tahunnya dan masyarakat Indonesia juga memiliki kecenderungan
menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penderita di daerah tropis lainnya. Hal ini
mengundang keprihatinan Pertamina untuk berupaya penuh memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesehatan, khususnya penderita katarak.
Selain operasi katarak, Pertamina juga menggelar pengobatan gratis dan khitanan massal di seluruh
wilayah operasi perusahaan. Tak hanya itu, di FRMR IV juga dibagikan 3.000 kacamata koreksi bagi
siswa tidak mampu melalui program Bright with Pertamina. Sedangkan kepedulian terhadap lingkungan
ditunjukkan melalui aksi penghijauan lereng Merapi dan penanaman mangrove.MPFRM REG. IV

