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Lugas dan Informatif

Kapolri Jenderal (Pol)Timur Pradopo, Asisten Kapolri Bidang
Operasi Irjen (Pol) Soenarko, President Director & CEO
Pertamina Karen Agustiawan dan Menteri Negara BUMN
Mustafa Abubakar melakukan toast setelah kerjasama pengamanan terhadap aset bisnis Pertamina disepakati.

sinergi pertamina - polri
PT Pertamina (Persero) menggandeng Kepolisian
Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan
wilayah kerjanya di seluruh nusantara. Sinergi
ini diharapkan dapat meningkatkan kesiagaan
dalam mengantisipasi ancaman dan gangguan
terhadap aset bisnis Pertamina yang merupakan
objek vital negara.

Jakarta – Penandatanganan nota kesepakatan tentang
Penyelenggaraan Pengamanan Pengusahaan Minyak dan
Gas Bumi di Lingkungan PT Pertamina (Persero) dilakukan
oleh President Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan
dan Asisten Kepala Polri Bidang Operasi Irjen (Pol) Soenarko,
yang disaksikan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal (Pol) Timur
Pradopo, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada (20/4).
Nota Kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun
dan dapat direvisi sesuai kesepakatan bersama. Sebelumnya,
Pertamina dan Polri juga pernah menandatangani Memorandum

of Understanding (MoU) pada tahun 2008 dan telah berakhir
pada bulan Februari 2011.
Dalam kesempatan tersebut, Karen Agustiawan menjelaskan
bahwa bisnis migas yang dijalani Pertamina memegang peran
sangat penting bagi perekonomian dan ketahanan bangsa
ini. Salain sebagai pelaksana tugas Public Service Obligation
(PSO) dan penyedia sumber energi bagi bangsa, Pertamina juga
menjadi penghasil devisa yang sangat signifikan bagi negara.
“Karena itulah, pemerintah mengategorikan 134 wilayah kerja
Pertamina sebagai bagian dari objek vital nasional yang harus
dilindungi keberadaannya,” tegasnya.
Menurut Karen, selama ini aset operasi Pertamina juga
tidak luput dari ancaman, hambatan, maupun gangguan
yang sewaktu-waktu dapat memberikan dampak negatif bagi
perusahaan maupun bangsa. “Untuk itulah, perlu dilakukan
koordinasi secara intensif dan berkesinambungan antara
Pertamina dengan Polri, yang memang terlatih dan memiliki
peran khusus dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,” ujarnya.
“Harus diakui bahwa mengelola aset perusahaan sebesar
Pertamina sangatlah kompleks. Meski demikian, dengan
program transformasi yang kami lakukan sekarang, yang salah
satunya mencakup pembenahan dan peningkatan health,
safety, security, and environment (HSSE) di lingkungan operasi

Pertamina, kami yakin bahwa semua masalah yang masih ada
dapat teratasi,” tukas Karen.
Karen menegaskan, salah satu syarat penting bagi Perta
mina dalam menjalankan kegiatannya adalah tersedianya du
kungan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang aman,
baik secara fisik maupun non fisik.
Sementara itu, berkaitan dengan kerja sama di bidang
operasional ini, Pertamina dan Polri akan mengadakan tukar
menukar informasi yang berkaitan dengan pembinaan sistem
pengamanan di Pertamina.
Adapun sistem pengamanan di Pertamina akan dibedakan
dalam tiga situasi. Yaitu, pengamanan pada situasi aman,
situasi rawan dan situasi sangat rawan. Pada saat situasi aman,
pengamanan dilaksanakan secara internal oleh Pertamina.
Pada situasi rawan, pengamanan akan dilakukan baik oleh
Pertamina maupun Kepolisian dengan kendali dari Kepolisian.
Pada situasi sangat rawan, pengamanan dilaksanakan oleh
Pertamina dan Kepolisian serta dibantu oleh TNI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian juga
akan membantu Pertamina dalam mencari dan menemukan
akar penyebab peristiwa yang terjadi di wilayah kerja Pertamina
sesuai kompetensinya. Sebaliknya, Pertamina akan membantu
Kepolisian untuk menyimpan barang bukti pada saat Kepolisian
melakukan penyelidikan.MPNDJ
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Non Fuel Retail Dapat Mendongkrak
Target RKAP 2011
Pengantar Redaksi:
Menjadi profit oriented
merupakan target utama dari
Pertamina Retail, selain dari
upaya pemenuhan target dari
Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan (RKAP) yang telah
dicanangkan dari Pertamina
Korporat. Dalam RKAP 2011,
Pertamina Retail ditargetkan
meningkatkan keuntungan
sebesar 33 persen dari tahun lalu. Untuk mencapainya
Pertamina Retail terus melakukan inovasi salah satunya
mengembangkan bisnis Non Fuel Retail (NFR). Diharapkan
dengan berkembangnya bisnis NFR dapat mendongkrak
keuntungan, berikut paparan Direktur Utama Pertamina
Retail, Giri Santoso kepada Media Pertamina.
Bisa dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan
usaha Non Fuel Retail (NFR) dijadikan salah satu
bagian dari usaha yang dikembangkan oleh Pertamina
Retail? Non Fuel Retail (NFR) merupakan bisnis
Pertamina Retail disamping layanan pengisian BBM di
SPBU. Artinya SPBU, tidak hanya memperoleh profit dari
operasi penjualan BBM tetapi juga mendapat profit dari
usaha non Bahan Bakarnya.
Apa yang dimaksud dengan Usaha NFR? Yaitu
usaha yang menghasilkan profit dari produk-produk Non
Bahan Bakar yang meliputi produk Pertamina diluar bahan
bakar curah (LPG, Pelumas, Pertamina Dex dan Minyak
Tanah Non Subsidi dalam kemasan), Convinience-Store
Bright, Café, Bengkel Bright Olimart, Bright-Ca Wash, serta
potensi pendapatan lain-lain yaitu penyewaan ruangan
dan area iklan di area SPBU yang dapat memberikan
pendapatan tambahan diluar bisnis BBM.
Area SPBU adalah tempat yang bagus untuk beriklan
karena merupakan tempat dimana orang berkumpul untuk
mengisi BBM sekaligus bisa didorong untuk mendapatkan
kebutuhan cepat /ringan lainnya seperti makanan/
makanan kecil, juga sebagai meeting point tempat
bertemu kawan dan sebagainya. Tujuan orang datang ke
SPBU dibuat untuk tidak hanya membeli BBM semata,
tetapi mendorong konsumen yang tadinya tidak ingin beli
BBM karena kebutuhan mereka bisa diperoleh di Area
SPBU akan mendorong orang sekalian isi BBM nya.
Selain ruangan yang disewakan untuk usaha, kami
juga mempunyai ruang untuk beriklan baik di C-store
BRIGHT, area pengisian maupun area luar ruang.
Intinya, kita terus memaksimalkan potensi yang dapat
menghasilkan uang di SPBU Pertamina.
Bagaimana dengan strategi marketing-nya?
Strategi marketing yang dilakukan adalah melakukan
penawaran kerjasama bisnis di SPBU kepada perusahaan
besar maupun kecil, baik secara langsung, media massa
maupun melalui internet. Itu merupakan tugas berat bagi
tim sales Pertamina Retail. mengingat kelas tempat usaha
atau beriklan di SPBU dianggap tidak se “prestige” kalau
di mall ataupun tempat yang lebih nyaman lainnya. Tetapi
itulah tantangannya.
Hasil kerja keras tersebut dapat dilihat pada salah satu
contoh outlet di SPBU Kuningan – Jakarta Selatan, sudah
cukup banyak gerai/outlet milik mitra Pertamina Retail,
mulai dari tempat makan, layanan tiket, dan lain-lain.
Apakah ada rencana untuk melakukan sinergi antar
BUMN? Ya, tentu. Setelah melakukan sinergi dengan
anak-anak perusahaan lain di Pertamina Group, Instansi
pemerintah dalam penggunaan BBM/BBK, Pertamina
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Retail pun melakukan pelebaran kerjasama dengan
menggaet BUMN untuk bersinergi di SPBU. Itu terbukti
dengan sudah mulai berjalannya kantor penjualan tiket
penerbangan Garuda Indonesia, dan sedang dijajagi
untuk pembukaan kantor penjualan yang sama di Medan,
Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang. Selain itu
terbuka untuk kerjasama dengan Bank-bank Pemerintah
untuk penempatan gerai ATM, serta pemanfaatan lokasi di
SPBU untuk promosi produk-produk dari berbagai produsen
baik BUMN ataupun swasta.
Sejauh mana keuntungan dari NFR dapat mengcover biaya operasional di SPBU? Intinya kembali lagi
ke bisnis. Sebagai pebisnis terus berupaya bagaimana
menghasilkan profit yang tinggi dengan mengeluarkan
biaya seefisien mungkin. Itu adalah tugas kita untuk
mengelola tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Pertamina Retail telah mempunyai target RJPP hingga
2015 nanti, harus bisa dari perbandingan pendapatan Fuel
Retail vs Non Fuel Retail dari 90/10 menjadi 70/30 persen.
Artinya kita mempunyai tujuan kearah sana. Karena kita
tahu bahwa margin usaha SPBU khususnya BBM sudah
ditentukan, sedangkan untuk NFR tidak dibatasi.
Bagaimana tanggapan dari masyarakat dengan
adanya gerai Pertamina Retail di SPBU? Saya lihat
sangat positif. Itu dapat dilihat dari bertambahnya volume
dari BBM itu sendiri maupun banyaknya pengunjung yang
menikmati fasilitas gerai Pertamina Retail. Artinya, mereka
sangat welcome atau menerima kehadiran kita.
Untuk membedakan SPBU yang dikelola oleh
Pertamina Retail dan tidak, kami membuat identitas di
pintu masuk SPBU yaitu neon box yang menginformasikan
SPBU ini dikelola oleh PT. Pertamina Retail dengan tulisan
“Managed by Pertamina Retail” . Dengan melihat dan
merasakan kenyamanan tidak akan ada lagi keraguan
dari masyarakat untuk kembali lagi ke SPBU tersebut,
artinya sudah adanya kepercayaan. Karena kepercayaan
masyarakat sangat penting bagi kami. Dan ini akan kita
jaga betul.
Bagaimana pengembangan NFR ke depan? Ke
depan NFR haruslah dikelola dengan baik dan maksimal
agar memberikan pendapatan tambahan yang cukup
berarti bagi SPBU, mengingat margin SPBU yang kecil,
sedangkan keuntungan dari usaha NFR dapat jauh
lebih besar. Potensi-potensi yang ada di lokasi SPBU
direalisasikan menjadi kegiatan yang menghasilkan profit.
Penghasilan dari penyewaan ruang/properti (untuk
c-store, restoran, bengkel ringan, pencucian kendaraan),
iklan indoor dan outdoor, serta program-program promosi
yang dapat menarik pengunjung untuk datang dan kembali
ke SPBU-nya.
Berkaitan dengan RKAP 2011, berapa target yang
diberikan oleh Pertamina Korporat untuk Pertamina
Retail? Untuk Pertamina Retail sendiri sudah di-challence,
dari target awal keuntungan naik sebesar 33 persen dan
kami optimis akan dapat mencapai ini semua. Karena
selama tiga bulan pertama 2011, ini cukup prospektif
angkanya.
Nah, untuk mencapai ini kami telah siapkan strategi
mengingat bisnis SPBU adalah “low margin” dan sensitif
terhadap cost. Untuk itu kita urai kembali biaya apa saja
yang dapat diefisienkan. Lalu, diuraikan kembali potensipotensi apa saja yang dimiliki Pertamina Retail mana
yang bisa terus dimaksimalkan. Jadi ada dua sisi, ada
penekanan biaya melalui efisiensi dan memaksimalkan
potensi yang ada menjadi profit, baik itu volume BBM/BBK
maupun produk dari NFR.MPNDJ

Editorial
Menuju Top 20
World Lubricant Player 2015
Seiring dengan arus globalisasi, perilaku bisnis
berubah dengan sangat cepat, dari product driven
menjadi market (consument) driven. Berbagai
parameter untuk kepuasan selera pelanggan terus
menjadi fokus perusahaan yang menginginkan
kerajaan bisnisnya tumbuh berkembang secara
berkelanjutan. Kondisi demikian ‘memaksa’ pelaku
bisnis mengikuti aturan bisnis global.
Salah satu Unit Bisnis Pertamina, yaitu Pelumas,
membuktikan eksistensinya dengan melakukan
terobosan ke pasar overseas, tanpa melupakan pasar
dalam negeri yang sekarang ini masih mendominasi
revenue dan profit Pelumas Pertamina.
Target pun mulai dipasang. Yaitu, pada tahun
2015 Pelumas Pertamina menargetkan masuk dalam
jajaran Top 20 World Lubricant Player. Untuk mencapai
cita-cita tersebut, Pelumas Pertamina harus mencapai
volume penjualan sebesar 800.000 kiloliter per tahun.
Langkah-langkah strategis pun terus diupayakan
untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan
melakukan sistem unorganic growth. Yaitu, percepatan
penambahan volume dengan cara mengakuisisi atau
merger dengan merek-merek pelumas lain. Menurut
Vice President Lubricant Pertamina, Supriyadi DH,
sistem ini sudah diterapkan produsen pelumas lainnya
yang sudah mendunia.
Penetrasi ke pasar overseas pun terus dilakukan.
Negara terakhir yang dituju adalah Nepal. Nepal
merupakan negara ke-11 yang menjadi tujuan ekspor
pelumas Pertamina, menyusul Belgia, Saudi Arabia,
Myanmar, Singapore, Taiwan, Philipina, Timor Leste,
Australia, Jepang, dan China. Selain itu, Pertamina
juga telah menjual produk pelumasnya di Pakistan dan
Uni Emirat Arab dengan merek Zipex.
Penetrasi dan ekspansi bisnis pelumas ini
dilakukan, untuk membuktikan bahwa produk
pelumas Pertamina mempunyai daya saing yang
tinggi. Karena, tujuan utama melakukan ekspansi dan
penetrasi overseas adalah untuk meningkatkan volume
penjualan pelumas Pertamina. Sehingga tekad untuk
masuk dalam jajaran Top 20 World Lubricant Player
dapat segera terwujud. Bagaimanapun, iklim kompetisi
di pasar global sudah semakin tinggi.
Selain melakukan berbagai strategi untuk
meningkatkan volume penjualan, Unit Bisnis Pelumas
pun harus menerapkan profesionalitas dan best
practices dalam melakukan proses bisnisnya. Ini tidak
bisa ditawar-tawar
lagi. Bagaimana
pun, keberhasilan
bisnis memang
selalu diukur dari
seberapa besar
return yang bisa
diciptakan. Untuk
mencapainya,
seluruh potensi
bisnis yang
ada harus
dimaksimalkan.
Semoga
cita-cita Unit
Bisnis Pelumas
Pertamina masuk
dalam Top 20
World Lubricant
Player pada
tahun 2015 dapat
dicapai sesuai
rencana. Teruslah
berinovasi.MP
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Air Conditioner, Lift dan Lampu Ruangan
Sebuah Foundation besar yang
bergerak di bidang pendidikan di kawasan
Sudirman cukup dikenal oleh kolega dan karyawannya
memiliki kantor dengan pendingin ruangan yang sangat
dingin, suhu yang sangat tidak cocok untuk warga tropis.
Bahkan saking dinginnya, beberapa warga asing dari Inggris
dan Australia yang bekerja di sanapun sering menggigil
kedinginan. Beberapa ruang kerja di berbagai perusahaan,
termasuk Pertamina juga seringkali memiliki suhu udara
yang menggigilkan.
Apakah suhu ruangan tidak bisa disetel sesuai iklim
tropis? Rasanya, dengan kemajuan teknologi saat ini,
penyetelan pendingin ruangan meskipun terpusat, bukanlah
sesuatu yang rumit. Namun, mungkin ada kesengajaan
dari pimpinan Foundation dan pimpinan perusahaan itu
agar semua karyawannya mengenakan jas resmi institusi,
meskipun terasa memaksa sekali.
Lift yang merupakan transportasi wajib di gedung
bertingkat, awalnya membantu penghuninya naik dan turun
dengan mudah dan cepat. Dengan lift, pekerja di lantai
tertinggi tidak akan terlambat rapat dengan klien dan masuk
kerja. Bayangkan jika kita berkantor di lantai 30 sebuah
gedung pencakar langit dan setiap hari masuk kantor tanpa
lift. Namun, lift saat ini memanjakan penghuni gedung
bertingkat itu. Meskipun hanya naik, bahkan turun setingkat,
mereka lebih suka menunggu jemputan lift beberapa saat,
bahkan seringkali dalam hitungan menit karena padatnya
penumpang, padahal seringkali melalui tangga di pintu
darurat justru lebih cepat.
Demikian pula ekskalator, alat yang berfungsi sama
dengan lift tersebut. Lihat saja, nyaris semua pengunjung
mall tidak bergerak di atas ekskalator ketika menaiki
tingkat di atasnya. Sementara tangga biasa di sebelahnya
terlihat kosong. Bahkan di bandara, ban berjalan yang
mirip ekskalator memanjakan penumpang untuk tidak usah
jauh berjalan kaki, berduyun duyun mereka bergerombol di
ban berjalan itu. Ekskalator memang lebih mengutamakan
kenyamanan daripada kecepatan.
AC, lift dan ekskalator adalah alat angkut yang
memerlukan energi untuk menjalankannya. AC, bahkan

memerlukan energi yang besar untuk mendinginkan
ruangan dengan suhu di bawah 20 derajat celsius itu. Lift
dan ekskalator sama saja. Keduanya butuh energi dan
di Indonesia masih tergantung dari bahan tak terbarukan
seperti minyak bumi, gas dan batubara.
Jika setelan suhu AC dinaikkan 2 derajat saja, sudah
cukup banyak energi yang bisa diirit. Apalagi jika gedung
bertingkat itu mau menggunakan lampu Tuhan, yaitu
matahari, sehingga bisa mengurangi penggunaan lampu
ruangan dengan mengoptimalkan sinarnya yang masuk ke
ruang kerja.
Jika naik dan turun beberapa tingkat menggunakan
tangga darurat, maka alangkah banyaknya energi dari lift
yang bisa diirit. Bahkan, si pengguna akan semakin sehat
karena membakar lemak dari tubuhnya menjadi energi
setiap hari. Selain itu, jika ada masalah dengan keandalan
pintu darurat, maka akan segera diketahui.
Teman-teman berkantor di gedung pencakar
langit? Mulailah hidup sehat dengan sesering mungkin
menggunakan tangga darurat, mematikan lampu penerang
jika cahaya matahari cukup dan mengusulkan kepada
pengelola gedung agar menyetel suhu ruangan yang cocok
dengan kondisi manusia tropis. Mintalah kepada mereka
untuk secara rutin membersihkan saluran AC agar hawa
dingin yang menyemprot itu tidak mematikan. Karena,
ketika AC padam di malam hari, maka saluran (ducting)
dari sentral pembangkit ke setiap ruangan akan bersuhu
hangat dan lembab. Kondisi lembab itu merupakan surga
untuk tumbuhnya berjenis jasad renik dan sumber penyakit.
Berbagai penelitian menyebutkan bahwa salah satu pe
nyakit hi-rise building disebabkan oleh kotornya saluran AC.
Bayangkan, jika upaya kecil ini menjadi sebuah
gerakan, tentu cukup banyak energi yang bisa kita irit,
selain menggunakan transportasi umum seperti KRL dan
bis TransJakarta bahkan bersepeda, untuk mengurangi
kemacetan dan mengurangi penggunaan bensin dan solar.
Selamat mencoba... •
AHMAD RIZALI
Tim Pertamina Foundation

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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New Car Wash di SPBU
Coco Kemayoran
Jakarta – PT Pertamina Retail kembali menambahkan
fasilitas baru di SPBU COCO di Jalan Industri Kemayoran,
yaitu pencuci mobil otomatis (car wash) dan salon mobil.
“Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan area
SPBU Pertamina sebuah bisnis one stop service yang
memberikan layanan prima kepada konsumen,” ujar
Manajer NFR Pertamina Retail, Achmad Wahyudi pada
saat launching car wash di SPBU COCO, Jalan Industri
Kemayoran, Jakarta, Kamis (31/3).
Wahyudi menjelaskan bahwa dibangunnya car wash
ini hasil kerja sama antara Pertamina Retail dengan
Orlen, perusahaan yang mempunyai reputasi baik dalam
bidang bisnis car wash. “Dengan adanya fasilitas ini,
diharapkan dapat menambah penghasilan, selain dari
penjualan bahan bakar,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, car wash ini rencananya akan
terus dikembangkan di seluruh SPBU COCO (company
own company operated) maupun pada mitra-mitra SPBU
DODO (dealer own dealer operated). “Tapi dilihat lagi
lokasi dan luas area dari masing-masing SPBU. Apakah
memungkinkan untuk membangun infrastruktur car wash
yang lumayan besar,” paparnya.
“Rencananya SPBU COCO lain yang akan melakukan
kerja sama dengan Orlen adalah SPBU Yos Sudarso –
Medan, SPBU Jemur Sari – Surabaya, dan beberapa
lahan Pertamina di Semarang dan Yogyakarta maupun
di SPBU DODO lainnya,” kata Wahyudi.
Sementara itu, Direktur Orlen, Supardi K Budiardjo
mengatakan bahwa ini merupakan kerja sama pertama
dengan jangka waktu kerja sama selama enam tahun.
“Setelah enam tahun, akan dievaluasi lagi dan akan
diperpanjang jika dari sisi bisnis menguntungkan kedua
pihak,” ungkapnya.
Menurut Budi, di SPBU ini diperkirakan dalam satu
hari masuk mobil sebanyak 200-300 unit. “Diperkirakan
dalam 3,5 tahun sudah BEP (break even point),” ujar
Budi optimis.
“Tarif cuci mobil otomatis ini sebesar Rp 20 ribu.
Selain pencucian mobil otomatis, fasilitas lain adalah
salon mobil, mulai dari vaccum, wax, poles body, engine
clener dan poles anti jamur untuk kaca,” tambah Budi
mengakhiri.MPNDJ
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Pertamina Kembali Dukung Kiprah Rio Haryanto
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) kembali memberikan
dukungan kepada pembalap
muda Internasional Rio Har
yanto untuk berkiprah di kan
cah Grand Prix 3 (GP3) dan
Auto GP.
Kiprah Rio kali ini adalah
mempertaruhkan nama In
donesia di dunia balap in
ternasional pada musim ba
lap di tahun 2011. Selain
itu dukungan ini sebagai
komitmen Pertamina untuk
mendukung Rio Haryanto
sebagai atlet balap nasional
untuk dapat berprestasi lebih
baik lagi dan senantiasa
menjadi kebanggaan Ind o
nesia.
Dukungan Pertamina
terhadap Rio dalam ajang
GP3 telah menghasilkan pres
tasi yang membanggakan.
Hal ini dibuktikan Rio melalui
serangkaian prestasi gemilang
pada tahun 2010 yaitu meraih
juara ke-1 di Istanbul, Turki,
juara ke-2 di Silverstone, Ing
gris dan juara ke-3 di Monza,
Italia.
Atas prestasi tersebut,
Rio dinobatkan sebagai pem
balap terbaik Team Manor
Racing musim 2010 di posisi
5 besar. Rio pun menjadi satusatunya pebalap Indonesia
yang melakukan test drive
Formula 1 (F1) di Abu Dhabi.
“Dukungan kami terhadap
Rio bukan tanpa alasan tapi
kami melihat atas prestasiprestasi yang dilakukan
oleh Rio dengan usianya
yang masih sangat muda.
Dukungan ini membuat Rio

semakin matang untuk meraih
prestasi lebih jauh lagi,” ujar
Vice President Corporate
Communication Pertamina,
M. Harun saat jumpa pers
Pertamina GP 2011 bersama
Rio Haryanto di Hotel Four
Season Jakarta, Sabtu (9/4).
Dalam kesempatan terse
but, Rio juga menyatakan
kesiapannya. “Target saya
akan menjadi juara di GP3
untuk bisa melangkah ma
suk ke GP2. Walaupun ha
rus berhadapan dengan pe
balap-pebalap GP3 terbaik
di dunia, saya tetap optimis,
agar 3 tahun ke depan saya
bisa memasuki arena F1,”
ungkap Rio.
Selain dukungannya ter
hadap Rio, Pertamina juga
menyelenggarakan program
Pertamax-Fastron Go to
Monza, Italia selama periode
Mei – Juli sebagai bentuk
apresiasi terhadap pelanggan
Pertamax dan Fastron.
Dalam program tersebut
akan ada 10 pemenang yang
beruntung untuk menyaksikan
Rio berlaga secara live di
Monza, Italia pada 11 Sep
tember 2011 dengan menda
patkan tiket pulang-pergi (PP),
akomodasi, visa dan lain-lain.
Serta hiburan lainnya bagi
konsumen selama periode
pengundian.
Di samping itu dengan
misi semangat terbarukan,
selain dukungannya terhadap
bidang otomotif, Pertamina
juga menjadi sponsor resmi
Sea Games XXVI yang di
adakan November 2011.

Foto : TATAN/Pertamina
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VP Corporate Communication Pertamina M. Harun pose bersama Rio Haryanto
sebagai tanda perpanjangan dukungan Pertamina untuk pebalap muda tersebut.

“Hal ini sebagai wujud
kep edulian Pertamina ter
hadap generasi muda yang

berprestasi,” ungkap M. Ha
run kepada pers.MPIK

Pertamina Dukung Film
Edukasi Anak
Jakarta – Bertepatan dengan peringatan Hari Perfilman
Nasional, Pertamina bersama dengan Kidzania menggelar
Interaktif Talk Show dan Coaching Clinic. Bincang-bincang santai
yang digelar Rabu (30/3) ini mengambil tema “Memberdayakan
Film Sebagai Media Edukasi Kreatif Bagi Pendidikan Anak”.
Hadir sebagai pembicara sutradara dan produser film terbaik
Indonesia Riri Riza, Media Relation Officer Pertamina Alicia
Irzanova, dan Deputi of City Mayor Kidzania Kines Riza.
Acara diawali dengan kegiatan interaktif, dimana beberapa
anak diminta memaikan adegan perpisahan dibawah arahan
sutradara Riri Riza. Lewat peragaan ini sutradara film “Petua
langan Sherina” itu menanamkan pemahaman dimana untuk
menjadi artis film harus dilandasi kedisiplinan latihan dan waktu.
“Bermain film itu sebenarnya menyenangkan jika anak-anak
serius dan disiplin melakukannya,”kata Riri.
Menurut Riri, film juga memainkan peranan yang sangat
berarti dan dapat menjadi media edukasi yang kreatif. “Itu
semua bisa terwujud, ketika film diciptakan dengan mengemas
pesan moral dan edukasi yang tepat, baik dalam menampilkan
tema serta cerita yang berbobot.”
Riri yang dikenal dengan film fenomenalnya Laskar Pelangi
dan Sang Pemimpi ini, mengakui kesuksesan film anak-anak
garapannya bersama Mira Lesmana tak lepas dari dukungan
dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Pertamina yang men
sponsori film Laskar Pelangi.
Bagi Pertamina, dukungan tersebut sebagai upaya men
cerdaskan anak bangsa. “Betapa pentingnya memberdayakan
film sebagai media edukasi kreatif bagi anak. Kelangsungan
film-film bermutu yang layak tonton bagi keluarga Indonesia
khususnya bagi anak-anak berawal dari keperdulian dan
kecintaan akan produk film Indonesia,”kata Alicia.
Lebih lanjut lagi Alicia menambahkan, dukungan Pertamina
bagi film “Laskar Pelangi” tidak hanya pada produksi film, tetapi
juga turut menyebarkan pesan edukasi lewat pemutaran film
di berbagai daerah. “Kami juga mendukung kegiatan nonton
bareng. Bahkan membawa film Laskar Pelangi ke daerah
terpencil di Papua,”jelasnya.
Acara rutin yang diadakan Kidzania bekerjasama dengan
Pertamina ini, ditutup dengan kegiatan “Acting Challenge”
dimana anak-anak yang berkunjung di Kidzania mengikuti
lomba akting dengan beragam hadiah.MPDSU

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Kementerian ESDM
akan melanjutkan proses renegosiasi kontrak jual beli
gas alam cair (liquefied natural gas) dari Lapangan
Tangguh, Papua, dengan harga yang lebih baik dari
saat ini. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo
mengatakan proses renegosiasi kontrak jual beli gas itu
akan dilanjutkan kembali oleh tim yang masih diketuai
mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terkait dengan
kemungkinan adanya penawaran harga yang lebih tinggi
oleh tim dalam renegosiasi itu, menurut Evita, untuk saat
ini hanya melanjutkan proses renegosiasi yang sudah
berjalan sebelumya. “Kita cuma mencoba meneruskan
apa yang sudah kita lakukan saja. Belum sampai harga
berapa.” Sementara, Menteri ESDM Darwin Zahedy
Saleh menyatakan, pemerintah selalu terbuka untuk
menjajaki dan mengupayakan mendapat harga jual gas
yang lebih baik dari lapangan gas nasional, termasuk
dari Lapangan Tangguh, yang memiliki cadangan gas
terbukti 14,4 triliun standar kaki kubik. “Sejauh itu
dimungkinkan sesuai aturannya. Kita akan menjajaki dan
mengupayakan harga yang lebih baik,” ujarnya.MPRO

Tim Pengamanan Objek
Vital Polda Kaltim Kunker
ke Terminal Lawe-Lawe
LAWE-LAWE - Senin (11/4), Tim gabungan dari Polda
Kaltim dan Polres Penajam Paser Utara melakukan
kunjungan ke Terminal Lawe-Lawe. Kunjungan ke
fasilitas bersama milik Pertamina dan Chevron tersebut
bertujuan untuk studi kelayakan pembentukan Satuan
Pamobvit (Pengamanan Objek Vital) dari Polda Kaltim.
Sebelumnya, mereka sudah bertemu dengan Chevron.
Tim dari Polda diwakili oleh KBO Strajemen Bayu,
Pamobvit Polda Kaltim Hartono, Kasat Pamobvit A.
Rachman S. dan Wakapolres PPU Jefry Y. yang diterima
oleh Kepala Terminal Lawe-Lawe Eddy Sumaryadi, PR
RU V Mochammad Ali, Legal RU V Rosdiana, dan OM
Terminal Lawe-Lawe Marsudiyanto.
Kepala Terminal Lawe-Lawe Eddy Sumaryadi,
dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang
operasional di Terminal Lawe-Lawe, dilengkapi dengan
data lapangan milik Pertamina yang berkaitan dengan
aset, luasan wilayah dan peta (denah) Terminal LaweLawe.
Eddy juga menyampaikan rencana pembangunan
CCT (Central Crude Terminal) di Lawe-Lawe. Dengan
adanya rencana pembangunan CCT tentunya diperlukan
konfigurasi penyusunan standar pengamanan bersama
oleh Pertamina dan Polda. Pertamina sebagai pihak
pengelola Terminal Lawe-Lawe menyampaikan per
mohonan agar selama belum terbentuknya Pamobvit,
Polda tetap melakukan pengamanan.
Polda berharap Pertamina dapat memberikan
kepastian kapan proyek CCT ini dijalankan agar
pihaknya dapat melakukan perekrutan tenaga kerja
pengamanan tambahan, terutama yang berasal dari
daerah sekitar Terminal Lawe-Lawe. Menanggapi hal
ini, Eddy mengatakan bahwa kepastian mengenai
proyek CCT akan diinformasikan sesegera mungkin
setelah Pertamina memperoleh data Amdal dan aset
assesment.
Menindaklanjuti pertemuan dengan tim gabungan
dari Polda Kaltim, Eddy Sumaryadi langsung meng
gelar rapat internal dengan staf lapangan dan bagian
yang terkait. Rapat ini membicarakan masalah tata
kerja internal dari fungsi operasi, maintenance, HSE
dan sekuriti. Dibahas juga kesiapan pekerja yang ada
di terminal untuk membantu mempercepat terbentuknya
Pamobvit di Terminal Lawe-Lawe.MPRU V
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Pelumas Pertamina Masuk Nepal
Jakarta - Sampai saat ini
pelumas Pertamina mampu
mengibarkan benderanya di
dunia, yaitu dengan melakukan
penetrasi overseas di 11
negara. Demikian disampaikan
Vice President Lubricant
Pertamina, Supriyanto DH,
pada saat peluncuran perdana
Pelumas Pertamina ke Nepal
di Lubricant Production Unit
Jakarta, Jl. Jampea Tanjung
Priok Jakarta Utara, (18/4).
Pada pengiriman perdana
ke Nepal, Pertamina meng
ekspor dua kontainer produk
pelumas yang terdiri dari jenis
Mesran dan Enduro, dengan
volume sekitar 12.000 liter.
Penjualan pelumas Per
tamina di Nepal dilakukan
dengan sistem kerja sama
yang menunjuk Riddhi Siddhi
Trade Concern sebagai coun
try distribution untuk Nepal.
Nepal merupakan negara
ke-11 yang menjadi tujuan
ekspor produk pelumas Per
tamina. Sebelumnya, pelumas
juga sudah diekspor ke Belgia,
Saudi Arabia, Myanmar, Si
ngapore, Taiwan, Philipina,
Timor Leste, Australia, Je
pang dan China. Selain itu,
Pertamina juga telah menjual
produk pelumasnya di
Pakistan dan Uni Emirat Arab
dengan merek Zipex.
“Bertambahnya negara

Foto : KUN/Pertamina
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Vice President Lubricant Pertamina Supriyanto DH (kiri) didampingi Manager Overseas Lubricant Redesmon Munir
dan Manager Production & Supply CHain Lubricant Azmy Said meninjau dua kontainer pelumas yang akan dikirim ke
Nepal.

tujuan ekspor pelumas Per
tamina ini menunjukkan
sem akin banyaknya kon
sumen di negara lain yang
percaya menggunakan pelu
mas produk Pertamina,” ujar
Supriyanto.
Sebelum diekspor, produk
pelumas Pertamina di pasar
retail telah eksis di dalam
negeri dengan mendominasi
sekitar 60 persen pasar pe
lumas ritel di Indon esia.
Apresiasi terhadap pelumas
Pertamina pun terlihat dari
sejumlah penghargaan yang
diraih pada 2010.

Beberapa di antaranya
merupakan penghargaan
atas produk dan pelayanan
Pertamina. Pelumas Per
tamina meraih gelar Top Brand
Award 2010 yang dilaksanakan
Frontier Consulting Group dan
Majalah Marketing.
PrimaXP untuk kategori
pelumas roda empat dan
Mesran untuk motor. Peng
hargaan yang diterima 2010
tersebut merupakan wujud
dari keberhasilan Pertamina
dalam mempertahankan pasar
dalam negeri bersamaan de
ngan melakukan aksi agresif

ke pasar luar negeri.
Selain itu, brand Mesran
juga meraih penghargaan
The Greatest Brand of The
Decade dari Mark Plus dan
Indonesia Original Brand versi
majalah SWA.
Di samping pasar retail,
Pertamina juga berhasil
menunjukkan keunggulan
di pasar pelumas industri.
Pada 2010, Pertamina meme
nangkan tender pasokan
pelumas untuk mesin-mesin
pembangkit PLN senilai Rp
176 miliar dengan total volume
9.338 KL setahun.MPNDJ

Direktur Pemasaran & Niaga Kunjungi LOBP Gresik
GRESIK - Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo
melakukan management walk through ke LOBP (Lube Oil Blending Plant)
di Gresik, Jawa Timur, (24/3). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau
proses blending pelumas dengan sistem In Line Blending dan Automatic
Batch Blending yang pertama di Asia Tenggara. Turut mendampingi
Djaelani, GM Fuel Retail Marketing Region V Mohammad Iskandar
beserta jajaran tim manajemen Pemasaran Jatim Balinus, serta Manager
HR Marketing & Trading.
Dalam kesempatan tersebut, Djaelani mengadakan briefing dengan
tim manajemen LOBP Gresik dan memberikan pengarahan agar LOBP
Gresik lebih baik lagi di masa mendatang.MPFRM REG. V

Latihan ISPS Code Terminal Khusus Migas Pertamina
Jakarta – Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai
kejadian yang tidak diinginkan pada saat bongkar muat BBM di
pelabuhan, dilakukan latihan ISPS (International Ship and Port
Facility Security) Code, Fire Fighting, dan Oil Spill Recovery rutin
setiap tahun. Demikian disampaikan GM Fuel Retail Marketing
Region III Pertamina, Hasto Wibowo di Terminal Khusus Migas
Pertamina, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (23/3).
Menurut Hasto, sudah menjadi ketentuan internasional
pelabuhan yang telah mendapatkan statement of compliance
facility dari pemerintah, seperti terminal khusus migas Pertamina
Tanjung Priok harus melakukan kegiatan ISPS Code satu kali
dalam setahun. Selain itu, lanjutnya, terminal khusus migas
Pertamina Tanjung Priok juga telah memenuhi ISPS Code
sejak Januari 2005.
Kegiatan pelaksanaan pelatihan ISPS Code kali ini

digabungkan dengan latihan penanggulangan kebakaran
dan tumpahan minyak di perairan dengan tema latihan yang
mengacu pada rancangan keamanan fasilitas pelabuhan,
antara lain PFSP (Port Facility Security Plan), ISPS Code dan
prosedur penanggulangan kebakaran dan tumpahan minyak di
perairan tier -1 Tersus migas Pertamina Tanjung Priok.
Tujuan dilakukannya latihan adalah untuk mengukur
keandalan prosedur, sarana/peralatan dan kemampuan sum
ber daya manusia tersus migas Pertamina Tanjung Priok
terhadap hal-hal yang berpeluang terjadinya gangguan atau
ancaman keamanan terhadap fasilitas pelabuhan, kebakaran
dan tumpahan minyak di perairan yang dapat mengganggu
kelancaran distribusi BBM dan Non BBM bagi pemenuhan
kebutuhan masyarakat luas dan stabilitas nasional pada
umumnya.MPNDJ

Foto : FRM REG. V
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center

6

(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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Tim KOMET Bedah CKP

Optimalisasi Utilisasi Internal Auditor,
Menuju Peningkatan Kualitas dan
Objektivitas Proses Audit Sistem Manajemen
Berbagai macam standar Sistem Manajemen yang diterapkan oleh perusahaan meliputi
Quality Management System (QMS) , Health Safety and Environment Management System
(HSEMS), Laboratory (LMS), IT Service Management System (ITSMS), International Safety
Mgt Code (ISM Code), International Ship & Port Facilities Security Code (ISPS Code) dan
masih banyak lagi, merupakan upaya kita untuk meningkatkan kualitas proses, hasil, dan
mendapatkan pengakuan dari para stakeholder yang ujung-ujungnya adalah menjaga
eksistensi bahkan menjadi unggul dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kompetitor.
Sebagai upaya untuk menjaga agar sistem yang telah digunakan terimplementasi /
sesuai dengan persyaratan standarnya, maka dilaksanakanlah audit. Dimana jika dilihat dari
skala dan pelaksana audit (auditor) maka kita mengenal dua jenis audit, yaitu audit internal
apabila dilaksanakan oleh para auditor dari internal perusahaan, dan auditor eksternal jika
dilaksanakan oleh badan sertifikasi yang ditunjuk (pihak eksternal).
Berbagai infrastuktur harus disiapkan untuk
mendukung suksesnya pelaksanaan audit, salah
satunya adalah auditor. Saat ini tercatat bahwa
perusahaan telah memiliki 723 auditor internal
yang memiliki kompetensi 305 sebagai auditor
ISO 9001:2000, 198 auditor ISO 14001:2004,
21 auditor ISO 17025:2005, 140 auditor OHSAS
18001 dan 68 auditor yang memiliki kompetensi
sebagai ISO terintegrasi.
Jika kita lihat sepertinya banyak sekali
auditor yang dimiliki oleh perusahaan ini,
namun pertanyaan berikutnya adalah apakah
mereka semua mampu untuk dioptimalkan
pemberdayaannya?
Sistem internal audit yang selama ini dijalankan adalah, masing-masing unit hanya
memberdayakan internal auditor yang berada di lingkungan mereka masing-masing. Auditor
itu bisa berasal dari fungsi yang berbeda-beda.
Namun seiring dengan perkembangan perusahaan, ada tuntutan yang lebih yang harus
kita tangkap dan kita capai demi kemajuan perusahaan. Akhirnya pada Quality Management
Forum (QMF) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2010 yang lalu memutuskan bahwa harus
ada perbaikan dari implementasi internal audit yaitu berupa implementasi Cross-Sectoral
Internal Audit Management System.
Merupakan audit internal dengan auditor lintas sektoral yaitu para auditor yang
ditugaskan berasal dari luar Unit yang bersangkutan, bahkan bisa berbeda Direktorat ataupun
dari Anak Perusahaan sekalipun.
Sistem audit ini selain bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan para auditor internal
juga akan meningkatkan objektifitas proses dan hasil audit, karena semakin memutus koneksi
conflict of interest yang timbul akibat hubungan struktural antara auditor dan auditee.
Dengan adanya sistem audit internal ini, para auditor internal diharapkan juga akan makin
mampu memperkaya wawasan dengan berbagai proses bisnis yang dimiliki oleh entitas
internal perusahaann dan “dipaksa” untuk selalu meng-update skill auditor-nya.
Pengaturan penugasan auditor yang dikoordinasikan oleh QM-Korporat itu didasarkan
atas jadwal audit internal yang telah dikirimkan oleh Unit dan kompetensi serta database para
internal auditor yang sesuai dengan kebutuhan audit.
Agar auditor mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tentu saja mereka harus
dibekali oleh kompetensi yang mumpuni dan sesuai dengan perkembangan sistem
manajemen. Untuk itu salah satu program yang harus dijalankan secara berkesinambungan
adalah pengembangan kompetensi termasuk renewal
sertifikasi dan kompetensi auditor.
Sukses atau tidaknya program tersebut tentu saja
tidak terlepas dari para Management Representative
(MR) dan Dewan Mutu yang harus terus mendukung
dan menggerakkan roda implementasi Sistem
Manajemen agar tidak kembali tergelincir turun dari
proses standarnya.
Bukan pekerjaan yang mudah sepertinya.. tidak
hanya kompetensi yang dituntut, namun juga kemauan
dan komitmen untuk menjaga agar pelaksanaan Sistem
Manajemen mampu dilaksanakan sesuai yang telah
distandarkan yang nantinya akan berbuah sesuai yang
dicita-citakan.•

Setelah dinominasikan dalam 2011 Most
Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study pada
awal Maret yang lalu, tahap selanjutnya yang harus
dilalui akan lebih berat yaitu tahapan seleksi. Pada
tahap ini, suatu instansi atau perusahaan sangat
direkomendasikan untuk men yusun Company
Knowledge Profile (CKP) untuk di-review oleh
Panelis berdasarkan 8 dimensi MAKE. Dalam
penyeleksian ini, panelis akan memutuskan finalis
yang memenuhi dimensi MAKE dari instansi
atau perusahaan yang telah dinominasikan
sebelumnya.
Instansi atau perusahaan yang menyusun CKP
diharuskan menuangkan gambaran knowledge
management system yang berjalan di instansi atau perusahaannya sesuai dengan 8 Dimensi
MAKE. Dalam 8 dimensi MAKE tersebut, masing-masing dimensi masih terbagi lagi dalam
sub dimensi yang total keseluruhannya adalah 113 Sub Dimensi. Ini merupakan pekerjaan
besar, dimana seluruh sub dimensi melibatkan berbagai Fungsi yang saling berkaitan. Tim
KOMET membentuk Tim Penyusun yang melibatkan PIC dari Fungsi terkait untuk dapat
membantu KOMET dalam menyusun CKP tersebut. Fungsi yang terlibat dalam Tim ini
diantaranya adalah fungsi Quality Management, SDM, R&D, Media, Business Demand,
CSS, Industry Marine, Aviasi, SPI dan beberapa Fungsi lainnya.
Tim Penyusun diberikan
pengantar mengenai CKP
ini dalam rapat persiapan
yang diadakan di Kantor
Pusat seminggu sebelum
pelaksanaan workshop.
Dalam rapat persiapan, Tim
diminta untuk terlebih dahulu
mempelajari dimensi MAKE
yang akan disusun serta membawa data-data yang diperlukan sebagai bukti yang dapat
ditunjukkan. Workshop dilaksanakan selama dua hari yang dihadiri oleh para PIC (Person
in Charge) perwakilan Fungsi.
Hasil workshop cukup memuaskan. Dari 113 sub dimensi yang perlu dituangkan dalam
CKP telah berhasil dirumuskan. Setelah workshop berlangsung, dibentuklah tim kecil untuk
finalisasi CKP dan melengkapinya dengan evidence yang belum terkumpul. Akhirnya pada
hari Senin tanggal 18 April 2011 yang lalu, Pertamina CKP telah diserahkan kepada panelis
atau tim juri untuk dilakukan penilaian.
Tahapan selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah memastikan seluruh evidence
tersedia pada saat panelis melakukan verifikasi. Selain itu, direncanakan akan diseleng
garakan expo atau pameran pada pertengahan Juni nanti. Expo tersebut akan berlangsung
selama dua hari yang akan dikunjungi oleh panelis dan masyarakat umum. Saat ini Tim
KOMET sedang mempersiapkan evidence dan keperluan untuk expo tersebut.•

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Oleh : Dewi Hanifah – Tim QM
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

Buku Percepatan Rezeki (Dalam 4
Hari dengan Otak Kanan) merupakan
buku kelanjutan dari buku 7 Keajaiban
Rezeki. Bila buku 7 Keajaiban Rezeki
hanya mengulas dari sisi uang saja, maka
pada buku ini rezeki dikupas dari sisi uang,
waktu, juga kesehatan. Jadi lebih lengkap
(holistik). Mungkin sebagian dari pembaca
akan merasa risih, karena buku ini bicara
mengenai uang, padahal tidak perlu karena
agama berbicara blak-blakan soal uang.
Otak kanan adalah otak percepatan.
Oleh sebab itu pendekatan yang digu
nakan oleh penulis adalah pendekatan
khas otak kanan. Di mana tidak perlu
berlama-lama (spontan), tidak harus
urut-urut (lateral), berasumsi tidak ada
yang mustahil (imajinatif), dan berbasis
hubungan (interpersonal). Lalu, apa benar
percepatan rezeki dalam 40 hari itu bisa
terjadi? Percayalah, apabila sungguhsungguh diterapkan, mudah-mudahan
itu bisa terjadi. Mengapa penulis begitu
yakin? Pertama, bagi-Nya segala sesuatu
itu memang serba mungkin. Kedua,
sebenarnya cara-cara yang ada di buku
ini selaras dengan perintah-perintahNya. Ketiga, berdasarkan testimoni yang
diterima penulis selama ini, ribuan orang
telah membuktikannya. Hanya saja kita
mesti paham sepenuhnya bahwa dia itu
maha berkehendak atas kehidupan kita
dan Dia itu Maha Mengetahui kepantasan
kita.
Sebagian pembaca diminta untuk
memilih menjadi bagian yang mana, Otak
Kiri atau Otak Kanan? Bagi orang kiri
yang realistis menganggap sholat dhuha
itu mengurangi waktu produktif, shalat
tahajud itu mengurangi waktu istirahat,
sedekah itu mengurangi rezeki, dan umrah
itu menghabiskan rezeki. Sebaliknya
orang kanan yang imajinatif menganggap
shalat dhuha itu melapangkan waktu,
shalat tahajjud itu memelihara kesehatan,
sedekah itu menambah rezeki dan umrah
itu mencurahkan rezeki. Bagaikan sebuah
keberuntungan! Kira-kira pembaca ter
masuk yang mana?.
Buku ini menjelaskan pula tentang
cara meminta. Ketika pembaca meminta
sesuatu kepada sang pencipta, maka
mintalah tanpa terlalu meminta. Dengan
kata lain ikutilah skenario Anti-Meminta. Apa
maksudnya dengan skenario Anti-Meminta,
yang dimaksud adalah perbanyaklah
hal-hal lain selain meminta. Kira-kira
yang dimaksud seperti ini ; 1. Perbanyak
bersyukur, bukan perbanyak meminta, 2.
Perbanyak tawakkal, bukan perbanyak
meminta, 3. perbanyak istighfar, bukan
perbanyak meminta. Mudah-mudahan
dengan skenario anti-meminta, segala
permintaan pembaca akan lebih cepat
terwujud.
Niscaya dengan keyakinan metodemetode yang diberikan di buku ini agar
mempercepat rejeki anda dalam 40 hari.
Sebenarnya menurut penulis tidak ada
yang istimewa dari angka 40 ini, namun
menerapkan dengan sungguh-sungguh isi
yang ada di buku ini selama 40 hari akan
terjadi suatu pembiasaan (habit). Selain
optimis pembaca juga harus instropeksi
dan memohon ampun. Semua ini terjadi
dengan izin sang kuasa. Termasuk turunnya
masalah. Tidak mungkin Dia ‘iseng-iseng’
begitu saja, mengizinkan terjadinya suatu
masalah. Atau dengan memberi masalah
merupakan cara-Nya untuk ‘menggojlok’
kita agar menjadi lebih tangguh dan
‘menjewer’ kita atas kesalahan-kesalahan
kita di masa lalu. Maka pandai-pandailah
kita instropeksi dan memohon ampun serta
bersyukur. MP PERPUSTAKAAN
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Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Lahendong
MANADO – Komisi VII DPR mengadakan
kunjungan kerja ke lokasi kerja Pertamina di
Lahendong, (12/4). Rombongan Komisi VII
DPR disambut oleh Direktur Utama Pertamina
Geothermal Energy Abadi Poernomo dan
GM Fuel Retail Marketing Region VII Ferdy
Novianto serta pihak PLN di kantor PLTP
Lahendong. Rombongan Komisi VII yang
diketuai oleh H. Teuku Riefky Harsya tersebut
mendapat penjelasan mengenai aktivitas
operasional Pertamina di wilayah region VII
oleh Ferdy Novianto.
Dalam pertemuan tersebut ada beberapa
hal yang dipertanyakan oleh Komisi VII antara
lain mengenai persiapan konversi minyak tanah
ke LPG di Sulawesi Utara. Manager LPG & GP
Region V Victor Lumban Gaol menjelaskan
bahwa konversi di area Sulawesi Utara masih
dalam proses pencacahan bekerjasama dengan
pemerintah daerah setempat.
Menanggapi hal tersebut Komisi VII DPR
memberi masukan kepada Pertamina agar
dapat lebih memperhatikan pelaksanaan

Komisi VII DPR RI serius mendengarkan penjelasan mengenai aktivitas operasional Pertamina di wilayah region VII.

sosialisasi untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan.
Dengan diadakannya pembahasan tersebut
diharapkan Pemerintah dan Pertamina dapat

Foto : FRM REG. VII
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BERITA

saling mendukung dalam mencapai tujuan
bersama. Acara kemudian ditutup dengan
saling tukar plakat dan acara ramah tamah.MP
FRM REGION VII

Pelatihan Steam Reformer untuk Kilang yang Andal
CIREBON - Bertempat di Hotel Santika Cirebon,
RU VI Balongan mengadakan pelatihan Steam
Reformer bagi seluruh Unit Pengolahan, pada
4 - 8 April 2011.
Tujuan pelatihan ini adalah untuk menemukan
solusi dalam menanggulangi permasalahanpermasalahan pada sistem proses kilang agar
dapat mewujudkan kilang yang andal.
IGN Talulembang mewakili GM RU VI
Balongan menyampaikan bahwa stakeholder

memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap
Pertamina.”Oleh karena itu, kita harus mampu
memberikan performance dan produktivitas yang
optimal. Target profit yang disepakati dalam
RKAP 2011 juga menjadi tantangan tersendiri
bagi Unit Pengolahan untuk turut memberikan
sumbangsihnya,” tegas Talulembang.
Pembicara dalam pelatihan ini adalah
Sitaraman, ahli Steam Reformer dari India.
Sitaraman telah berpengalaman selama 40 tahun

dalam bidang Fertilizer dan Petrochemical
Plants, baik di India, Malaysia, maupun di
Indonesia. Selain mendapatkan materi teori,
para peserta juga melakukan site visit ke
kilang RU VI.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut
Agus Budi Sucahyo spesialis energi dari
Kantor Pusat, dan Manager Eng & Dev RU VI
Balongan Joko Widi. MPRU VI

Peluang Bisnis di Industri Gula Dilirik SR IV Lubricants
Semarang - Untuk menangkap peluang pra
musim giling industri gula, Sales Region IV
Lubricants mengadakan seminar dan customer
gathering dengan agen dan utusan dari pabrik
gula se-Jawa tengah dan DIY. Melalui kegiatan
rutin tahunan yang berlangsung di Patra Se
marang Convention Hotel, selasa (12/4) ini di
harapkan dapat lebih mendekatkan diri dengan
konsumen ,sekaligus bertukar ide tentang produk
pelumas yang sesuai kebutuhan. “Kegiatan ini
merupakan loyalty program untuk konsumen
dengan tujuan mendekatkan diri, sehingga
apabila terjadi permasalahan-permasalahan
yang ada bisa diselesaikan dengan baik,” ujar
Rudi Rahmanda Sales Region Manager IV
Lubricants.
Masa musim giling gula yang biasanya
berlangsung pada akhir April sampai Mei ini
merupakan ajang yang tepat untuk mengenalkan

produk-produk baru pelumas yang
dibuat khusus untuk industri gula,
yaitu Masri SMG 5 dan Masri SMG 9.
Assistant Manager Fleet, Petro and
Others Arief Hariyanto menjelaskan
bahwa potensi pelumas bagi industri
gula sangat tinggi, namun sampai saat
ini belum secara maksimal digarap.
“Tahun ini potensi bisnis di pabrik
gula harus dapat dimaksimalkan.
Oleh karena itu, kita harus lebih
genc ar menjelaskan keunggulan
produk pelumas Pertamina kepada
perusahaan-peru s ahaan tersebut,”
ujarnya.
Selain acara ramah tamah, penjelasan pro
duk, dan makan siang, juga diadakan pembagian
doorprize bagi para 30 peserta undangan dengan
hadiah utama LCD TV dan Smartphone.

Ke depannya Sales Region IV Lubricants
terus berkomitmen untuk meningkatkan citra
produk pelumas Pertamina di mata konsumen.
Termasuk lebih jeli meraih peluang bisnis po
tensial di industri gula ini. MPFRM REG. IV

Manajemen Pupuk Kujang Benchmark ke RU IV
CILACAP - Keberhasilan RU IV dalam meraih
PROPER peringkat hijau selama tiga tahun
berturut-turut dan meraih penghargaan skala
nasional dalam bidang Corporate Social
Responsibility (CSR) menarik minat manajemen
Pupuk Kujang Cikampek untuk melakukan studi
banding ke RU IV Cilacap.
Rombongan dari Pupuk Kujang diterima
oleh Manager Legal & General Affairs RU IV
drg R Sutarno di ruang rapat 1 head office,

(2/3). Sutarno menyampaikan berbagai program
konservasi lingkungan di RU IV seperti dibuatnya
Kampoeng PROPER sebagai pusat pengelolaan
lingkungan di RU IV dan program unggulan CSR
RU IV lainnya.
Selain itu, rombongan juga menerima
penjelasan terkait pelaksanaan PROPER dari
fungsi Environmental-HSE, Public Relations
dan Engineering. Mereka juga diajak melihat
langsung Kampoeng PROPER dan mengunjungi

budidaya kepiting di desa Kutawaru sebagai
desa binaan RU IV.
Pimpinan rombongan Arifin menyatakan
terima kasih dan sangat mengapresiasi
pelaksanaan program CSR dan pengelolaan
lingkungan yang telah dilakukan oleh RU IV.
“Apa yang kami peroleh di RU IV CIlacap
ini akan kami gunakan sebagai langkah im
provement di Pupuk Kujang,” ujar Arifin.MPRU
IV
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Zulkarnain Dilantik
Sebagai IT Area Manager RU III Plaju

Foto : WNR/Pertamina

aniek listiyani

Non Fuel Retail Manager,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Marketing & Trading Directorate

PLAJU - Vice President Infomasi Teknologi (IT) Ope
ration Jefri Tjahya Indra menyaksikan serah terima
jabatan IT Area Manager RU III dari pejabat lama kepada
Zulkarnain. Sebelumnya, Zulkarnain menjabat sebagai
Ast. Manager Computer Operation, IT M&T Semarang, IT
Region Jawa & Balinus IT Operation, Corporate Shared
Service Direktorat General Affairs. Jefri berharap, pe
jabat baru dapat segera melakukan konsolidasi inter
nal, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan
IT, baik menyangkut aplikasi, infrastruktur jaringan,
data, suara dan menjalin komunikasi yang baik serta
menangkap keluhan aspirasi dari para user atau
customer. Acara berlangsung di Conference Room RU
III, dihadiri Tim Manajemen RU III, segenap pekerja di
lingkungan IT RU III dan undangan.MPRUIII

Foto : RU III

Foto : RU IV

ibnu zaenal arifin
Paraxylene Section Head
RU IV Cilacap
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Head of Industrial Health,
Pertamina Hospital Cilacap

Mahasiswa Universitas Negeri Malang Kunjungi RU IV

Warung Kopi

Semangat Kartini

Pagi-pagi di warung Mang Warta…

Mang Warta

Ujang
Iyum

Bu Tita
Iyum
Ujang
Iyum

Bu Tita
Ujang

Mang Warta

Bu Tita

Iyum

Bapor Tenis PEP Field Pangkalan Susu Gelar Tanding
Persahabatan
PANGKALAN SUSU – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan
kemampuan para anggota dan membina jalinan silaturahmi dengan
berbagai unsur, tim Bapor Tenis PEP Field Pangkalan Susu
melaksanakan pertandingan persahabatan dengan Scofin Indonesia
Tenis Club di lapangan tenis Bukit Kunci, (27/3). Pertandingan antar
perusahaan migas dan perkebunan tersebut berlangsung dengan
penuh sportifitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.
Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Bapor Tenis PEP Field
Pangkalan Susu dengan skor 12 - 7 di kelompok putera dan skor
7 – 0 untuk kelompok puteri.MPPEP P.SUSU

Foto : PEP P.SUSU

Iyum

: Mang, bagus gak kebaya Iyum?
: Heee, kamu mau ngapain Yum, pagi-pagi
sudah pamer pake kebaya?
: Mau Kartinian atuh Mang… Kan tanggal 21
April hari Kartini, Mang.
: Hehehe… Iyum, Iyum.. Ada-ada aja kamu
mah. Terserah saja lah. Asal jangan jadi
ribet ya ngelayanin pelanggan pake kebaya
gitu…
: Tau tuh si Iyum. Aneh kok kelewatan… Gak
usah lebayyyy deh lo.
: Ah, Kang Ujang mah emang gak pernah
seneng… Ini buat nunjukin kalo Iyum tuh,
masih inget sama cita-cita Kartini. Makanya
sekarang Iyum pake kebaya, buat meng
hormati jasa Kartini…
: Wuihhh… hebat euy Iyum. Gak nyangka deh.
Memangnya apa sih cita-cita Kartini, Yum?
: Ah, Bu Tita ngetes nih…
: Hallahh..Emang dia gak tau aja, Bu. Hayo
coba jawab tuh pertanyaan Bu Tita.
: Kartini itu pengen kaum perempuan dikasih
kesempatan yang sama dengan pria. Is
tilahnya mah emansipasi gituuuu….
: Wah bener-bener hebat Iyum. Sekarang kan
emansipasi ada di mana-mana.
: Iyah, sampe juga nih di warung ini. Dulu mah
cuma ada saya. Sekarang, ada Iyum juga.
Huhh… (sambil manyun)
: Ulah kitu atuh Jang…. Kalo kamu sebagai
laki-laki kerjanya bagus, masa iya saya
cari tambahan orang lagi… Iyum tuh bukan
saingan kamu, tapi teman kerja. Betul kan
Bu Tita?
: Betul Mang. Bahasa kerennya partner. Pe
rempuan itu partner laki-laki. Begitu juga
sebaliknya, dalam segala hal. Tapi, yang
harus diingat, jangan pernah menyalahi
kodrat, mentang-mentang disebut partner.
Wanita tetap wanita sesuai kodrat utamanya
sebagai istri dan ibu. Demikian juga lakilaki, sebagai suami dan kepala keluarga.
Semangat itulah yang ingin diwujudkan oleh
Kartini pada zamannya dulu. Ah, pagi-pagi
kok jadi ceramah. Yum, mana sarapan saya
yang biasanya…
: Eh iyahh… Maap ya Bu, ini sarapannya.MP

Lomba Toolbox Meeting
CILACAP - RU IV menggelar lomba simulasi toolbox meeting baru-baru ini.
Lomba tersebut diikuti oleh 8 fungsi yaitu Human Resources, IT, Production
1, Production 2, Relliability, MPS, Maintenance Execution dan TA yang
melibatkan sekitar 78 personil. Kegiatan lomba dibuka oleh Pjs GM RU IV
Masputra Agung. Toolbox meeting atau rapat singkat sebelum melakukan
pekerjaan adalah sarana untuk mengingatkan kembali kepada pekerja
terkait aturan safety dan security, maupun kegiatan operasi. Keluar sebagai
pemenang untuk kategori best performance adalah tim dari Production II
disusul tim ME (MA 1), tim HR dan Tim TA. Pemenang untuk kategori the
improvisations teams adalah tim IT disusul tim ME (workshop) dan tim
Production I (FOC 1). Sedangkan untuk tim terfavorit adalah tim MPS disusul
tim Prod 1 (Utilities), tim Relliability dan tim Production 1 (FOC 2). Selain itu
juga diadakan lomba observasi toolbox meeting secara aktual di lapangan
yaitu di area 70, perumahan dan area kilang dengan melibatkan 16 observer
untuk 24 titik area kegiatan. Keluar sebagai juara 1 adalah PT Bangun Mulia,
juara 2 PT Tri Hasta, dan juara 3 CV Nadila Jaya.MPRU IV
Tes Tilawah Dalam Rangka Penilaian Calon Haji ABP 2012

Foto : RU V

Iyum
Mang Warta

Foto : RU IV

CILACAP - Sebanyak 75 Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro dari
Universitas Negeri Malang, tanggal 16 Maret 2011 berkunjung ke
Pertamina Refinery Unit IV Cilacap. Rombongan yang didampingi oleh
dosen pembimbing Made diterima oleh Public Relations Section Head
Kurdi Susanto di ruang rapat II Head Office. Dalam sambutannya Kurdi
Susanto mengajak mahasiswa untuk ikut menjaga aset Pertamina RU IV
yang juga merupakan objek vital nasional. Dikatakan bahwa Pertamina
adalah power house-nya Indonesia yang berada di semua lini kehidupan
masyarakat Indonesia. Selain menerima penjelasan mengenai dunia
Migas, rombongan pada kesempatan tersebut juga melihat secara
langsung kilang RU IV Cilacap.MPRU IV

Foto : RU IV

Foto : RU IV

sugeng santoso

CILACAP - Menyambut program pemberangkatan calon haji ABP 2012,
BDI RU V Balikpapan mengadakan tes seleksi calon haji. Calon haji untuk
keberangkatan tahun 2012 ini diseleksi untuk menyesuaikan dengan kuota
yang tersedia, sebanyak 6 pekerja. Proses seleksi bersama oleh BDI-SDM
berdasarkan kriteria tertentu. Di antaranya kriteria penilaian yang dilakukan
oleh fungsi HR/SDM adalah penilaian SMK, lama masa kerja, golongan upah
dan usia pekerja. BDI juga melaksanakan seleksi calon haji melalui cara lain.
Salah satunya adalah melalui kegiatan Tes Tilawah yang dilakukan pada (12/4)
di musholla Al-Maghfirah kantor besar RU V Balikpapan. Total seluruh peserta
seleksi calon haji tahun 2012 berjumlah 15 pekerja dan seluruhnya diwajibkan
untuk mengikuti kegiatan Tes Tilawah. Untuk menjaga profesionalisme,
kompetensi dan objektivitas penilaian tes tilawah ini, BDI mendatangkan ustad
A. Hudaya dari masjid Istiqomah. Dalam tes ini peserta diminta membaca ayat
Al-Quran yang dipilihkan oleh penguji. Setelah melewati proses ini, nilai yang
diperoleh tiap peserta akan digabungkan dengan kriteria penilaian lain yang
telah dilakukan oleh BDI dan SDM.MPRU V
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Kick Off Transformasi
di PT Pelita Air Service

Foto : PEP P.SUSU

Jakarta – Breaktrough Project (BTP) merupakan
suatu langkah awal atau proses untuk mengakselerasi
target-target yang sudah ada di dalam RJPP (Rencana
Jangka Panjang Perusahaan). Dengan adanya BTP
diharapkan program tersebut lebih terstruktur, sistematis,
termonitor dan terkontrol dengan baik. Sehingga dalam
waktu singkat Pelita dapat memenuhi target yang
sudah ditetapkan oleh pemegang saham. Demikian
disampaikan President Director PT Pelita Air Service,
Andjar Wibawanun pada saat Kick Off BTP Galery Work
Transformasi PT Pelita Air Service (PAS) di Jakarta,
Senin (4/4).
Andjar mengatakan BTP dilakukan karena Pelita
harus memenuhi target RKAP (Rencana Kerja Anggaran
Perusahaan). “BTP merupakan sebuah kendaraan untuk
melakukan akselersi dan men-speed up pencapaian,”
ujarnya.
Andjar berharap, untuk program jangka pendek
RKAP 2011, hal utama yang akan dilakukan adalah
pengadaan pesawat sebagai langkah boost revenue.
“Untuk cost reduction, kita harus melakukan penekanan
biaya material dan pemeliharaan. Sedangkan untuk
aspek human resource harus dilakukan penetapan KPI
(key performance indicator),” paparnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan dan Umum PT
PAS Ismail menjelaskan semakin tajamnya persaingan
antar airline terutama di charter, juga membuat
Pelita melakukan terobosan dengan mengakselerasi
semua kegiatan yang ada. “Untuk itu, Pelita mencoba
menekankan sifat fundamental perusahaan. Misalnya
bagaimana good corporate governance (GCG) dilakukan,
clean, pengembangan leadership yang baik, dan
bagaimana mengomunikasikan kegiatan kita kepada
para stakeholders. Tanpa itu semua, kita tidak dapat
membuat program percepatan berjalan dengan baik,”
papar Ismail.
Ismail selaku Champion Transformasi di PAS
juga menekankan bahwa ada beberapa hal utama
yang menjadi fokus percepatan, yaitu boost revenue
(peningkatan pendapatan, red) dan reduce cost (efisiensi
biaya, red). Berkaitan dengan mengenai peningkatan
kualitas SDM, KPI sudah sangat penting dan menjadi
keharusan. Karena tanpa adanya KPI, indikator keber
hasilan seorang pekerja tidak dapat terpantau.
“Targetnya bulan Juni 2011 ini semuanya sudah
akselerasi. Dan akselerasi tersebut akan dimulai dari
kegiatan yang sudah ada,” tandas Ismail.MPNDJ

MANAGEMENT WALK TROUGH GM PEP Region
Sumatera di Field Pangkalan Susu
PANGKALAN SUSU - Sebagai komitmen manajemen puncak
terhadap operasional di lapangan, GM PEP Region Sumatera
melaksanakan management walk through (MWT) di Field Pangkalan Susu, Senin (21/01). MWT juga diikuti oleh Manajer Jasa
HR Region Sumatera Ardi Nefi dan Manajer Perencanaan Bisnis
Region Sumatera Ekariza. Dalam kesempatan itu, GM PEP
Region Sumatera Bambang Wijanarko menjelaskan tantangan
yang dihadapi oleh Pertamina EP dan harapan terhadap kinerja
lapangan-lapangan khususnya yang berada di wilayah Region
Sumatera. “Pertamina EP saat ini menjadi tulang punggung
negara dalam meningkatkan produksinya,” ujar Bambang. Ia
juga menegaskan pentingnya membina hubungan baik dengan
stakeholder. Setelah memberikan arahan, tim manajemen
melakukan kunjungan lapangan ke SP V Paluh Tabuhan Barat.
Sebelum melakukan kunjungan lapangan, GM dan rombongan
juga melakukan penanaman pohon di areal perkantoran Field
Pangkalan Susu.MPPEP P.SUSU
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UBEP Sangasanga & Tarakan
Terima ISO 14001 dan OHSAS 18001
JAKARTA - Perkembangan
bisnis menuntut setiap per
usahaan memberikan pela
yanan yang prima. Salah
satu upaya yang dilakukan
oleh Unit Bisnis EP Sanga
sanga dan Tarakan adalah
dengan pembenahan diri
dalam kegiatan Lingkungan,
Kesehatan dan Keselamatan
Kerja. UBEP EP Sangasanga
dan Tarakan mewujudkannya
dengan memasukkan ruang
lingkup sertifikasi ISO ISO
14001 dan OHSAS 18001.
Penyerahan Sertifikat ISO
14001 dan OHSAS 18001
dilakukan Direktur PT Tuvnord
Indonesia I Putu Maharta
Adijadnja kepada General
Manager UBEP Sangasanga
dan Tarakan Satoto Agustono
yang berlangsung di Kantor
Pusat UBEP Sangasanga dan
Tarakan, Menara Standard
Chartered Jakarta, (11/4).
“Ini adalah salah satu

cit a-cita UBEP kita untuk
menc apai ISO 14001 dan
OHSAS 18001 dalam rangka
menyongsong visi dan misi
Pertamina EP menjadi world
class oil company,” ungkap
Satoto.
Untuk mencapai visi
dan misi tersebut menurut
Satoto harus ditunjang de
ngan menjunjung tinggi sis
tem kerja yang profesional
dan kedisiplinan kerja yang
tinggi.
ISO 14001 adalah
suatu standar internasional
untuk Sistem Manajemen
Lingkungan mendukung ke
bijakan lingkungan termasuk
pencegahan polusi, kes e
suaian dengan undang-un
dang yang ada, perbaikan
berk esinambungan Sistem
Management Lingkungan.
Sedangkan OHSAS
18001 adalah suatu standar
internasional untuk Sistem

Foto : WNR/Pertamina

KIPRAH

Direktur PT Tuvnord Indonesia I Putu Maharta Adijadnja menyerahkan sertifikat
ISO 14001 dan OHSAS 18001 kepada General Manager UBEP Sangasanga
dan Tarakan Satoto Agustono (kiri).

Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja yang
dimaksudkan untuk me
ngelola aspek Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3)
daripada keamanan pro
duknya.
“Kami sebagai badan ser
tifikasi telah melakukan pe

nilaian sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan. Dengan
diterapkannya sistem ini se
cara efektif, maka akan mem
bantu UBEP Sangasanga
dan Tarakan untuk mencapai
target perusahaan,” ungkap I
Putu Maharta.MPIK

Sinergi Pertamina EP & Ditjen Planologi Kemhut
JAKARTA - Pertamina EP
(PEP) men yelenggarakan
K o n s i n y e r i n g Ve r i f i k a s i
Data Perijinan Perijinan
P i n j a m P a k a i K a w a s a n
Hutan dan Sinkronisasi
Jadwal Pemboran antara
PT Pertamina EP dengan
Kementerian Kehutanan, di
Hotel Mulia, Jakarta, pada
Kamis, (7/4).
Acara diikuti jajaran PEP,
Pertamina Hulu Energi (PHE)
dan Pertamina Geothermal
Energi (PGE) dan Direktorat
Penggunaan Kawasan Hutan
– Ditjen Planologi Kementerian
Kehutanan.
Direktur Operasi PEP
Toni Harisman menyatakan
bahwa target produksi
minyak Indonesia tahun 2011
ini adalah 970.000 BOPD,
namun yang tercapai barulah
910.000 BOPD. Salah satu
penyebabnya adalah adanya
penurunan secara alamiah
jumlah minyak dan gas bumi
yang bisa dieksploitasi. Se
mentara, PEP adalah anak
perusahaan Pertamina
yang bertanggung jawab
atas lapangan-lapangan mi
gas eks-Pertamina. “Kami
harus mampu mengelola
lap angan yang 80 persen
mer upakan lapangan tua.
Artinya penurunan produksi
alamiah sudah pasti dan akan

dihadapi oleh PEP. Dan angka
penurunan tersebut, rata-rata
sekitar 18 persen,” kata Toni.
Di sisi lain, Pemerintah
telah menetapkan target
bahw a perusahaan migas
di Indonesia, harus mampu
mewujudkan pertumbuhan
berkelanjutan, atau setidaknya
bisa mempertahankan pro
duksi sebesar 1 juta barel/
hari. “Ini adalah tantangan
yang riil bagi industri migas
Indonesia,”lanjut Toni.
Menurutnya, jika PEP
ingin mewujudkan per
tumb uhan produksi, maka
upaya yang dilakukan ha
ruslah berlipat ganda. Yaitu,
PEP harus mengatasi pe
nurunan alamiah yang be
sar nya sek itar 18 persen
melalui upaya peningkatan
prod uksi. Setelah itu, PEP
harus meningkatkan produksi
untuk bisa mewujudkan
pertumbuhan berkelanjutan.
“Jika untuk tumbuh dip er
lukan 7 persen, dan ditambah
dengan menutup penurunan
alamiah 18 persen, berarti
Pertamina EP harus berupaya
keras untuk merealisasikan
peningkatan 25 persen,” kata
Toni lebih jauh.
Toni menjelaskan, kendala
pencapaian produksi migas
bisa dilihat dari dua aspek,
yaitu aspek teknis dan aspek

non-teknis. Kondisi teknis
meliputi kondisi lapangan tua
yang mencapai 80 persen,
rata-rata penurunan alamiah
mencapai 18 persen, kondisi
infrastruktur operasi dan
fasilitas produksi yang sudah
tua, kadar air yang tinggi,
dan lain-lain. Hal ini masih
ditambah dengan tempat
lokasi umumn ya berada di
remote area dan tersebar di
seluruh Indonesia.
Sedangkan kendala nonteknis, misalnya periz inanperizinan, tumpang tindih lahan
dengan batubara, kehutanan
maupun perkebunan; isu
keamanan terkait dengan
fasilitas operasi dan produksi.
Termasuk juga masalah so
sial seperti pungutan liar
dan tuntutan tenaga kerja di
berbagai daerah, serta cuaca
yang sangat ekstrim.
Untuk memenuhi tuntutan
peningkatan produksi migas,
ungkap Toni, Pertamina EP
tahun 2011 ini merencanakan
pemboran 172 sumur terdiri
dari 25 sumur eksplorasi, 104
sumur eksploitasi dan masih
ada 43 sumur eksploitasi
dari mitra kerja Pertamina.
Pemboran ini merupakan
suatu upaya untuk menambah
angka cadangan dan pro
duksi migas yang sangat
diharapkan untuk menopang

kepentingan ekonomi na
sional. “Pertemuan dengan
Kementerian Kehutanan
ini merupakan salah satu
upaya PEP untuk bersinergi
dengan mengedepankan
kep entingan nasional dan
membantu menyukseskan
peningkatan produksi migas
tersebut. Yaitu, dengan men
cari solusi kendala non-tek
nis, khususnya dalam aspek
perizinan pinjam pakai ka
wasan hutan,” kata Toni.
Sementara Dirjen Pla
nologi Kementerian Kehu
tanan Bambang Subianto
menyatakan bahwa banyak
hal yang sebenarnya tidak
menjadi persoalan, tetapi
menjadi hambatan karena
pemahaman yang berbeda.
Negara ini dibangun oleh pe
merintah, masyarakat madani
dan pelaku usaha, termasuk
diantaranya Pertamina EP.
“Kami hanya bisa menyiapkan
kerangka regulasi untuk
mendorong pertumbuhan
di suatu wilayah, sehingga
tercipta kesempatan kerja
dan mengurangi angka
kemiskinan,” kata Bambang.
Namun ia pun mengakui
adanya hal-hal teknis di level
bawah yang mungkin menjadi
hambatan. “Itu akan kami
atasi,” janjinya kepada PEP.
MP
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JAKARTA – Dalam rangka
memperingati Hari Kartini
ke 132 tahun, PT Pertamina
(Persero) melaksanakan
Talk show Super Women @
Work dengan mengundang
tokoh wanita Indonesia, yaitu
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, Wakil
Menteri Keuangan sekaligus
Komisaris Pertamina Anny
Ratnawati, Dirjen Migas Evita
Legowo, artis senior Christine
Hakim dan psikolog kondang
Ratih Ibrahim.
Talk show yang berlang
sung di Kantor Pusat Perta
mina, Kamis (21/4) ini di
meriahkan dengan para pe
kerja perempuan Pertamina
dari seluruh jajaran direktorat
dan anak perusahaan
yang mengenakan pakaian
nasional.
Kegiatan ini bertujuan
memberikan motivasi bagi
seluruh pekerja perempuan
Pertamina untuk berkontribusi
lebih nyata, mengedepankan

perusahaan dan untuk ikut
ambil bagian secara nyata
berkiprah di Pertamina.
Dalam kesempatan ter
sebut para narasumber ber
bagi pengalamannya bagai
mana untuk menjadi wanita
yang mandiri. Seperti halnya
yang disampaikan oleh Karen
Agustiawan yang berbagi
pengalaman hingga menjadi
seorang direktur utama bagi
perusahaan BUMN terbesar
di Indonesia.
“Awalnya saya merasa
takut sekali untuk masuk
Pertamina. Tapi setelah saya
masuk Pertamina, ternyata
saya sangat mencintai Perta
mina. Saking cintanya, saya
tidak ingin lepas dari Per
tamina,” ungkap Karen.
Namun Karen berpesan,
walaupun status dan jabatan
kita lebih tinggi daripada
suam i, jangan pernah le
pas dari kodrat sebagai
seo rang perempuan yang
mem iliki tanggung jawab

Foto : KUN/Pertamina

Menjadi Wanita
yang Mandiri

Suasana peringatan Hari Kartini di Kantor Pusat Pertamina yang dihadiri para pekerja perempuan Kantor Pusat dan perwakilan anak perusahaan.

untuk mengurus kehidupan
berumah tangga.
Ratih Ibrahim membe
narkan apa yang disampaikan
oleh Karen, bahwa setinggi
apapun status, wanita harus
kembali ke kodratnya karena
hidup tidak sendiri. Untuk itu,
sebagai suami istri jadilah
partner in life.
“Wanita haruslah memiliki

tujuan hidup yang dilakukan
dengan penuh komitmen.
Untuk mencapai tujuan hi
dup tersebut, wanita harus
memiliki networking dan pu
nya ambisi,” kata Ratih.
Dalam kesempatan yang
sama, Anny mengingatkan
agar para wanita harus selalu
berpikir positif, jangan pernah
mengatakan tidak suka atas

suatu pekerjaan, percaya
diri, dan pupuk terus mental
leadership.
“Untuk menjadi sukses
kita harus legowo, sabar
dan komitmen. Tidak boleh
merendahkan siapapun
karena kita diciptakan Tuhan
dengan masing-masing kele
bihan. Sekalipun itu tukang
sapu jalanan,” kata Evita me

nambahkan.
Sementara itu, Christine
Hakim berbagi pengalamannya
bahwa sejak umur 5 tahun diri
nya berusaha untuk menjadi
wanita mandiri dan pentingnya
punya komitmen, dedikasi
dan konsistensi. “Semua itu
dijalankan dengan sebaik
mungkin, penuh cinta kasih
dan ikhlas,” ungkapnya.MPIK

PEKANBARU - Pertamina
aktif mengembangkan
energ i baru terbarukan di
antaranya CBM, studi shale
gas, dan kegiatan operasi
geotermal. Upaya tersebut
terkait dengan diversifikasi
energi menuju penggunaan
dan pengembangan sum
ber daya energi baru terba
rukan. Diversifikasi energi
merupakan kunci untuk mele
paskan ketergantungan dari
energi fosil.
Hal tersebut diungkapkan
oleh SVP Upstream Strategic
Planning and Subsidiary Ma
nagement Salis S. Aprilian
dalam diskusi seminar Riau
International Energy Expo
2011 di Pekanbaru, (12/4).
Dalam seminar tersebut, Salis
memaparkan pertumbuhan
produksi minyak dan gas
bumi yang telah dicapai oleh
Pertamina dalam lima tahun
terakhir. Salis menjelaskan
bahwa Pertamina telah
berh asil melakukan upaya

peningkatan produksi minyak
dari lapangan-lapangan alih
kelola. “Peningkatan produksi
berhasil diwujudkan di UBEP
Sangasanga Tarakan, UBEP
Limau yang berada dalam
pengelolaan Pertamina EP,
dan lapangan Offshore North
West Java (ONWJ) yang dike
lola oleh PHE,” ujarnya.
Studi shale gas saat
ini sedang dilakukan oleh
Pert amina EP. Sementara
itu, untuk pengembangan
CBM, Pertamina telah me
nandatangani sembilan
PSC CBM yaitu Sangatta
1 dan 2, Tanjung 2 dan 4,
Tanjung Enim, Muara Enim,
Muara Enim 1, 2 dan 3. Ke
depan, Pertamina juga akan
mengembangkan pemetaan
energi baru lainnya seperti
energi angin dan pemanfaatan
alga sebagai menyerap CO2 di
lapangan migas yang memiliki
kandungan CO2 tinggi.
Sebagai perusahaan yang
memiliki visi menjadi kelas

dunia, Salis juga menjelaskan,
Pertamina telah melakukan
ekspansi ke sejumlah negara
diantaranya di Asia dan Afrika.
“Di sektor hulu, Pertamina
telah melakukan ekspansi
ke Malaysia, Libya dan Irak.
Sedangkan ekspansi di
sekt or hilir, salah satunya
adalah penjualan pelumas
Pertamina di Pakistan melalui
co branding dengan salah
satu perusahaan migas yang
sudah lebih dulu beroperasi di
negara tersebut.
Dalam diskusi tersebut,
tampil sebagai pembicara SVP
Upstream Strategic Planning
and Subsidiary Management
Salis S Aprilian, Manager
Asia & ME Hart Agency Lucky
Nurafiatin, dan mantan Sekjen
OPEC Maizar Rahman.
Selain seminar yang
diselenggarakan pada 1214 April 2011, Pertamina
juga berpartisipasi dalam
pameran yang merupakan
rangkaian Riau International

Foto : ARYA/PEP

Pertamina Aktif Kembangkan Energi Baru Terbarukan

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo berdiskusi dengan Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh dan
SVP Upstream Strategic Planning & Subsidiary Management Pertamina Salis S Aprilian pada Riau International Energy
Expo 2011 di Pekanbaru, Selasa (12/4). Dirjen Migas menegaskan apresiasinya atas upaya Pertamina melaksanakan
pengembangan CBM, Shale Gas, dan Geothermal sebagai bagian dari energi baru terbarukan.

Energy Expo 2011. Stand
pameran Pertamina menam
pilkan informasi kegiatan hulu
migas, peningkatan produksi

migas, keberhasilan kinerja
Petamina EP, pengembangan
energi baru terbarukan, profil
Pert amina Drilling Service,

Pertamina Geothermal Ener
gi, Pertamina Gas, dan Per
tamina Hulu Energi.MPPEP
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PEP FIeld Sangasanga Bantu
Petani Sungai Bogem

RU IV Goes to School,
Tumbuhkan Kecintaan Generasi
Muda kepada Pertamina

Foto : PEP SANGASANGA

SANGASANGA - Pertamina
EP (PEP) Field Sangasanga
memberikan bantuan 300
kilogram bibit padi jenis IR
64 kepada Kelompok Tani
Makmur Desa Sungai Bogem,
Kelurahan Jawa, Kecamatan
Sangasanga, Kabupaten
Kutai Kertanegara. Bibit padi
dibagikan kepada 15 orang
petani dan akan ditanam pada
lahan seluas 8 hektar, (7/3).
“Sangasanga memiliki
potensi besar di bidang
pertanian karena wilayahnya
terdapat banyak anak
sungai yang berfungsi untuk
pengairan. Sejak awal PEP
Field Sangasanga melihat ini
sebagai suatu peluang usaha
yang dapat dikembangkan
oleh masyarakat sekitar,
sehingga bantuan yang
diberikan sebelumnya adalah
pembuatan sistem irigasi
persawahan. Bantuan akan
diberikan secara simultan
dengan pengawasan secara
berkala, sehingga kendala
di lapangan akan dapat
diselesaikan dengan cepat.
Dengan demikian para petani
dapat segera merasakan
hasilnya usahanya,” kata Field
Manager Sangasanga Ali
Rochmat saat menyerahkan
bibit padi kepada Poniran,
K e t u a K e l o m p o k Ta n i
Makmur.
Ali Rochmat juga berharap
semoga hubungan kemitraan
antara Pertamina EP Field
Sangasanga, Kecamatan
Sangasanga dan para
petani agar terus terbina
baik sehingga masyarakat
lebih produktif dan memiliki
perekonomian yang mandiri.
Sekretaris Kecamatan
Sangasanga Abdul Rivai
menyamp
 aikan agar
keberhasilan project ini
menjadi contoh bagi
kelompok tani lainnya dan
perusahaaan-perusahaan
lain yang beroperasi di
w i l a y a h S a n g a s a n g a .
Menurut Kepala Cabang
Dinas Pertanian Sangasanga
Kasianto, dinasnya bersedia
memberikan penyuluhan dan
praktek teknis penanaman
padi baik mulai proses
penyemaian sampai panen
nantinya.
“Pada awalnya petani
Desa Sungai Bogem hanya
mengandalkan air dari sungai
dan hujan untuk pengairan
persawahan sehingga hasil
panen tidak maksimal. Inilah
yang menyebabkan mereka
beralih menjadi buruh tambang

Field Manager Sangasanga Ali Rochmat menyerahkan bibit padi kepada
Poniran Ketua Kelompok Tani Makmur.

batubara. Namun kondisi mulai
membaik sejak PEP Field
Sangasanga memberikan
bantuan pembuatan irigasi di
wilayah ini,” kata Poniran.
Setelah pemberian bibit
padi, PEP Field Sangasanga
akan memberikan bantuan 3
ton kapur kepada petani. Ka
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pur berfungsi untuk mengurai
unsur hara pada tanah dan
menurunkan keasaman
tanah. Kegiatan ini adalah
project jangka panjang PEP
Field Sangasanga dalam
usaha pengembangan per
ekonomian rakyat yang ber
kelanjutan.MPPEP

CILACAP – Refinery Unit (RU) IV Cilacap giat memberikan pembelajaran mengenai
Pertamina kepada generasi muda, khususnya siswa SMU. Hal tersebut dibuktikan
melalui kegiatan RU IV Goes to School kepada siswa SMU 2 Cilacap (14/2), SMA
Plus Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap (10/3), dan SMU Yos Sudarso I Cilacap (23/3).
Pembelajaran yang diberikan oleh Kurdi Susanto, Public Relation Section Head RU IV
Cilacap, berkaitan dengan peran Pertamina dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia.
Kurdi memberikan pencerahan kepada para siswa bahwa Pertamina sebagai
BUMN merupakan milik bangsa Indonesia. “Jadi, sudah seharusnya generasi muda
bangga terhadap Pertamina. Salah satu bukti kebanggaan bisa diwujudkan dengan
ikut menjaga kelangsungan operasional Pertamina. Jika Pertamina sampai tidak bisa
berproduksi maka lumpuhlah bangsa Indonesia. Generasi muda juga harus mulai
sadar untuk melakukan penghematan energi,” jelasnya.
RU IV Goes to School merupakan program rutin Public Relation, dalam rangka
menyosialisasikan Pertamina kepada pelajar di sekitar kilang RU IV. Selain memberikan
penjabaran tentang proses eksplorasi hingga proses pengolahan minyak menjadi
produk BBM yang siap di distribusikan, para siswa juga diberi kesempatan untuk
mengunjungi kilang RU IV guna melihat secara langsung presos pengolahan BBM.
MP
RU IV

