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Pertamina Didampingi
Dua Swasta

Komite BPH Migas memutuskan untuk menetapkan
kembali PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha
yang mendapat penugasan untuk menyediakan dan
mendistribusikan BBM bersubsidi di dalam negeri pada
tahun ini. PT AKR Corporindo Tbk dan PT Petronas
Niaga Indonesia turut melaksanakan Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
(Premium, Minyak Tanah dan Solar) sebagai
pendamping Pertamina untuk lokasi di luar Pulau Jawa

Foto : DRP/Dok. Pertamina

dan Bali.
•• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama Karen Agustiawan menerima berita acara penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM PSO 2010 dari Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.
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Menjaga Kerahasiaan
Informasi Perusahaan
PENGANTAR REDAKSI :
Kemajuan dunia IT
memang sangat pesat sekali,
begitu pula dengan perannya
Wakil Direktur Utama
dalam bisnis tak dapat
Omar S. Anwar
diabaikan. Namun bersamaan
dengan itu, sistem IT sebuah perusahaan juga ternyata
sangat rentan untuk ditembus pihak-pihak tertentu.
Oleh karena itu fungsi Corporate Shared Service
(CSS) menyelenggarakan Seminar IT Security Awareness pada Senin (7/12). Berbicara dalam kesempatan
tersebut adalah Wakil Dirut Pertamina Omar S. Anwar.
Berikut petikan dari sambutannya.
Pada era globalisasi ini, IT security bukan hanya kita
harus membentengi satu negara dengan kapal perang
ataupun pesawat terbang untuk bertahan, tetapi
pengamanan juga dilakukan dari sisi security informasi.
Karena dengan globalisasi ini arus informasi yang
masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain
sangat luar biasa tinggi. Demikian juga dengan
Pertamina, sebagai perusahaan yang menuju
world class sudah sepatutnya memiliki sistem dan
tatanan IT security information yang andal.
Salah satu yang paling penting dan sangat
sederhana dalam hal membentengi perusahaan
adalah satu aspek yang kalau kita bekerja, ada
satu hal yang amat simple dan mudah sekali
dicegah yaitu tentang password. Kalau kita
memiliki password jangan pernah di-share kepada
siapapun. Karena dari sharing password banyak
sekali kemungkinan-kemungkinan terjadi apabila
ada yang berniat untuk memanipulasi informasi
ataupun membocorkan rahasia atau informasi.
Direksi sangat mendukung
diselenggarakannya seminar ini dan akan terus
mendorong tumbuhnya kesadaran pekerja untuk
selalu menjaga dan mengamankan informasi,
khususnya berkategori rahasia. Direksi sangat
menginginkan kesadaran penjagaan dan
pengamanan informasi menjadi budaya yang
melekat pada diri semua insan Pertamina, yang
baru maupun lama.
Pertamina menginginkan para stakehorder-nya
memandang bahwa Pertamina merupakan perusahaan
berkelas dunia, antara lain ditandai dengan adanya
kesadaran informasi yang tinggi dari pekerjanya dan juga
didukung proses serta perangkat teknologinya yang
berstandar best practice atau berkelas dunia.
Tersebarnya informasi rahasia dan penting
perusahaan secara tidak sah tentu sangat merugikan,
dari sisi citra, reputasi, maupun aspek bisnis. Kita sangat
tidak menginginkan hal ini terjadi, dan juga membuat
upaya-upaya kita untuk menjadikan Pertamina sebagai
perusahaan kelas dunia terhambat atau terganggu akibat
adanya kebocoran informasi baik dari salah satu unsur
yang lemah maupun kelemahan dari people, proses dan
teknologi.
Dalam upaya mencapai visi menjadi perusahaan
minyak kelas dunia, termasuk keberhasilan bisnisnya,
Pertamina sekarang ini sangat mengandalkan teknologi
informasi baik di kegiatan hulu maupun hilir.
Saya juga mengimbau dan mengajak seluruh jajaran

di Pertamina untuk mensukseskan program SAP
Pertamina. Apalagi pihak komisaris sudah ‘menantang’
bahwa untuk laporan keuangan tahun 2009, mari
menggunakan angka yang ada proses manualnya dari
SAP.
Tapi tim CSS dan kita semuanya juga tentunya tidak
ingin dilakukan begitu, tapi kita juga akan usahakan
semaksimal mungkin laporan-laporan dari IT kita, SAP itu
kita gunakan semaksimal mungkin, untuk menyusun
laporan keuangan tahun 2009.
Mudah-mudahan, insya Allah, laporan keuangan tahun
2006, 2007 dan 2008 bisa kita selesaikan dan juga kita
bisa mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari
kantor akuntan publik. Mudah-mudahan SVP Pendanaan
dan Manajemen Risiko Evita M. Tagor dan juga tim dari
Direktorat Keuangan bisa menyusun laporan keuangan
dengan baik.

Kepada seluruh pekerja
Pertamina, saya
meminta agar terus
menumbuhkan
kesadaran untuk
menjaga dan
mengamankan rahasia
perusahaan, terutama
informasi yang terkait
dengan proses bisnis
Pertamina. Membocorkan rahasia perusahaan
merupakan kesalahan
fatal yang berakibat
sanksi yang berat bagi
pelaku.

Apabila laporan
keuangan sudah selesai
dan juga mendapatkan
Wajar Tanpa
Pengecualian, banyak
sekali hal-hal yang bisa
kita lakukan. Yang
pertama adalah non listed
public company (NLPC).
Kedua, kita bisa
menerbitkan issue
obligasi yang mana
sangat kita perlukan untuk
menunjang dan juga
mendukung program
capitalist merger kita yang
di tahun 2010 akan
mencapai lebih dari Rp 30
triliun, dan hal-hal yang
lain yang kita perlukan
untuk menjadi
perusahaan kelas dunia.

Dan ini semuanya
dimulai dari suatu
teknologi informasi yang
handal. Kita buat
fondasinya, kita buat dan kita bereskan dan yang tak kalah
penting adalah dari sisi kerahasiaan dan keamanan IT
informasi itu tersebut.
Direksi meminta fungsi Corporate Shared Service
(CSS) untuk terus mengembangkan kemampuan teknologi
informasi dalam proses bisnis Pertamina, termasuk
kemampuan penangkalan dan juga solusi terhadap
gangguan keamanan informasi Pertamina yang berasal dari
pemanfaatan sisi buruk teknologi informasi itu sendiri.
Artinya sejalan dengan kebutuhan kita dan
pemanfaatan teknologi informasi fungsi CSS agar selalu
dilengkapi dan juga diperbaharui teknologi informasi yang
digunakan oleh Pertamina.
Kepada seluruh pekerja Pertamina, saya meminta agar
terus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga dan
mengamankan rahasia perusahaan, terutama informasi
yang terkait dengan proses bisnis Pertamina. Membocorkan rahasia perusahaan merupakan kesalahan fatal yang
berakibat sanksi yang berat bagi pelaku.MP NDJ/IK/UHK

Editorial
Stakeholder
Management
Mengelola hubungan dengan seluruh pemanku
kepentingan (stakeholder management) sejak
Transformasi Pertamina digulirkan Agustus 2006
menjadi salah satu tema fundamental. Tidak main-main,
karena kalau salah kelola, maka hubungan yang sudah
berjalan baik pun bisa hancur hanya dalam hitungan
hari.
Orang-orang Pertamina sudah menghayati betul
makna di balik upaya seluruh komponen perusahaan ini
untuk tidak terlihat dan terasa bersifat arogan dengan
siapapun. Stigma masa lalu bahwa Pertamina arogan,
terututup, KKN, sudah terkikis sejak 1998 dan
dipercepat sejak digulirkannya Transformasi Pertamina
tahun 2006 Marilah untuk menjaga pencapaian ini.
Kita terus berupaya tidak bersifat tertutup untuk
informasi yang menjadi hak publik untuk
mengetahuinya. Kita juga berusaha mencairkan
kekakuaan dan formalitas yang berlebihan dalam
komunikasi dan prosedur bisnis kita dengan pihak
ketiga. Transparansi, fairness, dan bersikap profesional
baik dalam komunikasi maupun bisnis, adalah agenda
Transformasi yang terus didukung seluruh komponen di
Pertamina.
Agenda Pertamina menjadi perusahaan nasional
migas kelas dunia sungguh tidak main-main. Agenda ini
berhasil, berarti bangsa ini yang berhasil. Pertamina
memerlukan dukungan Pemerintah selaku pemegang
saham; Komisaris selaku pengawas manajemen; DPR
yang menjadi mitra sekaligus controller dinamika
Pertamina. Kita juga terus membina hubungan baik
dengan perguruan tinggi.
Dan jangan lupa ada simbiosis mutualisme
Pertamina dengan teman-teman wartawan. Kerjasama
memberikan informasi yang benar, akurat, dan
bertanggung jawab sesuai kaidah jurnalistik yang jujur
dan demi bangsa adalah bingkai kerjasama kita dengan
media massa.
Ada riak-riak dan gelombang dalam hubungan
Pertamina dengan pemangku kepentingan dari zaman
ke zaman. Kita ingin hubungan itu semakin baik dan
produktif untuk semua pihak. Kita memahami
komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan
menjadi titik strategis yang tidak bisa ditangani secara
asal-asalan.
Dan dalam tataran implementasi, komunikasi
seringkali lebih berhasil dengan pendekatan informal,
bersahabat, dan menanggalkan status, jabatan, dan
dasi masing-masing. Pendekatan formal yang kaku
pada zaman ini seringkali tidak efektif.
“Rocker juga manusia, punya rasa punya hati,”
adalah lirik lagu band Seurieus yang bisa kita tempatkan
secara serius dalam konteks komunikasi. Gunung es
dan tebing tinggi komunikasi seringkali cair dan bisa
didaki dengan pendekatan kemanusiaan. Memang tak
mudah menerapkan ungkapan, “Manusiakanlah dia,
maka dia akan
mendukung Anda,”
atau joke,
Kita memahami
“Tanggalkanlah dasi
Anda, orang akan
komunikasi
dekat ke Anda,” kalau
dengan seluruh
kita masih
mementingkan
pemangku
formalitas berlebihan.
kepentingan
Tanpa mengurangi
penghargaan posisi
menjadi titik
orang lain, toh masih
strategis yang
ada celah untuk kita
lebih down to earth
tidak bisa
dalam komunikasi
ditangani secara
internal dan
eksternal.MP
asal-asalan.
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Antisipasi Perubahan Situasi
Bisnis di PLN
Tidak seperti biasanya, pergantian direksi PLN
(Perusahaan Listrik Negara) kali ini memunculkan polemik
pro dan kontra yang cukup hebat.
Tidak hanya polemik tokoh-tokoh masyarakat di media
massa, pro dan kontra juga terjadi di dalam tubuh PLN.
Pasalnya adalah masuknya orang luar “Dahlan Iskan”
diangkat oleh pemerintah duduk menjadi Direktur Utama
PLN menggantikan Dirut lama Fahmi Mochtar yang asli
orang dari dalam. Puluhan karyawan PLN yang tidak
setuju digerakkan oleh Serikat Pekerja PLN melakukan
demo di kantor pusat PLN Jl.Trunojoyo Jakarta, memprotes
masuknya orang luar menjadi dirut PLN tersebut. Dahlan
Iskan sebelumnya dikenal sebagai CEO raksasa media
cetak Jawa Pos Group yang memiliki jaringan sekitar 151
koran, tersebar diseluruh Nusantara.
Saya tak hendak ikut larut dalam pro dan kontra
pelantikan dirut PLN tersebut. Saya tahu betul bahwa
Pertamina tidak mempunyai hak apa-apa terhadap
pergantian direksi PLN. Apalagi bagi Pertamina masuknya
orang luar menduduki posisi puncak (direktur utama)
adalah hal yang biasa, karena sudah berulang kali posisi
direktur utama di Pertamina diisi oleh figur dari luar
Pertamina. Yang ingin saya lontarkan di rubrik ini adalah
apa saja kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan
bisnis kita di PLN dan bagaimana kita mengantisipasi
perubahan yang akan terjadi di sana.
Sebagai entitas bisnis, PLN adalah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang juga merupakan konsumen
Pertamina. Sekitar akhir tahun 2008 PLN meneken kontrak
pembelian BBM Pertamina sebesar 7 juta Kilo Liter (7 miliar
liter) untuk kebutuhan pembangkit PLN di seluruh
Indonesia tahun 2009. Ini meliputi BBM yang digunakan
untuk menggerakkan mesin pembangkit listrik PLN, yaitu
solar High Speed Diesel (HSD), Marine Diesel Oil (MFO)
dan sebagainya. Sampai dengan Desember 2009,
ditengarai realisasi pemakaian BBM PLN over (melebihi,
red) dari jumlah volume dalam kontrak. Selain
membutuhkan BBM, untuk menjamin kelancaran
operasional mesin pembangkit listrik tersebut PLN juga
mengkonsumsi ribuan drum pelumas Pertamina setiap
bulannya.
Sang nakhoda baru PLN setelah pelantikannya tanggal
23 Desember 2009 , di Kantor Pusat PLN Jl. Trunojoyo
Jakarta, menyatakan bahwa dia akan melakukan efisiensi,
antara lain dengan ”mengkonversi” fuel (bahan bakar)
pembangkitnya yang semula berbahan bakar minyak
menjadi bahan bakar gas. Dari sini diharapkan ada
penghematan sebesar Rp.10 – Rp15 triliun (ref. Koran
Bisnis Indonesia 24 Desember 2009). Ini artinya akan ada
efek berantai yang berpengaruh terhadap bisnis Pertamina.
Efek yang pertama dirasakan Pertamina adalah
konsumsi BBM PLN pasti akan turun dengan drastis. Oke
lah, bahwa PLN membeli BBM ke Pertamina dengan harga
yang sangat murah (MOPS + alfa 5 %) , sehingga bisa
dikatakan kita jual rugi. Akan tetapi yang lebih penting
untuk diantisipasi adalah jutaan kilo liter BBM yang tadinya
di serap oleh PLN itu mau kita kemanakan? Tentunya harus
segera kita carikan ”buyer” ataupun ”pasar” yang lain
sebagai penggantinya, agar kita tidak kehilangan potensi
keuntungan disana. Saya sangat yakin bahwa perubahan
atau konversi itu akan dilaksanakan tidak dalam waktu
yang sekaligus, melainkan secara bertahap.
Efek yang kedua adalah dari sisi konsumsi
pelumasnya. Suatu mesin pembangkit listrik dengan ”fuel”
BBM, kebutuhan jenis pelumasnya berbeda dengan

pembangkit yang bahan bakarnya gas. Pada saat nanti
konversi ”fuel” mesin pembangkit di PLN dilaksanakan,
maka kebutuhan jenis pelumas yang dikonsumsi PLN
berbeda dengan jenis pelumas yang dikonsumsi saat ini.
Memang benar, bahwa saat ini Unit Pelumas Pertamina
sudah memiliki jenis pelumas untuk mesin- mesin
pembangkit dengan bahan bakar gas, namun demikian
dalam hal perubahan di PLN, perlu antisipasi jenis pelumas
yang sesuai dengan spesifikasi engine PLN itu nantinya,
serta antisipasi jumlah volume yang dibutuhkan.
Tidak boleh dilupakan bahwa meskipun untuk BBM, PLN
memiliki utang kepada Pertamina dalam jumlah yang sangat
besar yaitu sekitar Rp. 23 triliun, akan tetapi dalam hal
konsumsi pelumas untuk engine PLN , mereka tidak
otomatis membeli dan menggunakan pelumas Pertamina.
Masih banyak engine PLN yang menggunakan pelumas
kompetitor (merek asing). Jadi untuk BBM-nya ngutang
kepada Pertamina tetapi untuk pelumasnya banyak yang
mereka beli dari kompetitor Pertamina. Hal ini berarti
dengan konversi ”fuel” ini, nantinya Unit Pelumas masih
perlu mengirimkan pasukan-pasukan salesforce-nya untuk
berjuang lagi meyakinkan para pengambil keputusan di
PLN agar memakai pelumas Pertamina. Pengalaman
membuktikan bahwa untuk dapat menjual pelumas kepada
PLN, tim Unit Pelumas harus berjuang mati-matian.
Walaupun misalnya di beberapa daerah unit PLN telah
memakai pelumas Pertamina untuk jenis engine tertentu,
tidak serta merta untuk engine yang sama di pembangkit
PLN daerah yang lain menggunakan pelumas Pertamina
juga.
Efek ketiga yang perlu juga dipikirkan untuk diantisipasi
ialah konsumsi gas PLN yang tentunya akan melonjak
ketika konversi ini dieksekusi. Adakah lonjakan kebutuhan
gas PLN di masa depan ini menarik bagi bisnis Pertamina?
Kita memiliki PT. EP dengan trader-nya PT.Pertagas.
Sudahkah kita melakukan preparation untuk antisipasi
perubahan kebutuhan gas di PLN ini nantinya ?
Jadi, paling tidak ada tiga unsur komoditi kita yang
berubah ”positioning”-nya di PLN terkait rencana perubahan
nya ke depan. Yaitu, BBM industri (non subsidi), bahan
bakar gas (Natural Gas) dan juga Pelumas.
Saat ini ketiga komoditi tersebut dikelola oleh Unit bisnis
yang berbeda. Gas dihasilkan oleh PT EP dan penjualannya
di handle oleh PT. Pertagas. BBM industri yang dikonsumsi
PLN ditangani oleh Unit Bisnis BBM Industri dan Marine,
sedangkan urusan pelumas ditangani oleh Unit Bisnis
Pelumas. Para Unit Bisnis Pertamina ini nantinya secara
simultan bisa jadi akan melayani satu konsumen besar atau
satu ”key account” yang bernama PLN. Saya rasa tidak ada
pilihan, beberapa unit bisnis terkait ini perlu duduk bersama,
mengantisipasi perubahan situasi bisnis di PLN pada masa
yang akan datang, sehingga business scheme yang kita
tawarkan kepada PLN bisa lebih excellent.
Saya tidak tahu siapa yang mesti mengambil inisiatif
mengkoordinir beberapa fungsi bisnis ini. Tetapi, saya yakin
koordinasi yang baik dari unit-unit bisnis ini untuk meng”handle” PLN akan mendatangkan keuntungan yang lebih
dahsyat bagi Pertamina secara korporat.
Akhirnya dari Makassar saya menyampaikan salam
hangat untuk semuanya. Semoga ke depan Pertamina
semakin sukses. Amin. •

Ibnu Prakoso
Sales Region Manager VII Pelumas

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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HSE Korporat
Sosialisasikan
Undang-Undang
Lingkungan Hidup
JAKARTA – Healty Safety Environment (HSE) Korporat
melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang
dihadiri tim manajeman HSE dari seluruh unit dan anak
perusahaan Pertamina. Acara berlangsung di Lantai 21
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (29/12).
Acara yang dibuka oleh Direktur Umum dan SDM
Pertamina Waluyo ini mengundang Deputi V Kementerian
Negara Lingkungan Hidup bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Ilyas Asa’ad yang akan memberikan
presentasi tentang penataan pengelolaan lingkungan hidup
berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya yaitu
tindak lanjut menghadapi UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke depannya.
”Komitmen Pertamina dalam pengelolaan lingkungan
selain merupakan dukungan terhadap terwujudnya visi dan
misi perusahaan juga merupakan partisipasi secara aktif
dari perusahaan terhadap negara dalam mencegah
penurunan kualitas lingkungan hidup serta program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,“ demikian dikatakan Waluyo saat membuka secara resmi acara ini.
Menurut Ilyas Asa’ad perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pangawasan dan penegakan hukum.
Selain itu dalam presentasi ini menghadirkan juga
Asdep Kementerian Negara Lingkungan Hidup bidang penegakan hukum perdata dan penyelesaian di luar pengadilan Rosa Vivien, yang memberikan penjelasan mengenai
sanksi terhadap pelanggaran ketentuan UU PPLH.
Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan adanya
peningkatan pemahaman dari para peserta tentang isi UU
No 32 tahun 2009, termasuk menemukan solusi bersama
atas kendala yang dihadapi pada saat UU PPLH ini diimplementasikan untuk dijadikan panduan bersama.MP IK
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Pertamina menerima
penghargaan dari Garuda
Indonesia Airlines sebagai The
Best Contribution Corporate
Sales Award 2009.
Penghargaan diterima oleh
Wakil Direktur Utama
Pertamina Omar S. Anwar
yang diberikan oleh Direktur
Utama Garuda Indonesia
Airlines Emirsyah Sattar,
bertempat di Ritz Carlton
Ballroom Pasific Place Jakarta,
Jumat (11/12). Penghargaan ini
sebagai bentuk apresiasi
Garuda Indonesia terhadap
mitra usaha yang memiliki
loyalitas tinggi sebagai
customer.MP IK

Pertamina Transfer MFO 3300 MT
di Kabil Batam
BATAM – Pertamina untuk pertama kalinya
melakukan Ship to Ship atau Transfering
MFO (Marine Fuel Oil) di Perairan Batam,
dari Kapal Pertamina MT Ketaling ke Kapal
LNG Tangguh Batur milik BP Berau Ltd
yang berbendera Singapura, (13/12/2009).
Bahan Bakar MFO yang ditransferkan ke
LNG Tangguh Batur berjenis 380 Cst sebanyak 3300 Metrik Ton. MFO yang di
transfer ke LNG tangguh batur bertujuan
untuk bunkering atau pengisian ulang
bahan bakar kapal LNG Tangguh Batur
yang akan melanjutkan perjalanannya ke
Afrika.
Proses Ship to Ship ini berjalan cukup

Lama, keadaan Cuaca yang kurang baik
menyebabkan kapal Pertamina MT
Ketaling sulit untuk merapat di teluk Kabil
Batam, sehingga Proses Floading atau
pengisian MFO dari Depot Kabil terlambat.
MFO 380 centistoke sebanyak 4000 Metrik
Ton telah di siapkan depot Kabil Batam dari
Unit Pengolahan Pertamina Cilacap sejak
10 Desember 2009, dan Floading yang
dilakukan MT Ketaling untuk Proses Ship
To Ship ini sebanyak 3500 Metrik Ton.
Pada Proses Ship To Ship, kedua lambung kapal MT Ketaling dan LNG Tangguh
di rapatkan, 2 buah vender atau balon gas
dengan berat 40 ton diselipkan di atara

lambung kapal, hal tersebut dilakukan
agar tidak ada gesekan antara dinding
kapal yang akan menyebabkan percikan
api. Setelah itu kapal pun di steril, tidak
ada yang boleh melewati garis emergency area, yaitu wilayah dimana pompa,
dan gulungan pipa tengah di tarik dan
dibuka. Pipa berbahan dasar karet dan
kawat fiber yang telah tersambung di
pompa Jalur MFO MT Ketaling di tarik
oleh Kapal LNG Tangguh Batur sepanjang 30 Meter. Kapal LNG Tangguh Batur yang memiliki panjang 285 meter,
lebar 43 meter, dan tinggi 26 meter, merupakan kapal tanker LNG, dengan berat
529 Dwt.
Karena Cuaca yang tidak bersahabat, dan ombak yang mencapai ketinggian 4 meter menyebabkan pompa yang
dipasang hanya pada 1 jalur dengan kecepatan 180 Hpm. Dengan besar 3300
metrik ton dan kecepatan sedang, hal
ini membuat proses ship to ship berlangsung lebih lama, sekitar 20 jam yang
seharusnya hanya 15 jam. Sebelumnya
Pertamina juga telah melakukan Ship To
Ship dengan kapal Ocean Marks di
perairan Bontang.
Dengan Ship To Ship, Pertamina
telah menunjukkan inovasinya sebagai
perusahaan migas yang fokus terhadap
bisnis migasnya. Karena melalui proses
Ship to Ship atau Transfering MFO ini,
Pertamina memperlihatkan kesiapan
Kapal Pertamina MT Ketaling melakukan proses transfer bahan bakar kapal,
dengan perlengkapan kapal yang modern dan sistem keselamatan yang baik.
MFO yang ditransfer kali ini merupakan blending minyak bumi dengan fiskositas kekentalan yang lebih baik. Dengan Penjualan MFO, Pertamina meraih
revenue sekitar Rp 400 juta pada setiap
pengisian.MP ADELISA

Penyerahan Elpiji 3 Kg Pertamina Lebihi Target
Jakarta, Republika – PT Pertamina (Persero)
berhasil menjalankan tugas mendistribusikan paket elpiji
kemasan tiga kilogram yang diberikan pemerintah.
Sepanjang 2009, Pertamina telah mendistribusikan
paket elpiji sebanyak 24.100.221 atau 101,4 persen dari
target 23.772.582. “Realisasinya, distribusi untuk rumah
tangga sebanyak 22.514.980 dan UKM 1.585.241,
sehingga jumlah total mencapai 24.100.221,” papar juru
bicara Pertamina, Basuki Trikora Putra. Basuki
melanjutkan, untuk realisasi penarikan minyak tanah
subsidi secara akumulasi tercatat mencapai 5.214.710
kiloliter.
Pertamina Sepakati Joint Study dengan Sonangol
Angola, Koran Tempo – Pertamina dan Sonangol
(NOC dari Angola) sepakat akan mengadakan joint
study dari sejumlah lapangan migas di Angola baik
onshore maupun offshore. “Hasilnya akan menjadi dasar
mana saja lapangan yang dapat dikelola bersama,” kata
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan setelah
mengadakan peremuan dengan Chaiman & CEO
Sonangol Manuel Vicente di sela-sela Pertemuan
Tingkat Menteri Negara OPEC ke-155, di Luanda,
Angola. Dengan produksi minyak 1,9 juta barel per hari,
Angola akan mampu memproduksi hingga diatas dua
juga barel, tiga tahun mendatang. Total, Chevron, BP,
ENI, Petrobras, dan Statoil sudah menjalin kerjasama
pengelolaan migas di Angola.
Gas Donggi Senoro Bertambah 25-30 Persen
Jakarta, Kontan – Harapan baru mincul dari
lapangan gas Donggi Senoro. Pasalnya, dari proyek gas
di Luwuk, Sulawesi Tengah, itu ditemukan cadangan gas
anyar sebsar 25%-30% dari cadangan gas yang ada
sebelumnya. “Cadangan ini mungkin untuk
dikembangkan. Ada beberapa area yang masih bisa
bertambah,” ujar Dirjen Migas Kementerian Energi dan
Sumebr Daya Mineral Evita Herawati Legowo.
Cadangan terbukti di Blok Matindok dan Senoro ini
sebanyak 2,3 trliun kaki kubik. Apabila beroperasi sesuai
jadwal, Donggi Senoro akan menjadi kilang LNG
keempat yang beroperasi setelah Arun, Bontang, dan
Tangguh.
Blok Cepu jadi Andalan Lifting Minyak
Jakarta, Seputar Indonesia – Pemerintah
mengandalkan produksi Blok Cepu guna mencapai
target produksi minyak mentah siap jual (lifting) 2010
sebesar 965.000 barel per hari (bph). Salah satu
lapangan di Blok Cepu, yakni Banyu Urip memiliki
cadangan minyak hingga 458 juta barel. “Kami akan
terus mengejar agar Cepu diupayakan menuju angka
20.000 bph. Cepu termasuk yang besar karena itu harus
kita perjuangkan terus,” kata Menteri ESDM Darwin
Zahedy Saleh. Sebelumnya target lifting minyak untuk
2009 meleset dari target. Pemerintah hanya mampu
merealisasikan lifting sebesar 949.138 bph atau 98,8%
dari target APBN 2009, sekitar 960.000 bph. Salah satu
penyebab tak tercapainya target karena keterlambatan
produksi minyak Blok Cepu.
Masuk 2010, BBM Aman untuk 22 Hari
Jakarta, Terbit – PT Pertamina (Persero) telah
mengamankan persediaan pasokan persediaan pasokan
bahan Bakar Minyak (BBM) untuk persediaan 22 hari ke
depan. “Stok BBM Pertamina, baik BBM bersubsidi
(premium, kerosen, solar) serta BBM non subsidi
Pertamax Cs sangat terkendali, rata-rata sudah di atas
22 hari,” kata VP Komunikasi Pertamina Basuki Trikora
Putra. Menurutnya, pasokan ini melebihi kondisi normal.
Jika biasanya hanya untuk 17 hari, saat ini stok BBM
Pertamina sudah mencapai 22 hari ke depan.
Rinciannya, stok Premium cukup untuk 18 hari, stok
Kerosen mencapai 57 hari, dan solar 21 hari. Sehingga
total stok Premium, Solar dan Kerosene masih
mencapai 22 hari ke depan.MP NDJ
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Management Walkthrough Direktur Pengolahan ke RU VI :

Bukti Komitmen Manajemen untuk
Continuous Improvement
BALONGAN - Direktur Pengolahan Rukmi Hadihartini menekankan bahwa komitmen manajemen terhadap penerapan
aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja &
Pengelolaan Lingkungan (HSE) khususnya di wilayah operasi Refinery Unit saat
ini tengah ditingkatkan. “Kita telah memiliki HSE Golden Rule Pertamina. Pelajari, terapkan, sebarluaskan, dan komunikasikan terus agar dapat benar-benar
ditaati dan dijalankan oleh setiap pekerja Pertamina,” tegas Rukmi saat melakukan management walkthrough ke RU
VI Balongan, (23/12).
Menurut Rukmi, setiap individu Pertamina, apalagi para pimpinan berhak dan
wajib mengintervensi ketika melihat dan
mengamati perilaku dan kondisi yang tidak
aman yang harus diubah saat itu juga. “Kita harus berani untuk memulai perubahan
ini dari diri kita sendiri maupun dari halhal yang kecil untuk menjadikan HSE sebagai sesuatu yang built-in dengan kegiatan perusahaan sehari-hari,” ujarnya.
”Secepat dan sekencang apapun kita
bergerak dalam track transformasi, jangan
sampai hal-hal kecil namun sangat vital
yang dapat berakibat fatal kita abaikan begitu saja. Kita harus menyadari betapa
pentingnya penerapan aspek HSE di lingkungan bisnis kita. Kasus Depot Plumpang, kebakaran Kapal Pendopo, hingga
bocornya Crude Pipeline bahkan telah
menjadi sorotan masyarakat maupun media lokal dan nasional. Betapa besar kerugian baik ekonomi dan sosial yang ditimbulkan jika musibah semacam itu menimpa kita. Karena itu, sekali lagi saya
mengingatkan, bahwa safety is the first,”
tegasnya lagi.
Menurut Rukmi, aspek-aspek HSE
harus lebih diutamakan. Ia mengingatkan,
menerapkan safety dan security secara

Foto : RU VI Balongan

RESUME Pekan Ini

benar harus dilakukan sepenuh hati. “Cara
berpikir kita terhadap peningkatan kinerja
HSE harus benar-benar diubah. Kita harus
membuka mata hati bahwa HSE merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan
operasional perusahaan,” ujar Rukmi.
Ditambahkan bahwa Aspek HSE itu
seharusnya terintegrasi kepada seluruh
pekerja dalam kegiatan sehari-hari dan
harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh pekerja Pertamina. “Ini karena aspek
HSE bukan milik dari fungsi HSE itu sendiri. Kompetensi HSE sendiri hanya memfasilitasi, memberikan advice, kemudian
memberikan masukan (input), dan arahan
mengenai aspek-aspek HSE. Kita memiliki Sistem Manajemen HSE, dimana
dalam sistem manajemen tersebut terdapat 12 elemen. Satu di antaranya adalah mengenai Komitmen Manajemen,”
jelas Rukmi.
Sedangkan General Manager RU VI
Balongan Dadik Pribadi dalam kesempatan yang sama menyampaikan pre-

sentasi mengenai status kehandalan kilang
RU VI Balongan dan beberapa problematika yang dihadapi terkait dengan operasionalisasi kilang beserta upaya solusinya.
Dikatakan oleh GM RU VI, bahwa kegiatan seperti Management Walkthrough
(MWT) atau Inspeksi Manajemen ini membawa manfaat yang sangat positif bagi unit
operasi. Meskipun secara internal RU VI
telah melakukan inspeksi atas implementasi aspek HSE di lingkungan internal
operasi, namun dengan adanya program
ini persiapan yang telah dilakukan RU VI
Balongan akan menjadi jauh lebih baik.
“MWT juga membawa angin segar untuk
melakukan improvement secara berkesinambungan,” ujar Dadik Pribadi.
Pada pelaksanaan MWT di RU VI Balongan tersebut tim terbagi dalam tiga grup.
Grup I menginspeksi ke RCC Complex,
Grup II menginspeksi ITP & Utilities Complex, sedangkan Grup III menginspeksi
DHC & HSC Complex.MP RU VI

Uji Emisi Kendaraan Gratis di Kantor Pusat
JAKARTA - Dalam rangka mendukung
program Peraturan Pemerintah tentang
ambang batas gas buang kendaraan
bermotor, Pertamina turut berperan aktif
untuk antisipasi pemanasan global atau
perubahan iklim dan industri bersih melalui
pengujian ambang batas kendaraan
bermotor milik para pekerja dan mitra kerja
di lingkungan Kantor Pusat Pertamina.
Pelaksanaan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Perseroan Toharso
yang dihadiri Vice President HSE Korporat
Ismet Somad dan perwakilan dari Badan
Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI
Jakarta, di halaman parkir Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta, Senin (21/12).
Dasar pelaksanaan uji emisi kendaraan ini adalah, peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang ambang batas gas buang kendaraan
bermotor tipe baru, peraturan Gubernur
nomor 92 tahun 2007 tentang emisi gas
buang dan perawatan kendaraan bermo-

tor dan berkaitan dengan program eco
office dari Pertamina serta dalam rangka
program bulan industri bersih sedunia.
Kendaraan yang diuji sekitar 600 unit
dengan waktu pelaksanaan selama tiga
hari dan hasil uji emisi ini berlakuk untuk
6 bulan. Pelaksanaan uji emisi ini bekerjasama dengan PT Nawilis yang telah memiliki lisensi resmi untuk melaksanakan
uji emisi dari Pemerintah. Adapun kegiatan ini hasil kerjasama dengan HSE Korporat dengan Sekretariat Perseroan khususnya manajemen CSR bidang lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Perseroan Toharso mengatakan, kegiatan ini sebagai partisipasi Pertamina
untuk mewujudkan dunia yang nyaman
dan bersih dari pencemaran udara, menopang keberlangsungan kehidupan dengan
cara melaksanakan uji emisi kendaraan
dengan penuh kesadaran.
“Dengan demikian kita telah turut berpartisipasi untuk dapat mengantisipasi pe-

manasan global perubahan iklim yang cenderung terusnaik yang pada akhirnya akan
sangat mempengaruhi kehidupan di dunia,”
katanya.
Menurut Toharso, kontribusi Pertamina
dalam program Pemerintah ini dapat
mengangkat citra perusahaan sebagai
BUMN yang telah melaksanakan uji emisi
secara kolektif. “Hal ini membuktikan bahwa keluarga besar Pertamina taat terhadap
peraturan pemerintah sehingga kemana
pun pergi tidak merasa khawatir akan dikenakan tilang karena tidak lolos uji emisi.
Selain itu kemanapun parkir tidak akan
terjadi masalah tidak akan diusir karena
tidak lolos uji emisi dan masih banyak keuntungan lainnya,” tegas Toharso.
Dalam kegiatan ini, Pertamina juga
memberikan bibit pohon secara gratis kepada pemilik kendaraan yang melakukan uji
emisi. Hal ini juga mendukung program One
Man One Tree dalam peringatan hari menanam pohon se-Indonesia.MP IK
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Manajemen Bunker :
Upaya Efisiensi Bahan
Bakar Kapal Milik &
Charter
Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu komponen biaya
Perkapalan adalah biaya bahan bakar kapal atau bunker.
Pengendalian bunker wajib dilakukan mengingat biaya konsumsi
bunker mencakup hampir 30% dari total biaya Perkapalan. Untuk itu
dibutuhkan pengendalian bunker yang terintegrasi, baik dalam hal
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan bunker.
Sejalan dengan agenda Transformasi Perkapalan dimana biaya
bunker diharapkan dapat berkurang sebesar Rp. 300 M s.d. tahun
2010, maka diusulkanlah beberapa inisiatif yang bertujuan untuk
menekan biaya bunker yaitu:
1. Implementasi Bunker Monitoring & Control
a. Proses persetujuan bunker melalui mekanisme evaluasi yang
ketat dengan pertimbangan daily allowance charter party dan
penerapan bunker card yang secara historis merangkum
replenishment bunker dan status ROB sebelum bunker disupply.
b. Program Bunker & Cargo Monitoring (BCM). Program ini
adalah kegiatan monitoring aktivitas loading/unloading cargo dan
bunkering dengan menggunakan jasa independen surveyor yang
kompeten dan profesional dalam memonitor setiap kali terjadi
bunkering. Upaya ini dilakukan untuk mendorong proses bunkering
yang transparan dan memberikan rekomendasi solusi tindak lanjut
bilamana terjadi discrepancy antara pengiriman dan penerimaan
bunker. Program ini mulai diimplementasikan pada bulan Mei 2009
dan dibagi ke dalam dua fase. Hingga November 2009, sebanyak 31
pelabuhan tengah dimonitor (10 pelabuhan di Fase I dan 21
pelabuhan di Fase II). Evaluasi hasil dari Fase I dan II akan
menentukan lingkup, tingkatan, dan tanggal dimulainya roll out
nasional (Fase III). Terdapat 4 (empat) area potensi kerugian yang
berhasil diidentifikasi, yaitu:

Gambar 1. Implementasi Program Bunker & Cargo Monitoring di 31 pelabuhan

2. Proses Klaim Slow Speed dan Overbunker kapal charter. Ketika
dokumen aktivitas kapal berupa Master Cable (MC) maupun Log
Abstract (LA) berhasil didokumentasikan ke dalam aplikasi Vessel
Monitoring Information System (VMIS), tools klaim slow speed
overbunker (SSOB) bekerja untuk mengidentifikasi potensi klaim
SSOB. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut diverifikasi dengan
dokumen MC atau LA dan Charter Party. Setelah proses verifikasi
dilakukan, dilanjutkan dengan proses klarifikasi dengan shipowner.

Appreciation & Celebration
HR Initiative 2009
Selasa, 22 Desember 2009, bertempat di ruang Diamond 2, Hotel
Nikko – Jakarta, para perwakilan dari Fungsi HR yang menjadi team
leader dan team member dalam HR Initiative 2009 serta Manajemen
HR kantor pusat menghadiri acara Appreciation & Celebration HR
Initiative 2009.
Acara yang dimulai pada pukul 12.00 siang tersebut langsung
diawali dengan makan siang bersama hingga pukul 13.00 wib. Acara
resmi dibuka oleh Mamad Samadi selaku Project Owner HR Initiative
2009 tepat pada pukul 13.15 wib yang kemudian dilanjutkan dengan
sambutan, arahan, motivasi dari Bapak Waluyo selaku Project Sponsor
HR Initiative 2009.
HR Initiatives yang merupakan program HR Transformation yang
diprakarsai oleh Hary Soebandrio selaku Korpel HR Transformation
tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan peran Fungsi HR
untuk mendukung Fungsi Lini dalam upaya mewujudkan Visi perusahaan untuk menjadi perusahaan minyak nasional berkelas dunia.
Acara HR Initiatives 2009 tersebut diakhiri dengan pemberian
penghargaan bagi para Team Leader dan Team Member dari Fungsi
HR yang tergabung dalam program HR Initiatives 2009, yang terdiri
dari Penghargaan untuk kategori : Ahead Schedule Project Team dan
Attractive Member Project Team yang sekaligus diperoleh HR Initiative
“Service Excellence” dengan team leadernya Hiasinta Kyky yang
merupakan Manager dari HR Services. Selanjutnya adalah penghargaan untuk kategori Leader Of The Month (1x) yang diberikan untuk

HR Initiative : Outsourcing Review dengan team leader Sugito-Manager HR Industrial Relation, Policy & Audit, Recruiting & Job Posting
dengan team leader Ihsanuddin Usman-Manager HR Recruitment dan
Manpower Planning dengan team leader Kardjono Hadi-Manager HR
Manpower Planning. Berikutnya penghargaan dengan kategori Leader
Of The Month (2x) diberikan untuk HR Initiative : Kamus Kompetensi
Teknis dengan team leader Hendro Sunu dan Formal Coaching and
Feedback dengan team leader Fimelia. Penghargaan untuk kategori
terakhir yang merupakan “Top performer” yaitu : Leader of The Year
diberikan kepada HR Initiative “Kamus Kompetensi” yaitu Bapak Hendro
Sunu-Senior Analyst Organization.
Direktur Umum & SDM mengucapkan selamat kepada Fungsi HR
yang telah mampu melaksanakan Transformasi melalui 12 project /
HR Initiatives 2009 dengan pencapaian overall project sebesar 96,33%,
namun yang lebih penting lagi tahap berikutnya adalah para VP dan
Manager terkait melakukan monitoring dan evaluasi implementasinya.
“Kami bersyukur atas pencapaian tersebut, hal ini terwujud karena
adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan penuh Direktur Umum
& SDM selaku Project sponsor dan SVP Human Resource selaku project
owner serta adanya kebersamaan tujuan Manajemen HR kantor pusat
yang didukung dengan Project Management monitoring system secara
online, sekaligus event ini sebagai ajang uji kemampuan Leadership
dan Management di lingkungan HR,” kata Hary Soebandrio selaku
Korpel HR Transformation.MP HR TRANSFORMATION

Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:

3. Implementasi Economic Speed & Reduce Allowance Charter
Party. Salah satu hal yang menyebabkan tingginya pemakaian
bunker pada saat berlayar adalah penerapan speed yang tidak
ekonomis. Untuk itu kapal-kapal diminta untuk mengidentifikasi
economic speed masing-masing dan menerapkannya pada saat
berlayar. Identifikasi economic speed dilakukan dengan sea trial dan
sounding. Khusus untuk kapal-kapal charter, daily allowance yang
dicantumkan di dalam charter party dievaluasi kembali dan bilamana
secara historis kapal tersebut mampu mengonsumsi kurang dari
allowance, dilakukan negosiasi dengan pemilik kapal untuk dilakukan
perubahan pada charter party.
4. Implementasi own fleet improvement for bunker melalui
kegiatan hull cleaning & propeller polishing dan engine
maintenance. Kegiatan reduce bunker cost juga dilakukan pada
armada kapal milik. Untuk mengurangi hambatan pada saat kapal
berlayar yang menyebabkan bertambahnya konsumsi bunker,
dilakukan pembersihan pada lambung dan propeller kapal. Diyakini
bahwa inisiatif ini mampu mengurangi konsumsi bunker sebesar 5%.
Armada milik juga melakukan perawatan atas mesin-mesin yang
diindikasi menjadi penyebab pemakaian bunker berlebih.

HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

5. Konversi MFO 180 cst ke MFO 380 cst. Pengalihan MFO 180 cst
ke MFO 380 cst dilakukan tidak lain karena pertimbangan
keekonomian dimana harga MFO 380 cst lebih rendah dibanding
MFO 180 cst.
6. Konversi HSD ke MDO untuk kapal-kapal yang beroperasi di
wilayah timur. Selama ini supply MDO ke bunker supply point di
kawasan timur Indonesia masih mengalami kendala. Akibatnya kapalkapal yang seharusnya cukup mengkonsumsi MDO harus disupply
dengan HSD yang berharga lebih mahal. Untuk itu dilakukan
kerjasama dengan Fungsi Industri & Marine untuk meningkatkan
volume supply MDO ke wilayah timur Indonesia.
Melihat besarnya tugas dan tanggung jawab Perkapalan dalam
menjaga kehandalan kapal dan dalam upaya mengendalikan biaya
distribusi angkutan laut yang salah satu komponen biayanya adalah
biaya bunker, telah dibentuk organisasi baru di bawah koordinasi VP
Operasi Perkapalan yaitu Fungsi Bunker & Operational Compliance.
Fungsi inilah yang memonitor dan mengevaluasi pemakaian bunker

kapal, mengevaluasi aspek-aspek compliance kapal berdasarkan
charter party maupun fixture note seperti pengendalian loss dan
kontaminasi cargo, evaluasi slow speed, slow pumping dan
overbunker kapal. Diharapkan ke depan agar biaya bunker lebih
dapat terkendali dan proses evaluasi pemakaian bahan bakar serta
compliance kinerja kapal dapat lebih fokus dan terukur.

Gambar 2 : Organisasi dan tanggung jawab Fungsi Bunker & Operational Compliance
SPN Transformation Team
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Nulis Yuuukkk...!!! sekuel 1
Apa Itu ISO dan
Mengapa Harus ISO?
ISO adalah ‘nama populer’ dari badan standarisasi internasional yang didirikan pada tahun 1946 di Genewa,
Swiss. Nama resmi ISO adalah’the International Organization for Standardization. Jadi ISO bukanlah singkatan.
ISO adalah badan non-profit yang menerbitkan sertifikat seperti ISO 9001, atau ISO 14001. Standar – standar
ISO yang populer antara lain: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20001, ISO 27001, dan ISO 29001. Akan tetapi
OHSAS 18001 bukanlah standar yang diterbitkan oleh ISO.
APA DAN MENGAPA ISO 9001:2008
ISO 9000 adalah salah satu standar yang diterbitkan oleh ISO. Tidak ada sertifikat ISO 9000, yang ada
adalah sertifikat ISO 9001. ISO 9001 adalah standar di bidang sistem manajemen mutu. Sistem manajemen
mutu adalah tatanan yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam mewujudkan
visi, misi dan sasarannya dengan mengutamakan mutu, khususnya peningkatan berkelanjutan dan kepuasan
pelanggan.
Keluarga ISO 9000 atau ISO 9000 family / series terdiri dari:
• ISO 9000 - Fundamentals and Vocabulary
• ISO 9001 - Quality management system (QMS) - requirements
• ISO 9004 - Guidelines for Performance Improvements.
Riwayat revisi ISO 9001 adalah ISO 9001 : 1987, ISO 9001 : 1994, ISO 9001 : 2000, dan ISO 9001 : 2008
(angka 2008 di ISO 9001:2008 menunjukkan tahun revisinya). Dengan sudah terbitnya standar ISO 9001:2008
maka standar ISO 9001 yang lain otomatis tidak berlaku. Sertifikat ISO 9001:2000 masih berlaku sampai 14
November 2010, dan setelah itu otomatis tidak berlaku lagi.
APA DAN MENGAPA ISO 14001:2004
ISO 14001 adalah standar sistem manajemen lingkungan (SML) dengan nama resmi Environmental
Management Systems – Requirements with guidance for use. Tidak ada sertifikat ISO 14000. Yang ada
adalah sertifikat ISO 14001. Sertifikasi ISO 14001 merupakan salah satu penilaian dalam audit PROPER,
digunakan untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap pematuhan peraturan lingkungan, perlindungan
dan pencegahan pencemaran serta penghematan sumber daya. Sertifikasi ISO ini juga berfungsi untuk
meningkatan citra organisasi di mata pelanggan, pesaing, pemerintah dan masyarakat. Untuk dapat
menerapkan persyaratan standar ISO 14001 secara efektif perlu memahami ISO 9000, ISO 9001, ISO
19011 dan ISO 14004. Riwayat revisi ISO 14001 adalah ISO 14001 : 1996 dan ISO 14001 : 2004.
APA DAN MENGAPA OHSAS 18001:2007
OHSAS singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series. Sedangkan OHSAS 18001
adalah standar sistem manajemen Kesehatan, dan Keselamatan Kerja. Tidak ada sertifikat OHSAS 18000.
Yang ada adalah sertifikat OHSAS 18001 dengan nama resmi Occupational Health and Safety Management
Systems – requirements. Untuk dapat menerapkan OHSAS 18001:2007 secara efektif perlu memahami standar
ISO 9001, ISO 14001 dan ISO 19011. Riwayat revisi OHSAS 18001:2007 adalah OHSAS 18001 : 1999 dan
OHSAS 18001 : 2007.
SISTEM MANAJEMEN MUTU DENGAN NILAI TAMBAH
Beberapa perusahaan/organisasi telah membangun sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan
menggunakan standar seri ISO 9000 untuk membantu pencapaian sasaran strategi bisnisnya. Sementara
beberapa organisasi lain hanya membuat satu set prosedur dan record yang tidak mencerminkan realitas
aktual organisasi, sehingga hanya menambah biaya tanpa memberi nilai tambah.
Audit yang memberi nilai tambah harus memenuhi beberapa kondisi :
• Memberi informasi kepada top management mengenai kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran
strategis organisasi.
• Mengidentifikasi masalah dan metode penyelesaiannya untuk meningkatkan kinerja organisasi.
• Mengidentifikasi kesempatan - kesempatan untuk peningkatan dan area-area yang mungkin memiliki resiko.
• Mendorong kemampuan organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi persyaratan
produk.
Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan audit sehingga tercipta Value Added Auditing
antara lain :
• Memahami harapan – harapan auditee / budaya perusahaan.
• Kelemahan - kelemahan organisasi (hasil audit sebelumnya).
• Analisis resiko sesuai kondisi organisasi dan sektor industri.
• Pre-evaluasi terhadap persyaratan peraturan dan UU.
• Pemilihan anggota tim audit agar audit mencapai sasaran audit.
• Alokasi waktu yang cukup.
Teknik audit yang harus dijalankan agar agar tercipta Value Added Auditing adalah sebagai berikut :
• Lebih fokus kepada proses bukan prosedur. Beberapa STK mungkin diperlukan oleh organisasi untuk
perencanaan dan pengendalian prosesnya, tetapi faktor utamanya tetaplah proses itu sendiri.
• Lebih fokus kepada hasil daripada kepada record. Record mungkin diperlukan oleh organisasi untuk
memberikan bukti obyektif bahwa proses terlaksana secara efektif tetapi auditor harus menyadari dan
bukti-bukti dalam bentuk lain.
• Memenuhi 8 Prinsip Manajemen Mutu yaitu Customer Focused Organisation, Leadership, Involvement of
People, Process Approach, System Approach to Management, Continual Improvement, Factual Approach
to Decision Making, dan Mutually Beneficial Supplier-Relationship.
• Menggunakan pendekatan PDCA untuk mengevaluasi efektivitas proses: apakah proses sudah direncanakan,
apakah dilaksanakan sesuai rencana, apakah rencana dapat dicapai?
• Melihat persyaratan ISO 9001 secara ‘holistic’ daripada fokus kepada pasal-pasal secara individual.MP Sumber:
Presentasi Bp. Soeprihadi K. Soepardi dalam Qualty Management Forum

Oleh : Dewi Hanifah , Tim Quality Management – Renstra

Sebuah ajakan, perintah atau paksaan!?! Hehehe … bergantung dari sisi mana ngeliatnya
sech, syukur-syukur diterima sebagai ajakan. Yang jelas, dampaknya bakalan lebih optimal
ketimbang dianggap sebagai perintah atau paksaan. “Trus“knapa sech“ngajak-ngajak
“nulis“sgala, udah gak aneh koq!” Atau respon lain, “Tiap hari juga nulis, jadi nggak perlu diajakajak tuch …!”
Tapi yakin bahwa diantara KOMETers’’ada juga yang ngasih respon, “Yuuuuk maree…!!!”
”Bener kan, ada duuunk”…!!!
1. Kenapa oh
Kenapa. Menulis,
yups … yakin sie klo
semua KOMETers’
bisa menulis. Tapi
menulis yang
dimaksud disini
adalah menulis untuk
menuangkan
pemikiran dan analisa
berdasarkan keahlian/
pengalaman (explicit
knowledge) sebagai
aset pengetahuan di
KOMET. Explicit
knowledge adalah
pengetahuan yang
tersimpan dalam kepala manusia dan biasanya berbentuk pengalaman, pemahaman, prosedur
how to (know how), dan bersifat personal, abstrak, informal, serta sulit dikomunikasikan,
sehingga sulit untuk dijadikan bahan pembelajaran.
Selain melalui tulisan, untuk menuangkan aset pengetahuan bisa melalui gambar atau
video. Tapi menulis merupakan bentuk paling sederhana dan mendasar sehingga paling banyak
dilakukan. Namun pada kenyataannya, nggak semua orang bisa menulis atau tepatnya menulis
sebuah tulisan yang menarik, simple, mudah dicerna dan tetap informatif. KOMET sendiri
sampai saat ini masih belajar dan belajar untuk mengasah kemampuannya (red: terutama
penulis artikel ini, keep support us yaa …!!!).
2. Konsep/Ide/Inspirasi Tulisan. Konsep/Ide/Inspirasi tulisan adalah poin pertama dan
utama yang akan menentukan poin-poin selanjutnya dari sebuah tulisan. Karena itulah sebuah
ide punya nilai yang mahal banget dan nggak heran banyak orang yang nyari ide sampaisampai harus menyepi atau bersemedi (hehe …nggak segitunya sie, hiperbola banget yak …!!!).
Sebenernya … klo KOMETers’ menulis apa yang sudah menjadi keahlian/pengalaman alias
bagian dari pekerjaan yang sudah dikuasai … jaminan pasti nggak bakalan sulit untuk
menuangkan dalam sebuah tulisan. Dan satu lagi kalimat klise tapi terbukti yaitu ‘practice makes
perfect’ alias semakin banyak kita terbiasa menulis akan semakin baik dalam menuangkannya
dalam sebuah tulisan.
3. Mulai Menulis dan Tetap Menulis (Hidup
menulis …). Seperti orang-orang bilang, untuk
memulai itu berat banget dan kenyataannya …
untuk mulai menulis dan tetap menulis sangat
teramat berat (red: terutama buat yang males
untuk memulai dan nggak yakin klo dia bisa
menulis … upssss?!?).
Alasan yang paling banyak bikin seseorang
berat untuk mulai menulis dan tetap menulis,
diantaranya adalah belum/nggak ada waktu.
Alasan seperti ini sudah sangat klise buat KOMET dan udah nggak bisa ditolerir lagi terutama
dengan adanya KPI yang berlaku terutama untuk para asman ke atas untuk berbagi
pengetahuan.
4. Media Menulis (Portal KOMET, Media Pertamina). KOMET menyediakan media
menulis bagi seluruh Insan Pertamina untuk berbagi pengetahuan melalui Portal KOMET dan
Media Pertamina. Mungkin masih ada KOMETers’ yang masih mengalami kesulitan dalam
mengakses Portal KOMET, sebaiknya segera menghubungi helpdesk atau bagian IT untuk
membantu KOMETers’ karena disini sudah disiapkan aplikasi/media untuk menulis bagi
KOMETers’.’Media Pertamina yang terbit tiap minggunya ini pun bisa jadi media untuk berbagi
pengetahuan bagi seluruh Insan Pertamina. Tinggal kirimkan tulisan kepada Tim KOMET sesuai
dengan alamat yang tercantum di bawah ini. MP SHYNTA DEWI - TIM KOMET

http://portal.pertamina.com

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

BERKOMPUTER
SECARA ERGONOMIK

B

erkomputer dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomik merupakan
solusi untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan sistem otot
rangka misalnya seperti nyeri pergelangan tangan, nyeri lengan
bawah, nyeri bahu, nyeri punggung bawah, dll.
Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bekerja dengan
menggunakan komputer.

Judul Buku :
Program CSR Inovatif
Persembahan Bagi Pahlawan tanpa
Tanda Jasa
Penulis :
Anjar Fahmiarto
Penerbit :
Republika
Kolasi :
iii + 324 Halaman
No. Perpustakaan Pertamina
Pusat
361.25 – FAH–– p

• Untuk jenis rolling-ball mouse, bersihkan mouse secara periodik karena kursor yang
kotor akan mengganggu pergerakan kursor dan menyebabkan pergelangan menjadi
tegang.
• Pertimbangkan untuk menggunakan scroll-point mouse, sehingga gerakan scrolling
di layar dapat lebih mudah dilakukan.
• Pertimbangkan untuk menggunaxkan mouse yang lebih ergonomis dimana posisi
tangan sesuai dengan posisi fisiologis

AREA KERJA

• Atur pencahayaan ruang kerja dan hindari lampu yang menyorot langsung ke
monitor karena akan memunculkan pantulan di layar.

KEYBOARD & MOUSE
• Posisi yang salah dalam pemakaian keyboard maupun mouse dapat berakibat
menimbulkan potensi gangguan pergelangan tangan. Posisikan keyboard
sehingga lengan anda berada dalam posisi rileks, nyaman dan lengan bawah
anda dalam posisi horisontal.

Sasaran utama program ini memang
para guru. Sebab, guru memiliki
peran dan fungsi yang sangat
strategi bagi penciptaan output
pendidikan yang berkualitas. Jika
guru berkualitas, maka anak didik
akan memiliki peluang besar
menjadi berkualitas juga. Namun,
jika guru tidak berkualitas, kecil
kemungkinannya anak didik bisa
menjadi berkualitas.

• Usahakan untuk menjaga pergelangan agar tetap pada posisi normal (lurus).
Gerakkan mouse dengan lengan, jangan hanya menggunakan pergelangan
tangan anda.

• Pergelangan tangan harus lurus, tidak menekuk ke atas atau ke bawah atau ke
samping kanan dan kiri.
• Ketika mengetik, tangan harus ikut bergeser ke kiri atau ke kanan sehingga jari
tidak dipaksa meraih tombol-tombol yang dimaksud (pergelangan tangan
lurus).

• Gunakan optical mouse untuk memperoleh gerakan kursor yang lebih presisi.
Hal ini dapat menurunkan ketegangan di otot lengan dan bahu.

MONITOR
• Atur monitor sehingga mata anda kira-kira setinggi tepi atas layar. Monitor yang
terlalu rendah atau bahkan terlalu tinggi akan menyebabkan leher dan pundak anda
nyeri, jika bekerja dalam waktu yang lama.
• Atur posisi sehingga jarak anda dengan monitor berkisar 45-60 cm. Monitor yang
terlalu dekat mengakibatkan mata anda cepat lelah.
• Posisikan monitor tepat lurus di depan anda, jangan sampai memaksa kepala anda
menoleh untuk melihat layar.
• Atur level brightness dan contrast monitor senyaman mungkin. Jangan terlalu redup
jangan terlau terang. Ketika kondisi cahaya di ruang anda berubah, sesuaikan
kembali brightness dan contrast monitor.

KURSI
• Sebaiknya pilih kursi yang dapat diatur ketinggian alas duduknya dan memiliki
penyangga punggung
• Posisikan paha anda dalam posisi horisontal dan punggung bagian bawah anda
tertopang
• Tambahkan bantal di bagian bawah sandaran punggung bila perlu
• Gunakan kursi dengan penyangga tangan sebagai penopang saat menggunakan
komputer.
• Ubahlah posisi duduk secara teratur selama bekerja secara teratur karena duduk
dalam posisi tetap dalam jangka waktu yang lama akan mempercepat resiko
terjadinya low back pain dan keluhan tungkai bawah.MP HSE KORPORAT

Pelatihan guru yang diadakan
Telkom dan Republika didesain
untuk mencapai tujuan besar
tersebut. Materi yang diajarkan
dalam pelatihan tersebut berbeda
dengan pelatihan yang
diselenggarakan bagi guru pada
umumnya. Di sini, para guru tidak
akan mendapat materi tentang
kurikulum, bahan ajar, dan hal-hal
lain yang bersifat akademis.
Buku ini merupakan sebuah
gambaran potret perjalanan program
pelatihan guru yang termasuk
bagian dari tanggung jawab
perusahaan (Corporate Social
Responsibility; CSR) Telkom dan
Republika tersebut. Di dalam buku
ini tergambar landasan filosofis
mengapa program pelatihan guru
diadakan, materi yang diajarkan,
kesan dan pesan dari banyak
kalangan, serta suasana yang
tercipta selama pelatihan.

Foto : Kun/Dok.Pertamina

Semakin banyak yang terlibat dalam
program ini hasilnya akan semakin
baik. Jika itu terjadi, cita-cita besar
untuk mewujudkan generasi baru
guru Indonesia akan lebih mudah
tercapai.

Foto : BFR/Dok. Pertamina

• Atur meja sedemikian rupa seluruh perangkat seperti CPU, monitor, keyboard,
mouse, printer, penyangga buku dan piranti lainnya sehingga perangkat yang
paling sering digunakan ditempatkan di posisi yang paling mudah dijangkau.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
(Telkom) dan harian Republika
adalah contoh pihak yang memiliki
kepedulian untuk memajukan dunia
pendidikan di Indonesia. Lewat
sebuah sinergi yang dibangun atas
dasar kesamaan visi dan komitmen,
maka lahirlah sebuah program
pelatihan bagi guru.

Akhirnya, kami berharap semoga
buku ini bisa memberikan manfaat
bagi para guru dan stakeholders
pendidikan yang lain, serta pihakpihak yang peduli terhadap
pendidikan di Indonesia. MP NDJ
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Foto : BFR/Dok. Pertamina
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TIMBUL H. SILITONGA
Chief Geofisika
Pengelolaan Sumber Daya
Direktorat Perencanaan & Pengembangan
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : BFR/Dok. Pertamina

Dalam rangka proses perubahan yang saat
ini sedang dilakukan oleh PT Aetra Air
Jakarta, terkait dengan organisasi, proses
bisnis, termasuk di dalamnya sistem
memajukan kinerja, tim Benchmark PT
Aetra Air Jakarta melakukan kunjungan ke
Pertamina (Persero) yang dinilai telah
berhasil mengimplementasikan proses
perubahan dalam perusahaan.
Kunjungan ini dihadiri oleh Presiden
Direktur PT Aetra Air Jakarta Syahril Japarin
yang diterima oleh Vice President
Communication Pertamina Basuki Trikora
Putra, bertempat di Lantai 21 Gedung
Utama Kantor Pusat Pertamina, Jakarta,
Selasa (22/12).MP IK

YUNIS
Pimpinan Proyek Karaha Bodas
Koordinator Pelaksana & Pengendali Proyek
PT Pertamina Geothermal Energy

TEDI MULYANA
Manajer Pengendalian Proyek
Koordinator Pelaksana & Pengendali Proyek
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto : BFR/Dok. Pertamina

Foto : BFR/Dok. Pertamina

KUNJUNGAN TIM BENCHMARK
PT AETRA AIR JAKARTA

MULYONO
Vice President Operasi Perkapalan
Bidang Perkapalan
Direktorat Pemasaran & Niaga

TUTUKO WIDODO
PJ Manajer Litigasi
Hukum Korporat

Warung Kopi

Hak Asasi Pedagang

Terdengar sayup-sayup berita tak sedap dari kom-plek
pedagang makanan dan minuman di “Girli” (pinggir kali) dan
lapangan parkir Jl. Pejambon

Pak Charli
Pak Robert
Pak Aman

Mang Warta

Pak Lukman

Pak Rudi

Ujang

Mang Warta

Pak Robert
Mang Warta

Badan Koordinator Umat Kristiani Pertamina EP
Pangkalansusu rayakan Hari Kelahiran Yesus Kristus (Natal)
di Gedung Petro Ria Bukit Kunci Pangkalansusu, Kamis (17/
12) dilayani Pdt Edi Triatmoko dan dihadiri ratusan umat
kristiani dengan melibatkan semua denominasi gereja
sekecamatan Pangkalansusu. Perayaan Natal bersama
yang mengambil thema “ Tuhan Itu Baik Kepada Setiap
Orang “ diramaikan sejumlah lagu puji-pujian yang
dilantunkan oleh paduan suara secara bergilir masingmasing dari gereja HKBP, GPDI, Katolik, GBKP, GPIB dan
GKPI. Selain diisi undian doorprice dengan hadiahhadiah menarik, Ketua Panpel Perayaan Natal Bersama
Bakor Umkris, Elias Evrata Pinem kepada Pers juga
menyebutkan, juga telah berikan bantuan 60 paket
sembako dan sejumlah uang untuk umat kristiani dari
keluarga prasejahtera, serta bantuan uang tunai untuk
enam gereja di Pangkalansusu, masing-masing Rp
500.000.MP PEP PSusu

Susu

Pak Charli
Mang Warta

: Payah, sekarang mau makan di Girli dan
warung lapangan parkir.
: Memangnya ada isu apa lagi?
: Aduuuh, Pak jangan cerita-cerita soal itu, nanti
kami dimarahi orang, kami dituduh mengadu
ke Media Pertamina kalau soal ini ditulis di
Media Pertamina.
: Isu apa sih, sampai Mang Warta menggigil
ketakutan?
: Itu ada yang ngelarang tidak boleh berjualan
makanan atau minuman sejenis.
: Lha, waktu di eks lapangan parkir Jl. Perwira,
semua warung boleh menjual es teh manis,
kopi, atau apa saja. Jadi kalau makan di situ
terserah pembeli mau beli minuman di mana
atau makan di mana.
: Pak jangan cerita itu Pak, nanti sampai ke
Redaksi Media Pertamina, nanti saya yang
kena marahnya, dikira mengadu.
: Bukan pedagang yang mengadu, tapi konsumen yang merasakan sendiri bagaimana
tidak boleh membeli es teh manis, jus, susu,
atau kopi karena harus di warung tertentu.
: Wah, itu monopoli namanya. Gak musim sekarang. Pertamina saja sudah tidak monopoli
lagi, masak warung di kompleks kantor Pertamina justru merajalela preman-preman warung yang ngelarang ini, ngelarang itu. Yang
boleh dilarang, malah harus dilarang adalah
jualan ganja, morfin, minuman keras.
: Benar Pak, Rhoma Irama bilang itu melanggar hak asasi manusia, “Tegakkan hak asasi
manusia!!”
: Jang, kamu mah jangan ikut-ikut. Pake nyanyi
segala. Ah, kamu mah Jang, bikin aku degdegan, nanti warung kita ditutup, bagaimana?
: Kok kayak kembali ke zaman Orba? Rakyat
kecil tertekan.
: Aduuuh Pak….sudah Pak, saya mohon jangan
bicara itu lagi, nanti warung saya ditutup, dikira
mengadu.MP NS

BAKOR UMKRIS PEP PANGKALANSUSU
RAYAKAN NATAL 2009

gkalan
Foto : PEP Pan

Pak Robert

Foto : PEP Rantau

Pada 4 Desember 2009 lalu, diadakan
pembahasan dan penandatanganan
berita acara pemanfaatan air bawah
tanah/air permukaan serta listrik non
PLN di Pertamina EP Field Rantau. Hadir
dalam kesempatan tersebut Pjs.Field
Manager Rantau yang juga Ast. Man.
Perencanaan & Engineering Rizal Risnul
Wathan, Tim Manajemen Field Rantau,
Ka.Operasi BP Migas Perwakilan
Sumbagut Hanif Rusdi, Kasdispenda
Provinsi Aceh, Kadispenda Kab.Langkat
Sumatera Utara, Kadispenda Kota Lhok
Seumawe, Perwakilan ExxonMobil, dan
Perwakilan PT Arun.MP PEP Rantau

IMPROVEMENT
Untuk menyelaraskan ide
ide inovatif dari Front line,
RU IV menggelar Idea
Alignment Workshop di
Gedung Patra Graha pada
tanggal 20 November
2009. Tampak pada
gambar GM RU IV
Syofrinaldy (kanan) tengah
menentukan owner dari ideide yang akan
diimplementasikan.MP RU IV

Foto : RU IV Cilacap

Foto : BFR/Dok. Pertamina
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Komisi III DPRD Langkat
Gelar Pertemuan dengan
PEP Pangkalansusu
media massa lokal dan nasional bahwa pada
dasarnya minyak tanah itu tidak langka.
Sebab Pertamina sudah menyalurkan sesuai
kebutuhan masyarakat konsumen yang
sebagian besar sudah memanfaatkan elpiji
3 kg melalui program konversi minyak tanah
ke elpiji bantuan pemerintah.
Menjawab pertanyaan Ketua Komisi III,
H. Poiman, SE tentang produksi minyak dan
gas bumi, Rivai menjelaskan, produksi minyak mentah (crude oil) PT Pertamina EP
Field Pangkalansusu own production ratarata mencapai 507,04 barel perhari (Januari
s.d. 22 Desember 2009), dan gas bumi sebesar 24, 5720 MMSCFD. Sedangkan bila
digabungkan produksi mitra kerja- kondensat
dari PT Maruta Bumi Prima -, maka total
produksi–crude oil dari Field Pangkalansusu
tercatat sebesar 670,86 barel perhari.
Angka produksi tersebut bukan merupakan patokan untuk perhitungan DBH Migas, tambah Rivai. Sebab masih ada mekanisme perhitungan lainnya yang lebih
mendetail sampai ke angka lifting.
“Untuk lebih jelas tentang mekanisme
Dana Bagi Hasil Migas, Bapak dapat menghubungi BP Migas Sumbagut di Pakanbaru
Riau,” imbuh Rivai yang ketika itu didampingi
oleh Pws Humas PEP Pangkalansusu, Ely
Chandra Peranginangin bersama Freddy
Ilhamsyah PA, Pws UT Hukum & Pertanahan, Galih Pradikta M; Staf Adm Keuangan, Radja Tongam A. Sinaga, dan Staf
Ren.Eng, Aris Priyatmoko.MP PEP Psusu

PEP Pangkalansusu Khitan
102 Anak

PGE Area Kamojang Rayakan Idul Adha 1430 H. Tampak dalam foto bersama, keluarga besar PGE Area Kamojang
sesaat setelah sholat Idul Adha 1430 H yang dilaksanakan di lapangan Komperta Garut. Kegiatan sholat ini dipimpin
oleh Idham Pulungan serta Khotib Prof.Dr. H. Asep Saiful Muhtadi, MA. Hewan qurban yang terkumpul sebanyak 13
ekor sapi yang diperoleh dari Shohibul Qurban Pekerja Area Geothermal Kamojang sebanyak 7 ekor sapi, dari PT
PGE Area Kamojang sebanyak 3 ekor sapi dan dari PT PGE Pusat sebanyak 3 ekor sapi. Hewan qurban ini
dibagikan di tujuh tempat sekitar daerah operasi Kamojang.

Workshop Project Development 2009, adalah proyek
kerjasama antara PT. PTC (Pertamina Training & Consulting)
bersama Direktorat Pengolahan
PT Pertamna (Perser0), yang
bertujuan membekali para pekerja tentang pengetahuan
pengembangan proyek kilang
dengan menggali dari pendahulu Direktorat Pengolahan
yang lebih berpengalaman.
Workshop yang baru pertama kali diadakan ini diharapkan dapat menyerap pengetahuan dan pengalaman dari para pendahulu dalam
menyusun feasibility studi yang handal, realistis
dan komperhensif, mengingat kurangnya
pengalaman generasi muda disebabkan sudah
cukup lama tidak ada pembangunan proyek kilang
baru.
Workshop diselenggarakan tanggal 7 s.d. 11
Desember 2009 bertempat di Hotel Patra Jasa
Jakarta, dipimpin oleh para fasilitator terdiri dari

Foto : PTC

Polin juga menjelaskan bahwa untuk
memeriahkan HUT ke-52 Pertamina , PEP
Field Pangkalansusu juga telah membagikan sembako kepada masyarakat yang
kurang mampu; pertandingan olahraga open
tournament bola voli dan sepak bola; renovasi tugu merdeka, tugu 100 tahun perminyakan Indonesia dan tugu SBM Simpang
Pangkalansusu; serta Lomba Karya Tulis
untuk siswa-siswi tingkat SMA Sederajat.MP
PEP Psusu

cita. Selain itu, kepala sekolah, para wali murid
serta para siswa sangat berterimakasih atas
bantuan yang di berikan oleh Pertamina dan berharap agar bantuan ini terus di tingkatkan ke
depannya. Acara yang dihadiri oleh Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Karo dan Berastagi ini
berjalan cukup meriah dan acara ini ditutup dengan
doa bersama. MP PGE Area Sibayak

PTC Selenggarakan Workshop
Project Development 2009

Foto : PEP Field Pangkalansusu

PANGKALAN SUSU – Dalam rangka
menyambut HUT ke-52 Pertamina yang
akan jatuh pada tanggal 10 Desember 2009,
PT Pertamina EP Field Pangkalansusu
melaksanakan kegiatan sosial berupa
khitanan massal untuk keluarga prasejatera
di lingkungan operasinya, Sabtu (5/12).
Sebanyak 102 anak mengikuti kegiatan
tersebut.
Anak-anak yang mengikuti khitanan
berasal dari Kecamatan Pangkalan Susu
yang meliputi Desa Tanjung Pasir; Desa Alur
Cempedak; Keluarahan Bukit Jengkol;
Kelurahan Beras Basah; Desa Pulau
Sembilan sebanyak 62 orang, Kecamatan
Brandan Barat yaitu Desa Lubuk Kertang
sebanyak 10 orang; Kecamatan Sei Lepan
yaitu Desa Sei Bilah sebanyak 20 orang dan
Kecamatan Babalan yaitu Desa Securai
Selatan sebanyak 10 orang.
“Sebagai umat muslim, khitan
merupakan ibadah yang sangat dianjurkan.
Selain untuk kesehatan, khitan dapat
mengurangi resiko berbagai penyakit
kelamin,“ ujarnya Field Manager Pertamina
EP Pangkalansusu, H.Helmi Polin Sitorus
dalam sambutannya.

BERASTAGI - Sebagai wujud peran serta
perusahaan untuk memajukan bidang pendidikan
di Tanah Karo, khususnya di Berastagi. PT
Pertamina Geothermal Energy Area Sibayak
melaksanakan program Cerdas Bersama
Pertamina dengan melakukan renovasi gedung
sekolah di tiga SD di Berastagi diantaranya SD
Negeri dan Inpres Doulu serta di SD Al Wasliyah
Berastagi. Selain itu juga dilakukan pembagian
peralatan sekolah berupa Tas, seragam sekolah
serta alat tulis sebanyak 206 set kepada murid di
SDN dan Inpres Doulu. Serah terima Gedung
Renovasi serta bantuan alat tulis dilakukan secara
langsung oleh GM PGE Area Sibayak periode
2008 – November 2009 Ir. Dirgo Rahayu kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Dalam
sambutannya dinyatakan bahwa kegiatan serupa
akan terus ditingkatkan sebagai wujud peran serta
perusahaan ke masyarakat, selain itu juga akan
dilaksanakan kegiatan di bidang lainnya seperti
sosial agama, ekonomi, kesehatan dan bidang
lingkungan. Selanjutnya General Manager AG
Sibayak juga memberikan motivasi kepada para
siswa agar tidak patah semangat mengejar cita-

Foto : PGE area Sibayak

Cerdas Bersama Pertamina
di PGE Area Sibayak

Terkait dengan Kelangkaan Minah di Langkat

PANGKALANSUSU – Terkait dengan surat
undangan DPRD Langkat nomor 055-2366/
DPRD/2009 tanggal 17 Desember 2009
yang ditandatangani oleh Ketua DPRD
Langkat, H. Rudi Hartono Bangun, SE, PT
Pertamina EP Field Pangkalansusu telah
melakukan rapat konsultasi dengan Komisi
III DPRD Langkat, Selasa (22/12).
Kehadiran Tim dari PT Pertamina EP
Field Pangkalansusu diterima langsung oleh
Ketua Komisi III, H. Poiman, SE didampingi
wakilnya, Arba’i Fauzan, S.Pd dan Bahrum
(Sekretaris) serta 2 orang anggotanya
(Sugito dan Ma’ruf Ritonga, SE.
Dalam Rapat Konsultasi tersebut, Wakil
Ketua Komisi III DPRD Langkat, Arba’i Fauzan, S.Pd. dari Fraksi PAN menyampaikan
bahwa pihaknya ada menerima surat dari
masyarakat yang menyampaikan keluhanan
mengenai kelangkaan minyak tanah di
Kabupaten Langkat.
“Sebagai orang Pertamina tentunya
bapak mengetahui apa penyebabnya sehingga minyak tanah jadi langka di pasaran
dan harganya juga melambung tinggi, khususnya di Kabupaten Langkat,” tanya Arba’i
Fauzan kepada Rivai MR, Pjs. Field Manager
PT Pertamina EP Pangkalansusu.
Menurut Rivai, seharusnya pertanyaan
ini lebih tepat ditujukan kepada Pertamina
Pemasaran & Niaga Region I Medan dan ini
merupakan skop nasional. Namun demikian
dia coba menjelaskan secara garis besar
seperti yang telah disiarkan oleh berbagai
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Foto : PGE Area Kamojang

KIPRAH

mantan pejabat Pertamina, Konsultan Pertamina
atau pejabat Pertamina yang ahli dibidang tersebut
dengan pendamping dari PTC dan dua orang
Course Steward.
Materi yang diberikan meliputi Business
Planning, Feedstock Definition, Technical Aspect,
Economic Decision, Financing Decision dan Risk
Analysis, diikuti dengan seksama oleh 16 pekerja
RU II, RU III, RU IV, RU V, dan RU VI.MP PEP Psusu
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Dirut Karen Agustiawan :
Foto : BFR/Dok. Pertamina

Kami Selalu Bekerja Maksimal
Distribusikan BBM PSO
Seminar Fungsi Hukum

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di
dalam negeri untuk tahun 2010.
Dari 28 badan usaha yang memiliki
Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar dari
Pemerintah, 10 badan usaha hadir untuk
menyampaikan dan mempresentasikan
kemampuan perusahaannya. Yaitu, PT
Pertamina (Persero), PT Shell Indonesia,
PT AKR Corporindo Tbk, PT Bumi Asri
Prima Pratama, PT Petrobas Indonesia,
PT Patra Niaga, PT Petro Andalan Nusantara, PT Total Oil Indonesia, PT Petronas
Niaga Indonesia dan PT Medco Sarana
Kalibaru.
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi komersial dan evaluasi
teknis, Komite BPH Migas BPH Migas
memutuskan untuk menetapkan kembali
Pertamina sebagai badan usaha yang
mendapat penugasan untuk menyediakan
dan mendistribusikan BBM di dalam negeri. PT AKR Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia turut melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
(Premium, Minyak Tanah dan Solar) sebagai pendamping Pertamina untuk lokasi

di luar Pulau Jawa dan Bali.
Menurut laporan yang disampaikan
oleh Kepala BPH Migas Tubagus Haryono,
pada tahun 2010 Pemerintah akan mendistribusikan jenis BBM tertentu atau BBM
bersubsidi di dalam negeri sebesar
36.504.779 KL. Dengan rincian, Premium
21.454.104 KL, Minyak Tanah atau Kerosene 3,8 juta KL, dan Solar 11.250.675 KL.
Sementara Direktur Jenderal Minyak
dan Gas Bumi Evita Legowo menyampaikan, dalam rangka meningkatkan transparansi, Pemerintah memiliki kewajiban
untuk mengoptimalkan pemanfaatan
produk kilang di dalam negeri yang saat
ini sedang dilakukan penyusunan roadmap pengurangan subsidi BBM. Di antaranya adalah program konversi minyak
tanah ke elpiji untuk mengurangi subsidi
terhadap minyak tanah.
”Selain mengurangi subsidi BBM, kami
menambahkan sedikit subsidi bahan bakar
nabati. Karena nantinya kami ingin mengurangi sebanyak mungkin impor BBM. Kami
mengharapkan tentunya tahun 2010 ini
dapat membatasi volume BBM maupun
Elpiji yang bersubsidi,” kata Evita.MP IK

Foto : DRP/Dok. Pertamina

BALI - Dalam rangka mewujudkan fungsi hukum
menjadi strategic business partner yang independen dan
profesional, Pertamina (Persero) melaksanakan
seminar hukum dan rapat koordinasi fungsi hukum
Pertamina dan Anak Perusahaan dengan menghadirkan
pembicara dari Departemen Hukum dan HAM
Suhariyono AR dengan materi Implikasi Hukum
Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia Dalam Dunia
Usaha.
Mengingat jumlah dan kompetensi personil Fungsi
Hukum Pertamina yang belum memadai, termasuk
penyediaan in house lawyer yang memiliki spesialisasi
hukum khusus, maka dilaksanakan upaya Penambahan
kuantitas dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia pada Fungsi Legal Pertamina, dan Pembinaan
dan pelatihan para personil fungsi Legal Pertamina
secara terintegrasi serta untuk mencapai visi dan misi
dari fungsi legal affairs.
Tampak pada gambar, Wakil Direktur Utama
Pertamina Omar S. Anwar didampingi Kepala Hukum
Korporat Irwan Priyasa sedang berbincang-bincang
dengan beberapa peserta seminar usai membuka acara
tersebut di Bali, Kamis (3/12/2009).MP IK/BFR

JAKARTA – Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan memastikan bahwa
Pertamina selalu bekerja maksimal dalam
pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Public Service Obligation (BBM PSO)
agar tidak terjadi lagi kelangkaan BBM.
Termasuk pada tahun 2010 ini. ”Saya berharap bisa bekerjasama dengan PT AKR
Corporindo dan Petronas Indonesia sehingga kami dapat melaksanakan distribusi
BBM PSO sebaik mungkin,” ungkapnya
setelah menerima Surat Keputusan Penugasan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM
tertentu tahun 2010 dari Kepala BPH Migas
Tubagus Haryono yang disaksikan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo di Kantor BPH Migas Jakarta, akhir
tahun lalu, (28/12/2009).
Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut
ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2005, BPH Migas telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menilai Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak berkenaan dengan penugasan
dalam penyediaan dan pendistribusian

JAKARTA - Staf Sekuriti Korporat melaksanakan latihan
dan pertandingan menembak, di Lapangan Tembak
Setia Waspada Shooting Club (indoor) Pasukan
Pengamanan Presiden (Paspampres), di Jalan Tanah
Abang II Jakarta, (23/12/2009).
Kegiatan ini merupakan acara yang rutin dilakukan,
dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan
emahiran Staf Sekuriti dalam penggunaan senjata laras
pendek kaliber 38, sekaligus memperkenalkan
kemahiran menembak kepada Tim Manajemen
Melalui latihan menembak ini diharapkan dapat
memebentuk kepribadian seseorang, karena dibutuhkan
konsentrasi tinggi, pengendalian diri, serta berani
mengambil keputusan secara tepat dan cepat.
Latihan berjalan dengan lancar melalui arahan dan
penilaian dari instruktur yang juga merupakan anggota
Paspampres. Dalam pertandingan tersebut, Manajer
Sekuriti Korporat Nana Supriatna berhasil unggul
dengan nilai 211, disusul oleh Manajer System &
Business Process Syahrial Mukhtar (205), dan Suyatno
Hadi (staf sekuriti) dengan nilai 202.
Ke depan, akan direncanakan pertandingan menembak internal Pertamina bersama Tum Manajemen
Perkapalan dan unit-unit lain untuk menumbuhkembangkan kemampuan menembak.MP YUNPRI

Foto : BFR/Dok. Pertamina

Latihan dan Pertandingan
Menembak Sekuriti Korporat

MoU Pembelian BBM antar BUMN
Wakil Direktur Pertamina Omar S. Anwar (ketiga dari kanan) melakukan toast bersama dengan PT Pengerukan Indonesia,
Direktur Utama PT PAL Indonesia Harsusanto, Direktur Produksi PT Indofarma Yuliarti R. Merati, Direktur Utama PT Dok &
Perkapalan Kodja Bahari Riry Syaried Jetta, dan Direktur Utama PT Pengerukan Indonesia Sugondo. Penandatanganan
tersebut disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, setelah menandatangani memorandum of understanding
(MoU) Pembelian Bahan Bakar Minyak antar BUMN, pada acara BUMN Executive Breakfast Meeting di Kantor Pusat Pertamina
Jakarta, Rabu (16/12).MP NDJ
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Peduli
Kewirausahaan,
Pelumas Wilayah
Jatim-Balinus
Mendidik Guru
SURABAYA - Jiwa wirausaha atau entrepreneur penting
untuk dipupuk sejak kecil, sehingga pendidikan nasional
tidak hanya melahirkan para pencari kerja tetapi
pencipta lapangan kerja. Tentu saja gagasan ini tidak
semudah membalik tangan. Faktanya, tidak banyak guru
yang juga sekaligus seorang entrepreneur. Untuk itu
kerangka berfikir para guru harus diubah. Dalam rangka
menanamkan pola fikir kewirausahaan tersebut maka
Pelumas Jatim-Balinus mengadakan Workshop “Menjadi
Guru Cerdas Finansial Spiritual”.
Workshop tersebut akan dilaksanakan di 10 kota di
Jawa Timur yaitu Malang, Jember, Madiun, Surabaya,
Kediri, Ngawi, Bojonegoro, Mojokerto, Lamongan serta
Gresik yang menjadi kota pertama untuk kegiatan
tersebut. Kegiatan dimulai pada 22 November 2009 dan
berakhir pada 4 April 2010. Kegiatan ini diselenggarakan
bekerja sama dengan Klub Guru.
Tujuan dari workshop sehari tersebut yaitu
menanamkan jiwa kewirausahaan di dalam diri para
guru (teacher-preneurship), sekaligus memberikan
pemahaman konsep perlunya guru memiliki kecerdasan
financial spiritual, yang akan mendorong terciptanya
insan-insan jujur dan mandiri di lembaga pendidikan.
Untuk itu, dalam workshop dihadirkan narasumber
seperti Imam Supriyono selaku Managing Partner SNF
Consultting, trainer dan penulis buku Best Seller “ FSQ:
Memahami, Mengukur, dan Melejitkan Financial Spiritual
Quotient untuk Keunggulan Diri, Perusahaan, dan
Masyarakat” serta Waljiyanto, Sales Manager Pelumas
Jatim-Balinus.
Sebagai bentuk terima kasih, bagi para Anggota klub
Guru Indonesia akan diberikan diskon khusus untuk
pembelian Pelumas Pertamina di beberapa SPBU dan
Outlet serta dibuka peluang untuk menjadi mitra bisnis
Pertamina.MP PMS REG. V

KERTAPATI, SUMSEL - Pertamina
kembali membuktikan komitmennya
dalam mendukung percepatan kemajuan
di bidang pendidikan baik itu pendidikan
tinggi hingga ke pendidikan dasar. Memperingati Hari Ulang Tahun ke-52 Pertamina, Depot Kertapati sebagai depot Pertamina terbesar di Sumatera Selatan
memberikan bakti pendidikan dengan
menyumbangkan komputer dan printer ke
10 sekolah yang ada di wilayah sekitar
Depot Kertapati.
Bantuan komputer ini langsung diserahkan oleh OH Depot Kertapati, Andarias
A Rambu bersama Pjs. Asisten Manager
External Relation Pemasaran BBM Retail
Region II, Roberth MVD, Selasa (15/12),
di Depot Kertapati. Sedangkan pihak sekolah diwakilkan langsung oleh masing
masing kepala sekolah yang bersangkutan.
“Ini merupakan bentuk kepedulian kita
dari Pertamina guna mendukung kegiatan
belajar dan mengajar di masing-masing
sekolah. Kami berharap bantuan ini dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memberikan nilai tambah yang besar bagi kemajuan pendidikan, khususnya percepatan penyerapan ilmu dan teknologi bagi
para siswa,” ungkap Andarias dalam sambutannya.
Andarias menjelaskan perangkat
komputer yang diberikan sebanyak 20
buah lengkap dengan printer dan meja ini
langsung dipasang di masing-masing
sekolah sehingga pihak sekolah tidak perlu susah dan langsung dapat dimanfaatkan. Selain itu, komputer yang diberikan
dalam kondisi “gress” dan bergaransi
sehingga bisa memberikan jaminan jika
nanti terjadi kerusakan.
Perangkat komputer yang diberikan
sendiri berjumlah 20 unit untuk 10 sekolah
SD maupun SMP yang ada disekitar
wilayah Depot Kertapati. Kriteria sekolah
penerima merupakan sekolah sekolah
yang berada di Ring 1 jaraknya dengan
depot yakni sekolah yang berada di
kecamatan Kertapati sendiri seperti dari
wilayah Keramasan dan Pemulutan serta
ada juga sekolah yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir.
“Kita selalu berusaha untuk terus
mendukung sektor pendidikan terutama

BLORA – Dalam rangka memperingati Natal 2009, Tim
Vocal Group Nafiri Patra Direktorat Pemasaran dan
Niaga Pusat telah melaksanakan kunjungan kasih ke
panti asuhan ‘Bethesda’, Blora, Jawa Tengah, (13/12).
Sejak berdiri panti asuhan tersebut belum mempunyai gedung sendiri, dan sampai saat ini sebagian
masih menumpang di ruang-ruang salah satu gereja
setempat. Sekarang ini sudah dibangun gedung sendiri
yang sangat sederhana dengan dana yang diperoleh
atas bantuan warga dari berbagai lapisan.
Panti Asuhan yang berdiri sejak 1998 saat ini
mengasuh 53 anak dengan latar belakang keluarga
yang berbeda. Selain yatim piatu, ada juga anak
pemulung, buruh, bahkan ada yang sejak lahir langsung

Foto : Nafiri Patra

Bakti Sosial Nafiri Patra

diserahkan ke panti asuhan. Pendeta Yulius selaku
pengasuh panti asuhan mengatakan bahwa semua
anak-anak di panti asuhan tersebut, dapat bersekolah.
Selain melakukan kunjungan rohani, tim vocal group
Nafiri Patra juga memberikan bingkisan kasih yang
diwakili oleh Luther Tandiboa kepada Pimpinan panti
asuhan Pendeta Yulius. Bingkisannya berupa, alat-alat
tulis, biscuit, permen, pakaian anak-anak, tas, serta uang
tunai.MP NAFIRI PATRA

Foto : Pemasaran BBM Retail Region II

Foto : Pemasaran BBM Retail Region V

Depot Kertapati Bantu Komputer
untuk 10 Sekolah

Operation Head Depot Kertapati, Andarias A. Rambu menyerahkan bantuan komputer kepada 10 sekolah
di sekitar depot, yang diwakili oleh kepala sekolah masing-masing.

yang berada di Ring 1 atau sangat dekat
dengan Depot Kertapati, kita juga berharap
mesyarakat sekitar juga mau membantu
menjaga Depot Kertapati ini sebagai aset
Pertamina yang juga artinya aset bangsa,”
pungkas Andarias.
Acara serah terima ini berlangsung secara Khidmat dan sederhana dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama

antara pihak sekolah dengan pihak Depot
Kertapati.
“Kami sangat berterima kasih kepada
Pertamina karena apa yang diberikan sangat bermanfaat bagi siswa. Kami berharap ke depan hal-hal semacam ini terus
berlanjut di masa-masa yang akan datang,” ujar Misliha, salah satu kepala sekolah yang hadir.MP PMS REG. II

Kembangkan
Minat Baca
Masyarakat :

Pertamina
Raih
Penghargaan
MEDAN - Sebagai bentuk
tanggung jawab sosial
Pertamina dalam program CSR
(Corporate Social
Responsibility) kepada masyarakat khususnya dunia pendidikan, Pertamina
mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan desa
dalam rangka membangun minat baca di Sumatera Utara. Atas upayanya
tersebut, Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I mendapatkan Penghargaan
Peduli Pendidikan dari Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut diserahkan Selasa (15/12) ini di Perpustakaan Daerah
Sumatera Utara, Jl. Brigjen Katamso-Medan, oleh Ketua Penggerak PKK Provinsi
Sumatera Utara, Hj. Fatimah Habibie Syamsul Arifin. Penghargaan diterima oleh
Fitri Erika, Asisten Manager External Relation, mewakili GM Pemasaran BBM
Retail Region I.
Dalam kesempatan itu, Hj. Fatimah Habibie Syamsul Arifin mengatakan
bahwa peran perusahaan BUMN atau swasta dalam menjalankan program
pemerintah untuk meningkatkan atau menambah minta baca anak sangat
dibutuhkan. Fatimah juga menyampaikan bahwa kepedulian ini sesuai dengan
salah satu misi Pemda Provinsi Sumatera Utara, yaitu agar “Rakyat tidak Bodoh”.
Pendidikan merupakan salah satu fokus utama dari CSR Pertamina kepada
lingkungan sekitar. Selain pendidikan, program CSR Pertamina difokuskan di
bidang kesehatan, lingkungan hidup, pembangunan infrastuktur, dan
pemberdayaan masyarakat.MP PMS REG. I

