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Suara Pekerja :
hadirnya ‘sang penyelamat’

Direktur Hulu Pertamina
Muhamad Husen optimis
Pertamina mampu
menggarap shale gas
sebagai potensi tambahan
gas Pertamina.

Shale gas, potensi tambahan
gas Pertamina
Shale gas merupakan salah satu gas unconventional yang
memiliki potensi empat kali lebih besar dari gas conventional.
Pertamina terus mendorong percepatan operasional potensi
shale gas yang merupakan salah satu potensi tambahan
produksi gas Pertamina, selain CBM (coal bed methane).

waktu yang tidak sedikit. “Apalagi Pertamina sekarang ini masih

identifikasi secara keseluruhan berdasarkan dari studi dan referensi.

dalam tahap pencarian, yang merupakan tahap awal. Ini merupakan

“Dari sekian banyaknya wilayah itu, kita perkecil menjadi empat

project pertama untuk mencari lokasi mana saja yang terdapat

wilayah yang akan diperdalam lagi, seperti di cekungan Sumatera

kandungan shale gas . Mungkin 10 tahun kedepan Pertamina baru

Utara, cekungan Sumatera Selatan, cekungan Jawa Barat bagian

bisa merasakan hasil produksi shale gas tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut Husen menjelaskan perbandingan potensi shale

Utara, dan cekungan Sangatta Bungalon. Dari empat itu masih kita
perkecil lagi, karena banyak sekali tahapan yang harus dilakukan

Jakarta – “Dengan potensi raksasa seperti itu, saya sangat

gas dengan gas conventional. “Secara hitungan kasar saja bisa

mendukung operasionalnya agar lebih dipercepat. Karena kita tahu

digambarkan dari angka resmi Dirjen Migas yaitu 170 TCF (triliun

“Inti yang harus digaris bawahi adalah bahwa banyak orang bilang

bahwa shale gas merupakan gas baru bagi Pertamina. Seperti halnya

cubic feet) untuk conventional, sedangkan untuk shale gas sendiri

potensi shale gas itu sangat besar dan kalau ini nantinya terbukti,

di Amerika dan Kanada shale gas sudah menjadi produksi andalan

diperkirakan sebesar 1000 TCF. Katakanlah hanya 10 persen dari

seperti dikatakan Direktur Hulu 10 persennya saja itu sudah sangat

mereka, karena di Amerika sebesar 20 persen CBM dan shale gas

1000 itu saja sudah besar sekali, dibandingkan dengan cadangan

luar biasa,” tukas Syamsu Alam.

berkontribusi kepada gas nasionalnya,” papar Direktur Hulu Pertamina

gas conventional Natuna yang berkisar 40 TCF. Sungguh luar biasa,”

Muhamad Husen, dalam workshop Breaktrough Project (BTP) Shale

kata Husen.

Gas, di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (13/10).
Husen mengatakan untuk memproduksi shale gas membutuhkan

Sementara itu, Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam
mengatakan pada tahun 2009 Pertamina EP sudah pernah melakukan

sebelum melakukan eksplorasi,” paparnya.

Shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale
atau tempat terbentuknya gas bumi. Proses yang diperlukan untuk
mengubah batuan shale menjadi gas membutuhkan waktu sekitar
lima tahun.MPNDJ
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Divestasi Agar
Beban Perusahaan Berkurang
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Pengantar Redaksi :
Persoalan aset, khususnya
yang menyangkut masalah
perumahan Pertamina di daerah,
memang cukup pelik. Di satu
sisi, perusahaan harus patuh
pada Peraturan Menteri BUMN,
di lain sisi perusahaan juga ingin
memberikan kemudahan kepada
pekerja. Untuk itu kami menemui
VP Asset Management Gathot
Harsono sekitar persoalan perumahan yang berangkat
dari perumahan di Tiga Ilir, Palembang, dan akan menjadi
kebijakan perusahaan secara menyeluruh.

di situ. Tetapi yang utama ialah, harganya tidak ada discount
sepeser pun.
Makanya, mohon maaf, menjual langsung kepada para
pekerja sangat tidak dimungkinkan. Ada cara yang sedang
akan kita coba dengan tujuan untuk keberpihakan kepada
pekerja. Caranya adalah dengan memanfaatkan potensi yang
ada. Pertamina menjualnya mengikuti Kantor Lelang Negara.
Kita kan punya Pertamina Dana Ventura (PDV). Nah, nanti
para pekerjanya mengangsur kepada PDV. Tata aturannya
bagaimana, ya diatulahr. Itulah yang saat ini sedang kami
garap.
Demikianlah yang perlu kami sampaikan masalah divestasi
dalam kaitan keberpihakan dengan pekerja. Memang rasanya
kalau bisa ya dijualnya kepada pekerja Pertamina.

Kami merasa perlu menjelaskan tentang kebijakan
perusahaan dalam restrukturisasi aset perusahaan. Tugas kami
di Aset Manajemen ini salah satunya adalah merestrukturisasi
aset penunjang usaha, yang saat ini jumlahnya kurang lebih
20% dari seluruh aset Pertamina. Targetnya tahun 2015,
tinggal tersisa sekitar 5%. Memang dengan segala macam
kerumitannya dari mulai dokumen yang tidak lengkap, status
kepemilikannya yang tidak jelas, tumpang tindih dengan
instansi atau perorangan yang lain.

Bagaimana dengan respon para pekerja sendiri?
Sekarang ini untuk yang Tiga Ilir, Palembang kebetulan tidak
ada pekerja yang menghuni. Kondisinya memang rusak.
Dan yang tinggal adalah para pekarya/outsourcing kita yang
ditugaskan di situ sekaligus menjaganya. Memang kalau kita
ke Palembang, para pekerja itu sangat antusias. Kepengen
membeli rumah di situ.

Strategi apa yang dijalankan? Untuk menurunkan dari
20% ke 5% itu, setidaknya ada 4 strategi yang kita lakukan.
Pertama, melakukan konversi dari aset penunjang usaha
menjadi aset operasi. Kalau aset kita bisa menjadi depot,
SPBU, atau lahan warehousing Pelumas, mengapa tidak?
Kedua, ialah inbreng ke anak perusahaan. Kita jadikan
penyertaan modal ke anak perusahaan ntuk penguatan
permodalan. Artinya, kita betul-betul memperhatikan untuk
kegiatan core business mereka.
Kalau dua opsi pertama ini tidak berhasil, kita harus
lihat, apakah perusahaan masih membutuhkan aset ini atau
tidak? Kalau ternyata tidak, kebijakannya adalah dijadikan
duit. Duit itu untuk pendanaan bagi pembiayaan pekerjaanpekerjaan yang lebih ke core business kita dan menjanjikan
keuntungan.
Tegasnya, aset-aset itu dijual? Ya. Mekanismenya
macam-macam. Pakai mekanisme kerjasama atau dijual.
Semua dokumen itu harus diurus dulu. Kita tidak bisa menjual
sesuatu ketika masih dikuasai orang, atau dokumennya tidak
lengkap.
Yang ketiga, divestasi. Divestasi aset itu baru bisa
dilakukan kalau kondisi aset itu free and clear. Free itu
artinya dokumennya lengkap. Clear itu penguasaannya ada
di kita. Sepanjang itu belum free and clear, tidak akan bisa
didivestasi. Kantor Lelang Negara tidak akan pernah bisa
memprosesnya.
Kerumitan masalah divestasi aset itu, setidaknya ada tiga.
Satu, adalah proses perizinan untuk menghapus dan melepas
aset itu karena harus sampai ke Menteri BUMN selaku Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan sebelumnya
didahului rekomendasi Dewan Komisaris. Yang kedua, adalah
bagaimana menetapkan harga. Disini timnya adalah interdep.
Jadi Pertamina tidak sendirian, tetapi bersama dengan
Kementerian BUMN. Yang ketiga, nanti akan menjualnya ke
siapa. Kantor Lelang Negara akan memproses surat-surat
keterangan tanah tersebut.
Bagaimana dengan keberpihakan pada pekerja?
Dahulu pembinaan BUMN dibawah Dirjen Pembinaan
BUMN yang ada dibawah Menteri Keuangan. Dengan
aturan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 89 Tahun
1991, menjual ke pekerja itu dimungkinkan dengan discount
50%. Dijualnya ke pekerja yang jadi penghuni. Yang kedua,
harganya bisa mencapai 50%. Sekarang dengan terbitnya
Peraturan Menteri BUMN No. 02 Tahun 2010, tidak akan ada
lagi hal seperti itu. Penjualan kepada para pekerja masih bisa.
Tetapi harus ditetapkan kriteria apa yang namanya penghuni

Sekarang persoalan ini muncul di Tiga Ilir, Palembang.
Apakah kebijakan ini akan diterapkan di seluruh wilayah
dimana Pertamina beroperasi? Menurut saya, kalau kita bisa
menemukan formulasinya yang bagus, ya kenapa tidak? Yang
penting negara cq. perusahaan, tidak dirugikan dengan aturan
main yang berlaku. Misalnya, harga tidak boleh diskon, kita
penuhi itu. Menjualnya sesuai dengan prosedur yang sudah
disetujui Menteri BUMN, kita penuhi hal itu.
Tetapi soal keberpihakan kepada para pekerja, kita lihat
siapa yang punya duit. Tolong bayarkan dulu. Nanti diatur
bagaimana caranya pekerja bisa mendapatkan kesempatan ke
arah situ. Ini terutama untuk pekerja-pekerja yang di daerah ya.
Kalau yang di Jakarta, sudah tidak ada lagi rumah dinas.
Divestasi ini apakah hanya terkait dengan perumahan
Pertamina di daerah saja? Ataukah nanti juga terkait dengan
sektor lain? Apakah nanti juga menyangkut lahan untuk
pergudangan atau yang lainnya? Betul. Yang didivestasikan
itu tidak hanya perumahan saja. Tetapi prinsipnya sepanjang
perusahaan itu secara operasional sudah tidak memubutuhkan
lagi. Terus anak perusahaan, dan termasuk juga unit operasi,
tidak membutuhkan lagi. Itu kunci pertamanya. Setelah itu, ya
kita mengikuti aturan Menteri BUMN yang berlaku.
Artinya disini juga ada kemungkinan mengurangi beban
biaya yang dikeluarkan perusahaan dan kemudahan untuk
pekerja? Nah, itulah kemudahan yang sedang kita pikirkan
bagaimananya. Saya sudah berbicara dengan Dirut PDV
untuk menjajagi hal tersebut.
Rencana divestasi ini jika jadi dilaksanakan, bisa
menghasilkan penghematan atau keuntungan sampai
seberapa? Rupiahnya itu di tahun 2011 ini, kami menargetkan
capital gain di dalam RKAP sekitar Rp 200 miliar. Tetapi
sebetulnya dari beberapa lokasi yang coba kami divestasikan,
bisa mencapai Rp 400-an miliar.
Bagaimana dukungan direksi? Sampai saat ini masih
mengikuti aturan Permen BUMN yang berlaku.
Aturan ini berlaku untuk seluruh BUMN? Ya, untuk
seluruh BUMN. Tidak hanya Pertamina saja.
Tidak ada kewenangan sendiri? Tidak. Untuk penghapus
bukuan dan pemindahtanganan aset BUMN, aturannya itu.
Peraturan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan
No. 89 tahun 1991 karena dahulu pembinaan BUMN ada
dibawah Dirjen Pembinaan BUMN Departemen Keuangan.
Dahulu di KMK No. 89 itu dimungkinkan. Sekarang sama sekali
tidak ada.MPUHK

Editorial
Siap Tidak Siap,
Harus Siap
Satu tahun terakhir wacana pengaturan BBM bersubsidi
untuk mobil pribadi kencang dihembuskan oleh pemerintah.
Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi
atau PSO menyambut baik program ini yang nantinya akan
mengurangi subsidi pemerintah dan bisa dialihkan ke sektor
lain untuk kesejahteraan publik.
Walaupun belum terealisasi, pemerintah terus
melakukan kajian. Wacana pelaksanaan kebijakan
pengaturan BBM bersubsidi tetap digulirkan. Namun,
pembahasan di DPR mengenai opsi-opsi yang diberikan
pemerintah untuk pengawasan dari kebijakan ini seperti
penggunaan alat kendali konsumsi BBM seperti radio
frequency identification (RFID), system cash back, dan
penggunaan barcode masih belum terlihat titik terang.
Sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi, jelas
kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi Pertamina.
Penekanan kuota BBM bersubsidi oleh DPR membuat
Pertamina siap tidak siap, harus lebih giat berbenah
diri, baik dari segi pendistribusian, penjualan, maupun
pelayanan. Karena itu semua akan berimplikasi luas pada
citra Pertamina secara keseluruhan. Intinya, Pertamina
harus siap mendukung program pemerintah. Dan ini bukan
perkara mudah. Pemetaan potensi dan kendala di lapangan
harus dibuat. Infrastruktur, investasi, dan SDM harus
disiapkan.
Tidak semua Stasiun pengisian bahan bakar umum
(SPBU) memiliki dispenser Pertamax. Apalagi, dari jumlah
4400 SPBU di Indonesia, hanya 70 SPBU milik Pertamina
yang dikelola oleh anak perusahaan.
Investasi yang dibutuhkan pun mencapai Rp 513 milliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan fasilitas
penjualan Pertamax di 666 SPBU. Untuk wilayah JawaBali, investasi yang diperlukan mencapai Rp 232 miliar,
sedangkan di luar Jawa-Bali Rp 291 miliar.
Di bidang SDM, kita harus lebih berorientasi
customer-focused kepada pelanggan. Harus ada trigger
agar konsumen tertarik untuk beralih menggunakan dan
mendukung kebijakan penggunaan BBM non Subsidi
Pertamina.
Namun demikian, ada hal yang melegakan. Yaitu,
Pertamina memiliki ketersediaan bahan bakar. Jika
program pengaturan BBM bersubsidi jadi dilaksanakan,
Pertamina tidak perlu mengimpor BBM non subsidi, tetapi
tinggal menaikkan oktan number dari Premium menjadi
sekelas Pertamax. Selain itu, Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan pun menjamin dalam waktu dua bulan
infrastruktur SPBU dan depo siap untuk mendukung
program tersebut.
Sebagai bagian entitas bisnis ini, kita, seluruh pekerja
Pertamina juga harus siap secara informal menjadi
agen-agen sosialisasi penggunaan BBM non subsidi.
Dan yang harus pertama kali kita lakukan adalah menjadi
role model dalam
penggunaan BBM
non subsidi kepada
masyarakat. Fakta
bahwa masih ada
pekerja Pertamina
yang menikmati
penggunaan BBM
bersubsidi harus
juga diantisipasi oleh
perusahaan. Bila
perlu, perusahaan
membuat peraturan
yang mewajibkan
seluruh pekerja
menggunakan
BBM non subsidi
untuk kendaraan
pribadinya, baik roda
dua maupun empat.
Jadi sebagai
insan Pertamina,
sudahkah kita
memakai BBM non
subsidi?MP
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Hadirnya “Sang Penyelamat”
Tekonologi hijau adalah jawaban atas kegelisahan manusia
selama ini. Kesehatan yang terganggu dan lingkungan yang
rusak menjadikan tekonologi hijau bukan lagi altenatif di masa
mendatang, tetapi harus segera dikembangkan untuk kita, dan
generasi selanjutnya.
Bencana yang bertubi menimpa bumi mestinya menyisakan
tanya. Bagaimana bisa, bencana alam dalam kurun waktu 50
tahun terjadi lompatan hingga empat kali lipat. Untuk periode
2004-2009 saja sudah terdapat 4.408 bencana di Tanah
Air. Dari jumlah itu, separuhnya berkaitan dengan iklim dan
hidrologi, seperti banjir, longsong, kekeringan, angin dan topan.
Secara global bencana telah melonjak hingga 20 persen pada
2007. Sangat naif jika kita menganggap aneka bencana itu
tidak ada kaitannya dengan isu perubahan iklim.
Pemanasan global adalah musuh paling dicari saat ini.
Kehadirannya begitu dekat, sampai-sampai tanpa sadar sudah
berada di beranda, memasuki ruang-ruang paling pribadi
sebelum kemudian menikam tanpa kita sadari. Cuaca yang
ekstrim, membuat pertahanan manusia menjadi begitu lemah.
Dalam skala yang besar, bahkan menghancurkan desa,
propinsi dan melumpuhkan negara. Bencana memang bukan
untuk disalahkan, ia hanya beraksi atas perubahan yang terjadi.
Ketika hutan-hutan menjadi gundul tidak ada lagi resapan. Di
saat udara dipenuhi emisi . Dan, ketika bumi mulai bergeser
karena perubahan sistem fisik dan biologi bumi. Alam telah
menentukan sikapnya sendiri.
Pemanasan global telah melelehkan bongkahanbongkahan es di Kutub Utara dan Selatan dan perlahan
meluberi permukaan laut: naiknya air laut 8 mm pertahun.
Pesisir pantai pun kini menghadapi ancaman serius. Padahal
Indonesia memiliki pantai panjang 81.000 km, dengan 17.500
pulau. Maka, tidak heran jika banyak penduduk Indonesia
yang mendiami pesisir. Sebagai contoh, di Jawa saja 65
persen penduduknya berada di garis pesisir. Kondisi ini tentu
menjadikan posisi Indonesia begitu rentan terhadap bencana
alam akibat perubahan iklim.
Sangat tidak berlebihan jika Indonesia, bukan saja
pemerintah tetapi juga kepedulian kita semua untuk ikut
berperan dalam mencegah terjadinya pemanasan global yang
lebih dahsyat lagi. Bila tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin
dalam satu abad pendatang permukaan laut akan naik hingga
1 meter lebih dan ini sebuah petaka serius. Pencegahan
dilakukan tidak hanya cukup dengan kesadaran yang
diwujudkan pada implementasi. Namun, perlu didukung dengan
infrastruktur yang memadai. Sebuah teknologi yang sanggup
menahan laju pemanasan global yang lebih parah lagi mutlak
diperlukan.
Teknologi selama ini dipandang sebagai sebuah “jalan”
pintas menuju kepraktisan. Sedangkan teknologi hijau diyakini
sebagai cara untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak
mencemari lingkungan dan lebih ramah. Walaupun beragam
teknik teknologi hijau terus ditemukan, harus diakui aplikasinya
masih butuh perbaikan, terutama agar bisa melawan teknologi
konvensional yang terkenal praktis dan memudahkan.
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Tantangan pengembangan teknologi hijau tentu saja harus bisa
menjawab pada pertanyaan-pertanyaan tersebut: kepraktisan,
ketepatan-guna, harga.
Namun, di masa mendatang teknologi hijau akan semakin
diperlukan, selain karena tuntutan keadaan—karena bumi yang
makin tidak nyaman—juga munculnya inovasi-inovasi baru
di bidang teknologi hijau yang mampu memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Tentu saja teknologi hijau harus memikirkan
dampak penerapannya, tidak saja bagi kehidupan saat ini
tetapi juga untuk di masa-masa yang akan datang. Keberadaan
teknologi hijau diharapkan akan mendorong manusia untuk bisa
merubah gaya hidupnya yang kini begitu “dirasuki” tekonologi
informasi.
Ada beberapa ciri sebuah teknologi dikatakan sebagai
teknologi hijau. Yakni, sifatnya yang berkelanjutan (sustainable),
menggunakan sumber daya alam yang terbarui (reclaimed),
menghasilkan produk yang bermanfaat kembali (re-used),
mengurangi produk limbah dan bahan pencemar, menggunakan
proses terdaurulang (recycle), inovatif tidak berbahaya
bagi kesehatan dan lingkungan, menciptakan produk yang
bermanfaat bagi lingkungan atau yang melindungi bumi. Dari
beberapa syarat itu, ada bidang-bidang yang perlu untuk
dikembangkan demi melestarikan bumi yang ramah lingkungan.
Energi terbarukan (renewable energy). Permasalahan
utama manusia saat ini adalah bagaimana menjaga candangan
bahan bakar fosil yang terbatas. Kebutuhan akan bahan
bakar yang meningkat, mengharuskan dicarikannya teknologiteknologi pencari sumber energi baru dan terbarukan.
Kemudian, bangunan hijau/ramah lingkungan (green building).
Hal ini mendapat perhatian penting di bidang teknologi hijau,
segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah
atau infrastruktur yang ramah lingkungan. Penerapannya
mulai sejak pemilihan bahan bangunan hingga lokasi tempat
bangunan akan didirikan diharapkan telah mempertimbangan
kelestarian lingkungan hidup.
Sektor penting lainnya yang perlu mendapatkan sentuhan
adalah kimia hijau (green chemistry). Mengapa? Sebab
hampir seluruh produk untuk keperluan sehari-hari adalah
produk kimiawi. rancangan dan aplikasi produknya termasuk
proses yang dijaga dari penggunaan bahan beracun atau zat
yang berbahaya bagi kehidupan. Terakhir adalah Teknologi
Nano Hijau (green nanotechnology). Green nano technology
merupakan penerapan kimia hijau tingkat lanjut dengan prinsipprinsip teknologi yang ramah lingkungan.
Untuk Indonesia, pengembangan-pengembangan
tekonologi hijau harus sesegera mungkin diwujud-kembangkan.
Keseriusan pemerintah, kepedulian masyarakat, tidak bisa
berdiri sendiri. Perlu upaya bersama demi terealisasinya
sebuah teknologi hijau. Tidak ada cara lain bagi penyelamatan
bumi kecuali kepedulian dari kita semua.MP
PERTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama
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Pertamina Pasok Bahan Bakar
untuk Penerbangan Haji 2011

CPDP untuk
Akselerasi Kompetensi
di RU II Dumai
DUMAI - Dalam rangka menuju World Class
Energy Company, kita perlu fokus kepada people
development untuk meningkatkan kompetensi para
pekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Ali Riduan
selaku Maintenance Execution Manager dalam
pembukaan program Craft Personel Development
Program (CPDP) – Non Process di kantor Operasi
Refinery Unit II Dumai pada Kamis (22/9).
Turut hadir dalam acara tersebut Senior Manager
Operation & Manufacturing M Yamin Yosfiah dan HR
Area Manager RU II Sugiyarto. Tujuan diadakannya
program tersebut di antaranya karena adanya man
power shortage, lack & gap competency dan personal
capability yang perlu ditingkatkan.
Dengan diadakannya program ini diharapkan
dapat meningkatkan akselerasi kompetensi para
pekerja muda ME RU II Dumai. Program yang akan
diikuti oleh 30 pekerja BPAT dan 7 pekerja BKJT
ini akan dilaksanakan dengan sistem pairing dalam
bentuk coach dan coachee dengan perbandingan 1
coach (pekerja senior) mendampingi 3-4 coachee.
Para coachee akan mendokumentasikan aktivitas
hariannya ke dalam logbook untuk pencapaian
proyek.
Dalam sambutannya M. Yamin Yosfiah me
nyampaikan bahwa bentuk ideal sistem coach
dan coachee perbandingannnya adalah 1 orang
coach mendampingi 2 orang coachee. Oleh
karena itu, Yamin mengharapkan agar para coach
memiliki mental attitude yang baik dan mempunyai
kelapangan hati dalam mengajarkan para coacheenya nanti. Diharapkan dengan itu proses pengalihan
pengetahuan dapat berjalan dengan baik, namun
tentunya tidak melupakan aspek safety sebagai dasar
dan awal dari sebuah pekerjaan. “Yang paling awal
adalah para pekerja harus memahami aspek safety,”
tegas Yamin.MPRU II

(pemulangan) dijadwalkan
pada 12 November – 11 De
sember 2011. Diperkirakan
kebutuhan rata-rata Avtur
di DPPU (Depot Pengisian
Pesawat Udara) Juanda naik
hingga 41%. Pada musim haji
2011 ini, untuk melayani 85
(delapan puluh lima) kloter
haji yang terbang melalui
Bandara Internasional Juanda,
diperkirakan penyaluran Avtur
m e n g a l a m i p e n i n g k at an
sampai dengan 300 kilo liter
(kl) per hari. Pada kondisi
normal, penyaluran ratarata Avtur di DPPU Juanda
sebesar 740 kl/hari.
Posisi stock Avtur di Su
rabaya pada (2/10) ini dalam
kondisi aman. Di DPPU Juanda

terdapat 5.840 kl, sedangkan
di Terminal BBM Surabaya
Group di Perak terdapat 6.150
kl Avtur. Senin (03/10) ini,
dijadwalkan akan tiba kapal
“Sinar Yogya” di Terminal BBM
Surabaya Group, membawa
p a s o k a n Av t u r s e b e s a r
7.000 kl. Pasokan secara
rut in akan terus ditambah
untuk menunjang kelancaran
kebutuhan penerbangan.
Setiap produk yang dijual
Pertamina telah memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan
oleh Pemerintah melalui Dirjen
Migas. Sebagai jaminan untuk
memastikan kualitas bahan
bakar, maka selalu dijaga
mulai dari proses penerimaan,
penimbunan, dan penyaluran.

Dalam menjamin kualitas
BBM, Pertamina didukung
sarana dan fasilitas seperti
laboratorium, yang ada di
instalasi Pertamina, sehingga
selalu up to date setiap hari.
Penjualan avtur dengan
jaminan ketersediaan ini
diharapkan mampu memenuhi
peningkatan kebutuhan di
bandara tersebut. Pertamina
berkomitmen untuk terus
hadir melayani kebutuhan
BBM dalam negeri dengan
meningkatkan pelayanan
serta kehandalan sarana dan
fasilitas infrastruktur yang ada
demi kelangsungan usaha
dan peningkatan ekonomi
nasional.MPFRM REG. V

Sosialisasi Manajemen Keselamatan SPBU
JAKARTA - Dalam rangka
meningkatkan aspek ke
selamatan di SPBU, Perta
mina melakukan Sosialisasi
Manajemen Keselamatan
SPBU terhadap para pe
ngusaha dan pekerja SP
BU Wilayah Operasional
Jabodetabek yang dilaksa
nakan di Kantor Pusat Perta
mina Lantai M (28/9).
Dalam sosialisasi ini Hadir
sebagai pemateri yaitu HSSE
Manager M&T Masjuli, SVP
Fuel Marketing & Distribution
Djoko Prasetyo dan Ketua DPP
Hiswana Migas Eri Purnomo
Hadi sebagai pembicara yang
dipandu oleh GM FRM Region
III Hasto Wibowo sebagai
moderator.
Djoko Prasetyo dalam
pembukaan acara meng
ungkapkan perlunya me
ner apkan aspek kesela
matan dalam setiap ta
hapa n kegiatan di SPBU,
mul ai dari perencanaan
pemb angunan, konstruksi
hingg a pengoperasian dan

pasca operasi SPBU seiring
dengan upaya Pertamina
dalam meningkatkna aspek
keselamatan di SPBU. Pada
kesempatan tersebut, Eri
Purnomo Hadi mengajak
para pengusaha SPBU untuk
bersama-sama mendukung
Pertamina menjadi Perusa
haan Energi Nasional Kelas
Dunia.
Masjuli menambahkan,
keselamatan di SPBU ha
ruslah menjadi komitmen
pengusaha SPBU sebagai
pimpinan tertinggi di SPBU
sampai ke operator sebagai
ujung tombak di lapangan.
Upaya penerapan aspek
keselamatan ini, harus menjadi
suatu kegiatan perbaikan
yang berkelanjutan. Selain
materi yang disampaikan,
dalam sosialisasi ini juga
ditayangkan beberapa vi
deo kejadian-kejadian ke
bakaran di SPBU akibat peng
gunaan handphone di area
dispenser, pengisian bensin
di jerigen plastik, kendaraan

Foto : TATAN/Pertamina

Para peserta CPDP diharapkan dapat meningkatkan kom
petensinya setelah mengikuti pelatihan ini.

Surabaya - PT Pertamina
(Persero), khususnya Pema
saran Jatim-Bali-Nusa
Tengg ara, siap melayani
penerbangan haji tahun 2011
yang diberangkatkan melalui
Bandara Juanda-Surabaya.
Kesiapan ini telah dilakukan
dengan menyediakan sarana
dan fasilitas dalam kondisi
yang baik serta ketersediaan
Avtur dalam jumlah yang
aman. Selain itu juga tenaga
operator yang berpengalaman
dan bersertifikasi juga sudah
siap untuk melayani kebutuhan
penerbangan haji.
Pelaksanaan Haji Flight
Phase I (pemberangkatan)
dilakukan pada 2 – 31 Oktober
2011, sedangkan Phase II
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SVP Fuel Marketing & Distribution Djoko Prasetyo berbincang dengan salah
satu pengusaha SPBU.

berkecapatan tinggi menabrak
dispenser, merokok di area
SPBU serta kerugian yang
ditimbulkan akibat kebakaran
dan upaya pencegahannya.
Dari diskusi antara pe
serta dengan pembicara,
disepakati beberapa upaya
tindak lanjut berupa sosialisasi
keselamatan SPBU kepada
konsumen (media massa,
komik buku saku keselamatan,

leaflet aturan pengisian
BBM di SPBU dan video
kasus kebakaran di SPBU),
penyegaran dan pelatihan
keselamatan kepada operator
SPBU, penertiban awak mo
bil tangki, inspeksi mobil
tangk i, larangan pengisian
jerigen plastik, serta valuasi
keselamatan pembongkaran
dan kelistrikan di area SPBU.
MP
ADERI

Sosialisasi SMKI Menuju Sertifikasi ISO 27001
JAKARTA - Keberhasilan dalam pencapaian sebuah sertifikasi
di bidang IT sudah menjadi keharusan bagi perusahaan besar,
tidak terkecuali dengan Pertamina yang sedang menuju
proses perolehan sertifikasi ISO 27001. Kalau pada tahun
2010 Pertamina melalui Corporate Shared Service (CSS) su
dah berhasil memperoleh ISO 20000 dalam hal IT Service
Man agement (ITSM), maka pada tahun ini CSS bertekad
memperoleh ISO 27001 dalam hal Sistem Manajemen Keamanan
Informasi (SMKI) perusahaan.
Untuk menunjang keberhasilan raihan sertifikasi ISO 27001

dan implementasi SMKI di lingkungan Pertamina, Corporate
Shared Service (CSS) melakukan sosialisasi Sistem Tata Kerja
(STK). Sosialisasi berlangsung selama empat hari mulai dari 26
- 29 September 2011, dengan sasaran sosialisasi adalah semua
pekerja Pertamina yang terlibat dalam implementasi SMKI.
Sedangkan fokus sertifikasi ISO 27001 adalah area DCOC (Data
Centre Operational & Communication) IT Operation.
Salah satu faktor terpenting dalam menjalankan kebijakan
keamanan informasi perusahaan adalah pekerja/SDM, karena
perilaku pekerja dalam menjaga informasi menjadi kunci utama

keberhasilan implementasi ISO 27001. Sehingga diperlukan
sosialisasi STK kepada pekerja, karena dalam STK nantinya akan
mengatur juga mengenai tatanan pekerja dalam menjalankan
kebijakan SMKI.
Dalam sosialisasi STK terdapat beberapa area yang akan
dilihat, yang nantinya akan terdapat kebijakan, pedoman TKO, dan
TKI yang berhubungan dengan implementasi 27001. Pertamina
melalui CSS bertekad mengamankan informasi perusahaan dan
mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk mendukung cita-cita
menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia.MPCSS

RESUME Pekan Ini
PASOKAN BBM BERSUBSIDI DIPERKETAT

JAKARTA (KOMPAS) - Badan Anggaran DPR dan
pemerintah sepakat untuk menetapkan asumsi volume
BBM bersubsidi dalam Rancangan APBN tahun
anggaran 2012 sebanyak 40 juta kiloliter. Dari total
volume itu, 2,5 juta kiloliter Premium diupayakan tidak
digunakan dan pencairannya harus melalui pembahasan
APBN Perubahan. Demikian kesimpulan Rapat Kerja
Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Agus
Martowardojo beserta Menteri ESDM Darwin Zahedy
Saleh, Selasa (11/10), di Jakarta. Sebelumnya, subsidi
energi dalam APBN 2012 telah beberapa kali dibahas di
Badan Anggaran DPR karena tidak tercapai kesepakatan
dengan pemerintah mengenai besaran subsidi dalam
APBN. Untuk menekan subsidi, pengalokasian BBM
bersubsidi harus tepat sasaran atau memperketat
distribusi BBM bersubsidi. Hal ini sebagai konsekuensi
atas kesepakatan Badan Anggaran DPR dan pemerintah
bahwa harga BBM bersubsidi untuk tahun 2012 tidak
naik. “Disepakati, harga BBM bersubsidi tidak naik,”
kata Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus
Mekeng.

PEMBATASAN BBM JAWA - BALI
MULAI APRIL 2012

JAKARTA (SEPUTAR INDONESIA) – Setelah bebe
rapa kali gagal menjalankan rencana pembatasan
BBM bersubsidi pada tahun ini, pemerintah kembali
menggulirkan wacana tersebut untuk diberlakukan
pada April 2012. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh
mengatakan, pemerintah tetap konsisten menginginkan
distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi yang tepat
sasaran. Pembatasan dilakukan untuk menjaga kuota
BBM bersubsidi dalam RAPBN 2012. Menteri ESDM
Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah tetap
konsisten menginginkan distribusi dan konsumsi BBM
bersubsidi yang tepat sasaran. “Pembatasan di wilayah
Jawa-Bali pada April 2012,” tegas Darwin. Darwin
mengatakan, jika tidak dilakukan pembatasan, volume
konsumsi BBM bersubsidi hampir dipastikan akan
melewati target pemerintah. Berdasarkan data yang
dimiliki Kementerian ESDM, dalam kurun waktu lima
tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah konsumsi
BBM bersubsidi. Tanpa kebijakan pembatasan BBM
bersubsidi, besaran konsumsi BBM sepanjang 2012 bisa
menyentuh 43,7 juta kiloliter.MPRO
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Pembekalan ICoFR,
Menuju Pelaporan yang Andal
Jakarta – Pengendalian
internal adalah suatu pro
ses yang dijalankan oleh
seluruh anggota organisasi
yaitu Komisaris, Direksi,
manajemen dan karyawan,
dalam rangka mencapai
keyak inan yang memadai
atas pencapaian tujuantujuan organisasi seperti;
operasional, kepatuhan, dan
pelaporan keuangan.
Terkait pelaporan ke
uangan, pengendalian internal
merupakan proses yang di
rancang oleh, atau di bawah
pengawasan dari, eksekutif
utama perusahaan dan
petugas keuangan pokok, atau
orang-orang melaksanakan
fungsi serupa, dan dipengaruhi
oleh perusahaan dari direktur,
manajemen, dan pribadi
lainnya, untuk memberikan
yang wajar jaminan tentang
keandalan pelaporan ke
uangan dan penyusunan
laporan keuangan untuk tujuan
eksternal sesuai dengan
GAAP (Generally Accepted

Accounting Principles) atau
prinsip akuntansi berterima
umum (PABU).
Karena itulah Pertamina
melakukan kegiatan workshop
Pembekalan Tim Counterpart
Program Penembangan
IcoFR, guna mendukung ke
andalan pelaporan keuangan,
yang berlangsung pada 6-9
Oktober 2011 di Hotel Grand
Aquila Bandung.
Chief Audit Executive
Pertamina Luhur Budi
Djatmiko mengatakan program
pengembangan ICoFR ber
tujuan agar perusahaan
memiliki keyakinan yang
memadai bahwa proses
pencatatan dan pelaporan
keuangan telah didukung
dengan pengendalian intern
yang efektif. “ICoFR termasuk
kebijakan dan prosedur yang
terkait dengan pencatatan
yang, rinci, wajar, akurat dan
mencerminkan apa adanya
transaksi dan disposisi aset
perusahaan,”jelasnya.
Dengan demikian akan

memberikan keyakinan
bahwa transaksi yang relevan
dicatat untuk penyusunan
laporan keuangan sesuai
dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum (IFRS,
PSAK) dan penerimaan serta
pengeluaran perusahaan
yang dibuat telah mendapat
otorisasi dari manajemen dan
direksi perusahaan.
ICoFR termasuk kebi
jakan dan prosedur yang
memberikan keyakinan yang
memadai tentang pencegahan
atau deteksi tepat waktu
atas pembelian/akuisisi,
penggunaan, dan disposisi
aset perusahaan yang tidak
sah yang dapat berdampak
material terhadap laporan
keuangan.
Konsep dari keyakinan
yang memadai, meliputi
pem ahaman bahwa ada
kemungkinan salah saji
material tidak dapat dicegah
atau dideteksi secara tepat
waktu. Meskipun bukan
jaminan mutlak, reasonable
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assurance dapat dikatakan
mencerminkan a high level of
assurance.
Dimensi pertama
yakni pengendalian intern
didesain untuk memberikan
reasonable assurance terkait
tujuan pengendalian intern
sebagai berikut; efektifitas dan
efisiensi operasi (termasuk
pengamanan aset), keandalan
pelaporan keuangan, dan
kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan yang berlaku.
Dimensi kedua berfokus
pada tingkat entitas dan
tingkat aktifitas. Pengendalian
intern harus dievaluasi pada
dua tingkat, yaitu pada tingkat
entitas dan tingkat aktifitas
atau proses.
Dimensi ketiga mencakup
lima komponen saling terkait
pengendalian intern, yaitu
pengendalian lingkungan,
manajemen risiko, pengen
dalian tingkat aktifitas, infor
masi dan komunikasi, serta
pemantauan. MPNDJ

FRM Region II Gelar Konvensi Mutu CIP 2011
PALEMBANG - Permasalahan yang dihadapi akan senantiasa
bergerak dinamis, hal ini tentunya harus
dapat direspon dengan problem solving
yang jauh lebih dinamis. Para insan
mutu yang bernaung dalam Proyek
Kendali Mutu (PKM), Gugus Konvensi
Mutu (GKM) dan Suggestion System
(SS) harus menyadari hal ini. Guna
mengapresiasi inovasi yang telah
dilakukan dan mewujudkan tekad
menjadi keran inovasi, Fuel Re
tail Marketing (FRM) Region
II kembali menggelar ajang
tahunan yang prestisius, yakni
Konvensi Mutu CIP tahun
2011, pada 27 - 29 September
di Ruang Mesrania, Kantor
FRM Region II, Palembang.
Konvensi dibuka oleh GM
FRM Region II Sumbagsel,
Abdul Cholid.
Dalam sambutannya,
Abdul Cholid menyam
paikan kebanggaan
dan terima kasihnya
kepada seluruh pe
serta konvensi
karena partisipasi
mereka menun
jukkan kepedulian
terhadap kinerja
perusahaan
dan hasrat untuk
terus berinovasi dan
memperbaiki diri.
”Saya berharap
nanti keberadaan para insan mutu

di FRM Region II ini terus memberikan karya terbaik dan
berprestasi hingga ke tingkat Korporat. Prestasi yang diraih
diharapkan dapat memberikan rangsangan kepada pekerja
lainnya untuk memberikan yang terbaik bagi Pertamina dan
menjadikan Pemasaran Region II terdepan dalam insiasi dan
kegiatan CIP” ungkap Abdul Cholid.
	Sementara itu, Quality Management Manager, Tedy
Wachyudi yang berkesempatan memberikan arahan di hari
ke-dua konvensi, menyampaikan bahwa dalam Konvensi
Mutu sebenarnya kemenangan adalah motivasi utama bukan
sebagai tujuan utama. Hal ini sesuai dengan tujuan konvensi
sebagai wadah bagi para pekerja untuk mengaktualisasikan
diri dan berkompetisi secara elegan dengan sesama pekerja.
Ia juga berharap konvensi ini dapat menghasilkan ide-ide brilian
yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat mewakili
Pertamina FRM Region II serta meraih prestasi di konvensi
tingkat korporat.
Konvensi ini diikuti 32 peserta Suggestion System (SS)
dan 5 peserta Gugus Konvensi Mutu. Hal ini menunjukkan
peningkatan yang luar biasa khususnya dari sisi kepesertaan
SS yang di tahun 2010 diikuti 18 SS.
”Dari sisi keikutsertaan peserta dalam Konvensi Mutu
CIP 2011 ini, jumlah peserta cukup banyak bahkan melebihi
region-region lain yang saya hadiri. Mengingat FRM Region II
bertetangga dengan Refinery Unit III, besar harapan saya tahun
2012 mendatang akan ada PKM yang mengikuti Konvensi Mutu
CIP ini,” imbuh Tedy Muchtadi.
Sebagai pemenang dalam Konvensi Mutu FRM Region II
untuk kategori GKM adalah GKM Taqwa, GKM Tabot, dan GKM
Ampera 1 yang meraih peringkat sold. GKM Ampera 2 dan GKM
Serba 1 meraih peringkat silver. Sedangkan GKM Makalam 1
dan GKM Kingston meraih peringkat bronze.
Untuk Suggestion System (SS) peringkat gold diraih oleh
Marwoto & Hendra K serta Lucki Martian, peringkat silver diraih
oleh Indra Gunawan dan A. Wahyudi & Herma A, sedangkan
peringkat bronze diraih Leyman D. Raja Guguk dan Diman
Budiman.MPFRM REG. II
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:

HR Contact Center

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

Kini Sudah Tiga Per Empat Jalan
Opportunity for Improvement (OFI) sebagai salah satu tahapan penting dari proses
Pertamina Quality Assessment (PQA) untuk terus dimonitor dan dikawal tindak lanjutnya.
Peluang perbaikan harus dapat diyakini dilaksanakan sebagai Action for Improvement
(AFI) yang merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja bisnis Perusahaan.
Sejak ditetapkannya penyelesaian outstanding OFI-AFI PQA sebagai komitmen
bersama untuk dilaksanakan, maka seluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak
Perusahaan berusaha konsisten untuk terus merealisasikan program kerja yang telah
disusun sesuai AFI-nya.
Pada bulan Oktober ini, tepatnya tanggal 10 – 11 Oktober 2011 bertempat di Kantor
Pusat, untuk ketiga kalinya para Aplikan yang diwakili oleh PIC yang bertanggungjawab
dalam kegiatan penyelesaian outstanding OFI-AFI ini melakukan kegiatan validasi tindak
lanjut OFI-AFI. Bersama dengan para Team Leader yang tergabung dalam Expert Team
PQA mereka melakukan pelaporan
dan validasi atas progress tindak
lanjut OFI.
Hal ini berarti sudah tiga
per empat waktu di tahun 2011
digunakan para Aplikan untuk terus
mengawal setiap kegiatan yang
tertuang dalam AFI. Proses validasi
semata-mata ditujukan untuk
melihat sejauh mana kemampuan
Aplikan menuntaskan OFI dalam
rangka upaya peningkatan kinerja bisnisnya. Pada triwulan ketiga ini diharapkan 75%
dari rencana sudah berhasil direalisasikan. Itulah salah satu indikasi keberhasilan yang
dapat digambarkan.
Jika pada triwulan kedua yang lalu, ada beberapa Aplikan dari Anak Perusahaan tidak
melakukan pelaporan, maka pada kali ini terdapat peningkatan dengan semua Aplikan
telah menghadiri kegiatan, melakukan pelaporan dan tentu saja hal ini merupakan bukti
komitmen telah dijalankan.
Dari 256 total item OFI yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2011 bagi
Marketing & Trading Directorate dan Corporate Secretary, 223 item sudah berhasil
diselesaikan, 25 item belum selesai dan 8 item status disclosed. Sehingga status
penyelesaiannya sejumlah 90,2 %.
Sedangkan untuk Anak Perusahaan, dengan total 742 item OFI, 506 item diantaranya
statusnya selesai, 140 item belum selesai dan 96 item status disclosed. Adapun total
penyelesaian OFI untuk Anak Perusahaan adalah 81,1%. Dengan demikian secara
keseluruhan status penyelesaian outstanding OFI adalah 83,5%.
Perjalanan tidak selesai sampai disini. Masih ada seperempat jalan lagi yang
harus dituntaskan sebelum penghujung tahun 2011. Waktu itu tidaklah lama. Untuk itu
efektifitas kegiatan dan efisiensi waktu sangatlah penting untuk diperhitungkan agar
AFI dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan dampak yang signifikan
bagi peningkatan kinerja proses dan hasil bagi Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak
Perusahaan.•

(Sebuah Lesson Learned dari Workshop PQA PT. Arun NGL)
Kenapa sih kok pakai KKEP? Kan belum dikenal secara luas apalagi internasional?
Pertanyaan ini sering disampaikan saat acara sosialisasi atau pelatihan tentang PQA berbasis
KKEP. Hal ini terbilang wajar mengingat di abad informasi dan perubahan orientasi bisnis dari
semula seller market menjadi buyer market ini, maka masalah product image menjadi hal
yang penting, sehingga siapa yang mengusai media, dia lah yang menentukan persepsi orang
terhadap produk/jasa. Itu sebabnya mengapa saat ini tengah membanjir produk/layanan yang
menyatakan diri sebagai world wide, dan celakanya kita juga sering terbuai oleh hal-hal yang
demikian itu, tanpa mengkritisi lebih lanjut apa sih kelebihan dan manfaatnya, apalagi jika yang
menawarkan itu adalah orang asing, maka seolah image kita otomatis menyatakan itu pasti
berkualitas. Seolah kita menjadi terkucil jika tidak mengikuti cara main mereka dan tidak layak di
sebut sebagai perusahaan global. Apa memang benar demikian? Bagaimanapun suatu tim atau
organisasi yang sukses pasti memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan
keadaan.
Tentu saja untuk menjadi pemain global perlu mengetahui sistem atau aturan main dalam
lingkup global juga, namun hal itu tentunya tidak harus dengan melupakan jati diri. Seharusnya
disadari bahwa gaya bermain, culture, dan kapabilitas yang dimiliki adalah sesuatu yang khas
dan penting bagi positioning perusahaan dalam persaingan bisnis. Sehingga hal sebenarnya
yang utama adalah bagaimana sistim global itu dapat membantu memperkuat core competency
perusahaan. Tentu saja ini perlu dilakukan dengan cara selektif sesuai tingkat urgensinya.
Kembali lagi, Pertamina Quality Assessment (PQA) berbasis KKEP ini hadir sebagai
jawaban atas kegalauan dan keinginan untuk lebih mendahulukan isi daripada kemasan, dan ini
juga yang merupakan tuntutan dari Aplikan. KKEP telah melakukan kustomisasi positif terhadap
sistem yang digunakan sebelumnya baik dari landasan filosofis maupun sistem penilaiannya.
KKEP kini hadir dengan sistem penilaian yang lebih simple namun cukup powerful dalam
mendorong dan mengarahkan UB/UO/AP, baik yang dalam kondisi growth maupun survive,
untuk mencapai kinerja ekselen.
Di tahun 2011 ini telah dilakukan asesmen PQA berbasis KKEP terhadap 12 unit bisnis di
lingkungan M&T Directorate dan beberapa Anak Perusahaan, dan di tahun 2012 mendatang
adalah giliran untuk unit bisnis di lingkungan Pengolahan dan EP. Diingatkan bahwa ini adalah
waktu yang tepat untuk mulai mempersiapkan diri, membentuk tim penyusun Dokumen Aplikasi,
mengumpulkan dokumen-dokumen dan data-data kinerja yang diperlukan, serta melakukan
sosialisasi internal terkait keikutsertaan dalam PQA 2012 mendatang.
Sebagai informasi terkait hal ini, PT. Arun NGL pada tanggal 6-8 Oktober 2011 lalu telah
‘mencuri start’ dengan mengadakan pelatihan internal bagi 13 orang Tim Penyusun Dokumen
Aplikasi PT. Arun NGL yang dilaksanakan di Medan. Pelatihan ini dibimbing langsung oleh
tim instruktur dari internal Pertamina yang merupakan para Senior Examiner PQA. Selain itu,
beberapa UB/UO/AP lainnya juga telah meminta waktu untuk mengadakan pelatihan serupa.
QM General Affairs Directorate tentu saja akan mencoba memfasilitasinya secara maksimal,
namun demikian di tengah keterbatasan waktu yang tersedia, maka bentuk pelatihan yang
sifatnya kolektif untuk semua wakil dari UB/UO/AP dipandang lebih efektif.

Kembali lagi, KKEP adalah sebuah culture yang
ingin dibangun, dan kita semua pasti menginginkan
Pertamina ini dapat menjadi pelopor bagi kebangkitan
Indonesia menuju pentas dunia, yang melalui KKEP
lah salah satu nya. KKEP mencoba meningkatkan
kinerja UB/UO/AP di lingkungan Pertamina melalui
perbaikan sistem dan proses kerja yang fokus pada
pencapaian visi dan misi yang ditetapkan, sehingga
nantinya ketika UB/UO/AP tersebut dipotret dengan
sistem apapun dan dari sudut manapun maka sudah pasti ekselen. Itulah tujuan KKEP!•
oleh Annisrul Waqie - QM, General Affairs Directorate

Gambar 2. Status Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA

Oleh : Dewi Hanifah - Tim QM, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

PERPUSTAKAAN

MP

Foto : KUN/Pertamina

JAKARTA - Tangan Ibu Endah begitu terampil menggoreskan kuas ke atas
kain jilbab berwarna biru muda. Sesekali dia bertanya kepada instruktur
mengenai warna yang pas untuk dipadukan dengan desain jilbab yang
dipegangnya, pada Selasa (4/9). Bertempat di gedung YPKP Simpruk
Ibu Endah dan empat puluh lima Ibu ibu anggota Koperasi Wanita Patra
sedang mengikuti kursus melukis diatas kain, kegiatan ini adalah kerjasama
antara Koperasi Wanita Patra (KWP) dengan Yayasan Pendidikan dan
ketrampilan Patra (YPKP), Ibu endah dan ibu ibu yang lain berharap bisa
memperoleh ketrampilan tambahan yang akan berguna untuk mengisi
waktu luang apalagi nanti setelah suami memasuki masa pensiun, syukur
syukur bisa membuka usaha lukis kain sendiri sehingga bisa jadi sumber
penghasilan tambahan, jawabnya sambil tersenyum.
Kursus kewirausahaan ini merupakan salah satu program tahunan dari
KWP, Pada kesempatan tersebut ketua KWP Elly Hemzairil mengucapkan
terimakasih kepada ketua YPKP yang bersedia membantu dalam
pelaksanaan kursus ini, dan kepada seluruh ibu yang sudah menyempatkan
waktu mengikuti acara tersebut, kami berharap semoga dengan kegiatan
ini bisa melatih ketrampilan yang nantinya bisa digunakan dan ditularkan
kepada putrinya atau bisa untuk usaha berwiraswasta sehingga
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai komersial.
Acara ini berlangsung selama sehari penuh dengan di pandu oleh

pelukis Kak Jarwo, para peserta sangat senang karena hasil dari lukisan
tersebut bisa langsung dibawa peserta, selain itu mereka mendapat
voucher belanja dan uang transport.MPKUN

Halal Bihalal
Persatuan Wanita
Patra Pusat
Jakarta – Persatuan Wanita Patra Pusat
mengadakan halal bihalal di gedung PWP Simpruk
dengan tema “Dengan Silaturahmi Kita Raih
Berkah dan Kersamaan”, pada Selasa (20/9). Pada
kesempatan ini Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan turut hadir. Acara ini dimeriahkan oleh
Ratih Sanggarwati dan Heidy Yunus.MPILHAM

Foto : ILHAM/Pertamina

Mengungkapkan secara
rinci tentang rahasia dapur
dan kesuksesan seorang
pengusaha oleh Brian
Tracy, bahwasanya dalam
menetapkan harga jual ada
bermacam pendekatan
yang dapat dilakukan, dan
menurut sifat alamiah bahwa
manusia itu tamak, ambisi,
dan malas. Ketiga hal inilah
yang sebaiknya menjadi
dasar bagi para penjual untuk
melihat pelanggannya sebagai
manusia yang ingin dilayani
dengan lebih nyaman, cepat
dan murah. Dia berpendapat
apabila semua ini diterapkan
dengan sepenuh hati,
kemungkinanya sangat kecil
para konsumen meninggalkan
kita.
Anda akan mempelajari
rahasia dari kesuksesan
yang dipraktikan oleh penjual
profesional yang paling
bahagia dan memperoleh
imbalan tertinggi di
setiap bidang. Anda akan
belajar bagaimana berlari
meninggalkan para pesaing
bisnis anda dan menjadi
salah satu orang yang paling
dihormati dalam industri anda.
Dengan prinsip semua
orang pasti bisa dan anda pun
bisa, Brian Tracy berkeyakinan
untuk menjual rahasia
kesuksesannya kepada kita
semua. Apa pun jabatan anda,
anda adalah sebagai “penjual”.
Anda menjual produk atau
jasa, menjual bank ketika
meminjamkan uang, menjual
pemasok ketika memberi anda
kredit dan harga yang bagus,
dan menjual orang-orang
dalam gagasan untuk bekerja
sama dengan anda.Apakah
pertanyaan-pertanyaan berikut
mengusik anda? Jika ya maka
anda sudah setengah jalan
menuju sukses. Seberapa
baikah anda menjual?
Apakah pelanggan anda akan
merekomendasikan anda
pada teman & keluarganya?
Kemudian lanjutkan perjalanan
anda dengan menyusuri jalan
menuju kesuksesan anda
sendiri dengan panduan
Pengusaha Kaya Brian Tracy.

Koperasi Wanita Patra Adakan Kursus Kewirausahaan
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Pemberian ASI di Tempat Kerja
Jakarta – Dalam seminar Penguatan Pemberian ASI di Tempat Kerja, HRMedical turut serta sebagai peserta pameran dan seminar tersebut. Turut hadir
pada pembukaan tersebut HR Director Pertamina, Rukmi Hadihartini.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
RI, dr. Ratna Rosita, MPH mengatakan bagi ibu pekerja, terutama di sektor
formal, sering kali mengalami kesulitan memberikan air susu ibu (ASI)
eksklusif kepada bayinya karena keterbatasan waktu dan ketersediaan
fasilitas untuk menyusui di tempat kerja.
“Dampaknya, banyak ibu yang bekerja terpaksa beralih ke susu formula
dan menghentikan memberi ASI secara eksklusif. Padahal salah satu upaya
yang paling mendasar untuk menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang
anak secara optimal, sekaligus memenuhi hak anak adalah memberikan
ASI sejak lahir hingga usia dua tahun,” paparnya pada pembukaan seminar
Penguatan Pemberian ASI di Tempat Kerja di Jakarta, Selasa (27/09).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyukseskan momentum
Pekan ASI Sedunia (World Breastfeeding Week) yang jatuh pada awal
Agustus 2011 lalu.
Sesjen Kemenkes RI juga mengimbau kepada para pengusaha,
pengelola tempat kerja/perkantoran baik milik pemerintah maupun swasta
untuk dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemberian
ASI eksklusif kepada bayi sampai umur 6 bulan melalui upaya-upaya yaitu,
Memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan yang masih menyusui
untuk memberikan ASI kepada bayi/anaknya selama jam kerja; Menyediakan
tempat untuk menyusui bayinya berupa ruang ASI dan tempat penitipan
anak apabila kondisi tempat kerja memungkinkan untuk membawa bayi/

Foto : PRIYO/Pertamina

Sinopsis
Judul : The Way to Wealth part I
Pengarang : Brian Tracy
Penerbit : Elex Media Komputindo
Kolasi : xxi/301p/23cm
ISBN : 9789792713770
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HR Director Pertamina, Rukmi Hadihartini mengunjungi stand Pertamina pada seminar
Penguatan Pemberian ASI di Tempat Kerja

anaknya; Menyediakan ruang dan sarana prasarana untuk memerah ASI
dan menyimpan ASI di tempat kerja, agar ibu selama bekerja tetap dapat
memerah ASI untuk selanjutnya dibawa pulang setelah selesai bekerja.
“Hakekatnya semua ibu yang bekerja atau yang mempunyai kesibukan
di rumah atau di luar rumah, hendaknya mencari informasi yang lengkap
antara lain mengenai manfaat ASI dan menyusui serta bagaimana mengelola
ASI,” tandasnya.MPNDJ

kRONIKA

KITA

Manager Upstream & Refinery
Investigation Audit

Foto : FRM REG. II

nurdiarti, rr

Yoke Syamsyidar dikukuhkan jadi
VP Perbendaharaan PT PERTAMINA GAS

Manager Marketing & Trading and
Corporate Investigation Audit

Jakarta – Yoke Syamsidar dikukuhkan menjadi VP
Perbendaharaan PT Pertamina Gas, pada (14/9). Pengukuhan
dilakukan oleh Direktur Utama Pertagas R. Gunung Sardjono
Hadi, dalam sambutannya mengharapkan pejabat baru mampu
bersinergi dengan Renporto guna mengoptimalisasikan
manajemen resiko sehingga target RKAP perusahaan dapat
tercapai. “Saya berharap kedepannya tim keuangan Pertagas
akan semakin solid dan senantiasa melakukan improvement
yang berkelanjutan, sehingga tercipta efisiensi, guidance
dan filter untuk cost effectiveness demi mempersiapkan
kemungkinan Pertagas untuk IPO di 2013,” ujar Gunung. Yoke
menggantikan posisi yang ditinggalkan Irene R.T.Hutabarat.
MP
PERTAGAS

Warung Kopi

Mana ID Card-nya
Sammy
Mang Warta
Sammy
Mang Warta
Roni
Sammy

Foto : PERTAGAS

Foto :internal audit
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PALEMBANG - Musim Haji tahun 1432 akan segera
tiba. Calon jamaah haji mulai diberangkatkan akhir
september hingga Oktober ini, termasuk Calon Jemaah Haji (CJH) dari Embarkasi Sultan Mahmud
Badaruddin (SMB) II Palembang. Untuk tahun ini, dari
Pertamina Fuel Retail Marketing Region II terdapat 2
pekerja yang akan menunaikan Ibadah Haji. Acara
pelepasan ke 2 pekerja yang masuk CJH tahun 1432
H ini dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Selasa
(27/9) oleh HR Area Manager Sumbagsel, Suparman.
Kedua anggota keluarga besar adalah Baisuni Effendi
dari fungsi PKBL Region II Sumbagsel beserta istri
dan Indra Junaidi dari Fungsi Gas Domestik dan LPG
Produk beserta istri.MPFRM REG. II

sulikah

GM RU III Irwan dan GM FRM Region II Abdul Cholid
Kunjungan Kerja KE Kapolda Sumsel

Foto : RU III

PALEMBANG - GM RU III, Irwan dan GM FRM Region
II Abdul Cholid mengadakan kunjungan kerja ke Kapolda
Sumsel, Irjen Pol Drs, Dikdik Mulyana Arief Mansyur, (13/9).
Rombongan, diterima Kapolda dan para staf di ruang kerja
Mapolda Sumsel, Palembang. Kunjungan dimaksudkan untuk
bersilaturahmi sekaligus perkenalan sehubungan jabatan
Kapolda yang baru di Mapolda Sumsel. Kapolda Sumsel,
Irjen Pol Drs. Dikdik Mulyana Arief Mansyur menyambut
baik dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut.
“Mudah-mudahan kunjungan ini dapat lebih mempererat tali
silaturrahmi antara Pertamina dan jajaran Polda Sumsel
yang selama ini berjalan dengan baik khususnya di bidang
keamanan, ” demikian harap Kapolda. Pada kesempatan itu,
Irwan mengucapkan terima kasih atas diterimanya kunjungan
ini dan menerima masukan-masukan dari pihak kepolisian.
MP
RU III

PT PDSI Menyelenggarakan Program BPAT 2011
Jakarta - Direktur Utama PDSI Amran Anwar memberikan penghargaan kepada peserta terbaik dengan pelepasan tanda peserta secara
simbolis. Jum’at (23/9). Acara ini dilaksanakan di gedung PLC yang
terdiri dari 23 peserta, yang meliputi dua jurusan yaitu 19 orang untuk
jurusan BPAT Drilling dan 4 orang untuk jurusan BPAT Supply Chain
Management (SCM).MPWNR

KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGARI MALANG
KE KANTOR PUSAT PERTAMINA
Foto : TATAN/Pertamina

: Mangggg... pesen soto ayam donkkk
: Siap mas... Minumnya apa?
: Biasaaaa.... es jeruk aja...
: Sippp... Silakan duduk dulu mas...
: Hai Sam... Sini... Kemana aja?
: Hai Ron... Ada aja.. stand by di ruangan
terus. Males turun ke bawah. Ini habis
dari bank makanya langsung ke kantin.
Roni
: Ckckckck.... Sibuk banget nih kayaknya...
Sammy
: Yahhhh... biasa aja. Begini-gini ajaaaa...
hehehehe.
Prita
: Hai Ron, Sam...
Sammy
: Hai Prit... Kenapa, kok kayak abis makan
yang asem-asem sih.... Mukanya jadi
kebawa asem...
Prita
: Ah, bisa aja kamu Sam... Bete abis
ditanyain ID Card sama sekuriti. Biasanya
juga gak pernah ditanyain. Apalagi ini kan
cuma ke kantin.
Roni
: Hahahaha... cuma begitu aja sewot. Kan
emang udah tugasnya sekuriti ngecek
semuanya. Jangan sampe ada warga
gelap masuk ke area kerja kita.
Mang Warta : Punten Mas-mas dan mbak... Ini pesanan
Mas Sammy.
Sammy
: Makasih ya mang...
Prita
: Iya, tau kok... (sambil cemberut).
Sammy
: Kalau udah tau ya jangan cemberut
donkkk... Soto ayam saya jadi gak enak
nih dimakannya...
Prita
: Huhhh... Tau ah... Lagian kenapa
sih, pemeriksaannya kok seperti gak
jelas gitu... Kadang diperiksa, kadang
dicuekin. Harusnya kan konsisten kalau
menerapkan aturan.
Roni
: Iya juga sih.... Yah, pelan-pelan lahhh....
Kalau to the point, kayak kamu tadi tuh...
jadinya bete.
Prita
: Ya mendingan to the point lah... Tapi
dicari waktu yang pas untuk ngeceknya.
Misalnya pas masuk di pintu gerbang.
Udah mulai harus diperiksa.
Sammy
: Hehehe... Tuh Ron, sampein unek-unek
si Prita ke sekuriti. Biar dia gak bete
melulu.
Roni
: Huuh... Makanya kalo gak mau diperiksa,
ID Card-nya tuh dipake dengan ikhlas.
Mau bentuknya tidur atau berdiri, itu bukti
bahwa kita memang kerja di sini. Kan
sekuriti tugasnya gak cuma meriksa ID
card dipake atau enggak...
Prita
: (Senyum-senyum).MP
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JAKARTA - Sekitar 30 orang mahasiswa program studi S1
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UNM)
mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) berkunjung ke kantor pusat
Pertamina (Persero) Jakarta (28/9), mereka berdiskusi mulai dari
persoalan pom bensin, pkbl, csrr, hingga ekspansi Pertamina
ke luar negeri. MP Tatan Agus RST.
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Press Tour di UBEP
Sangasanga Tarakan
SANGASANGA - BPMIGAS Kalimantan-Sulawesi dan
Pertamina EP UBEP Sangasanga & Tarakan, TOTAL E&P,
Chevron, Vico Indonesia dan PT. Badak LNG Bontang
melakukan kegiatan press tour. Tujuan diadakannya
press tour ini selain mempererat tali silaturahmi antara
perusahaan-perusahaan migas dengan kawan media
sebagai partnership, juga memberikan pemahaman
tentang kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ini rutin
digelar setiap tahun dan diikuti media lokal dan nasional.
Kali ini press tour berlangsung selama tiga hari, pada
21-23 September 2011.
Setelah mengunjungi lapangan Senipah, Press
Tour dibawa ke PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga
& Tarakan Field Sangasanga, peserta disambut oleh
Kepala Humas & Sekuriti, Sudiarto Sardji di Wisma Ria
Sangasanga. Mereka diajak berdiskusi seputar proses
produksi, sejarah perusahaan serta program CSR
selama PT. Pertamina EP beroperasi di Sangasanga,
Anggana, dan Samboja. Para peserta terlihat antusias
menyimak pemaparan oleh Nugroho Susetyo dari Fungsi
Operasi.
Diawali dengan Safety Briefing, kemudian dianjutkan
diskusi. Sebut saja Ita Rahmawati dari Radar Tarakan
yang menanyakan perihal tumpang tindih wilayah kerja
antara Migas dengan pertambangan batubara. Selain
itu, Ita juga memaparkan bahwa banyaknya asset milik
Pertamina yang dikuasi oleh masyarakat.
Setelah itu mereka diajak ke Monumen Pumping
Unit Califoris yang terletak di Komplek Perumahan
PERTAMINA 10/10, sekitar 200 meter dari Wisma
Ria. Dipandu oleh Sudiarto Sardji, para peserta diajak
untuk belajar sejarah perminyakan di Kota Juang ini.
Pumping Unit Califoris ini adalah monumen sejarah
peninggalan zaman Belanda yang diproduksi tahun 1928
kemudian dioperasikan pada tahun 1940. Pumping unit
ini beroperasi di Sumur Anggana 97 dengan produksi
560bph. Monument ini diresmikan oleh Presiden Direktur
Pertamina EP, Syamsul Alam pada 5 Agustus 2011.
Para peserta seolah tidak ingin melewatkan kesem
patan langka ini dengan mengabadikan diri dengan
berbagai gaya di sekitar monumen. Setelah puas berfoto
para peserta melanjutkan perjalanan kembali ke Muara
Badak, Tanjung Santan, LNG Bontang dan mengikuti
serangkaian kegiatan press tour selanjutnya.MPPEP
RANTAU

Sukabumi – Puluhan siswa
Madrasah Diniyah Nurul
Hikham Kampung Tugu Ci
peureu, Desa Hegarmanah,
Kecamatan Cicantayan
Sukabumi kini dapat kembali
belajar dengan nyaman dan
penuh semangat. Bangunan
madrasah yang sebelumnya
nampak memprihatinkan kini
berubah menjadi megah dan
lebih layak setelah mendapat
uluran tangan dari PT. Tugu
Pratama Indonesia, anak
perusahaan Pertamina.
Rasa tak sabar seraya
senyuman gembira terlihat
jelas di raut muka para sis
wa menjelang ruang kelas
barunya tersebut diresmikan
Selasa (20/9), oleh Evita M.
Tagor, Presiden Direktur PT.
Tugu Pratama Indonesia.
Tim manajemen PT Tugu
Pratama dan berbagai elemen
masyarakat setempat juga
turut menjadi saksi peresmian
gedung baru tersebut.
“Peresmian gedung mad
rasah diniyah ini merupakan
salah satu komitmen PT. Tugu

Pratama Indonesia untuk ikut
serta dalam pemberdayaan
ekonomi dan pendidikan ma
syarakat sebagai tonggak
utama kemajuan suatu bangsa
yang sedang berkembang.
Pembangunan gedung
madrasah ini dimulai pada
tahun 2010 sampai 2011.
Sebelumnya, pada 2009 juga
dibangun masjid dan ruang
santri. Ini merupakan bentuk
kepedulian kami terhadap
dunia pendidikan,”kata
Direktur Keuangan dan Jasa
Korporat PT. Tugu Pratama
Indonesia Wahyu Suswito.
Program bantuan kepada
masyarakat Kampung Tugu
Cipeureu telah berjalan se
jak 2003, direalisasikan se
cara bertahap hingga 2011.
Diawali dengan dengan
aktivitas berkala bakti sosial
Ramadan dan Idul Kurban
yang dilanjutkan dengan
pembangunan infrastuktur
air bersih beserta MCK,
hingga peremajaan maupun
pembangunan sarana fasilitas
perlengkapan pendidikan dan

Foto : WNR/Pertamina

Kado dari Tugu Pratama untuk
Kampung Cipeureu

Presiden Direktur PT. Tugu Pratama Indonesia Evita M. Tagor meresmikan
gedung pendidikan dan serba guna Kampung Cipeureu, Sukabumi.

ruang serbaguna.
“Selain itu disertai juga
dengan pembuatan tambak
budidaya ikan nila dan lele
yang diharapkan dapat
lebih mendukung aktivitas
pemberdayaan prog
 ram
b a n t u a n P T. Tu g u P r a 
tama kepada masyarakat
Kampung,” imbuh Evita.
Menurut Wahyu Suswito,
dana yang dialokasikan untuk
program bantuan bertahap
ini menelan biaya mencapai
Rp 1 miliar terhitung sejak

bantuan ini dirintis. “Pem
berian bantuan kepada
Kampung Tugu Cipeuereu
merupakan pilot project
program sumbangsih kepada
masyarakat,”katanya.
L e b i h l a n j u t Wa h y u
mengatakan bahwa ke
depannya PT.Tugu Pratama
akan memberikan beasiswa
untuk melanjutkan ke jenjang
pendindikan yang lebih tinggi
bagi siswa-siswi Madrasah
diniyah Nurul Hikmah yang
berprestasi.MPSAHRUL

Pertamina EP Field Rantau Adakan Pelatihan Musicool
RANTAU - Dalam rangka
meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas perusahaan
yang berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan
nilai-nilai etika, Pertamina
sebagai perusahaan yang
leading dalam urusan
Kelestarian Lingkungan,
turut mendukung program
pemerintah dan dunia menuju
penghapusan bahan-bahan
yang menimbulkan kerusakan
ozon dan efek rumah kaca.
Karena itu PT Pertamina
EP (PEP) Field Rantau meng
adakan pelatihan Musicool di

gedung Wisma Jeumpa Field
Rantau, (20/9).
Tujuan dilaksanakannya
pelatihan Musicool ini adalah
untuk membekali para teknisi/
pekerja PEP Field Rantau
dan teknisi mitra kerja y untuk
mendapatkan sertifikat dari
Pertamina.
Field Manager PEP Ran
tau, yang diwakili oleh Asisten
Manajer WO/WS Sigid Setia
wan dalam sambutannya
mengatakan, bahwa pelatihan
ini sejalan dengan dimulainya
penggantian teknologi refri
gerant AC dari ref rig erant

sintetis R-22 ke refrigerant
alami hidrokarbon MC-22 gas
di PEP Field Rantau.
Sigid berharap kepada
seluruh peserta agar dapat
mengikuti pelatihan Musicool
ini dengan sebaik-baiknya
sehingga dapat meningkatkan
kinerja sesuai konteks yang
lebih luas sehingga dapat
meningkatkan kinerja di
perusahaan.
Adi Handoyo selaku Gas
Product Marketing Manager
menyampaikan ucapan te
rima kasih kepada PEP Field
Rantau, yang telah mem

percayakan Globalindo Niaga
Prima untuk memberikan
sosialisasi/presentasi dan
pelatihan kepada peserta.
”Semoga kegiatan ini
mendapat hasil sesuai yang
kita harapkan bersama,”
ujarnya.
Sementara itu presentasi
dan pelatihan disampaikan
oleh Komara A.Hidayat selaku
Direktur Utama Globalindo
Niaga Prima dan Tatang
Asisten Manajer Gas Product
Marketing Manager. Acara
diakhiri dengan evaluasi dan
tanya jawab.MPPEP RANTAU

JAKARTA - Puncak peringatan HUT PT Pertamina Tongkang
Ke – 42 dirayakan dengan pelaksanaan family gathering. Acara
ini dilaksanakan di Taman Bunga – Keong Mas, (24/9). Family
gathering kali ini dihadiri oleh President Director, Suherimanto
dan Operation Director, Joni Harsono, Tim Manajemen, Direktur
Anak Perusahaan, beberapa Manager Cabang PTK dan diikuti
oleh para pekerja PTK Group beserta keluarganya.
Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia HUT ke-42,
Alektri. President Director PTK Suherimanto menyampaikan
bahwa di usia yang ke-42, PTK telah melakukan beberapa
perubahan dengan kegiatan transformasi dan telah dilakukan

penambahan armada untuk meningkatkan profit Perusahaan
serta yang pastinya didukung oleh para pekerja PTK.
Family gathering ini dimeriahkan dengan games dan lomba
untuk para pekerja dan anak-anak, seperti games ular rempong,
lomba mewarnai dan lomba puzzle. PTK Band, Nirwana Band
dan para pekerja yang turut menyumbangkan suaranya juga
turut menyemarakkan suasana. Selain itu, diperebutkan
juga doorprize dan grandprize berupa 2 unit motor. Suasana
kebersamaan ini menjadi jalinan silaturahmi antara Direksi
dengan para pekerja dan keluarganya. Selamat Ulang Tahun
PTK & Tetap Jaya Selalu.MPPTK

Foto : WNR/PTK

PT Pertamina Tongkang Dalam Kebersamaan

BERITA

No. 42

KITA

Tahun XLVII, 17 Oktober 2011

11

Foto : RU VI

Pertamina Tetap Optimalkan
Distribusi BBM Bersubsidi di Jawa Timur

GM RU VI Balongan Dadik Pribadi menerima penghargaan Patra
Nirbaya Karya Utama Adinugraha II dari Menteri ESDM Darwin
Zahedy Saleh.

RU VI Balongan Raih
Penghargaan dari ESDM
JAKARTA - Pada Peringatan Hari Jadi Pertambangan
dan Energi ke-66, (28/9), Menteri Energi dan Sum
ber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh
memberikan beberapa penghargaan kepada sta

Surabaya – Realisasi
konsumsi Premium dan Solar
bersubsidi di Jawa Timur
sejak Januari 2011 hingga
30 September 2011, telah
mencapai 3.957.487 kiloliter
(KL). Ini berarti sudah 76,5
persen dari kuota Premium
dan Solar dalam APBN-P
2011 untuk Jawa Timur,
yang mencapai 5,17 juta KL.
Pertamina Pemasaran Region
V berkomitmen untuk tetap
menyalurkan BBM sesuai
kebutuhan masyarakat di
Jawa Timur dengan sisa
kuota 23,5% untuk OktoberDesember 2011.
Masih tingginya konsumsi

BBM subsidi hingga September
lalu lebih dikarenakan adanya
peningkatan kebutuhan saat
arus mudik dan arus balik
Lebaran 2011. Di samping
itu juga karena ada kenaikan
jumlah kendaraan bermotor
yang cukup signifikan.
Keb utuhan BBM di Jatim
berfluktuasi namun rata-rata
per hari sebesar 9.500 KL
untuk Premium dan Solar
sebanyak 4.500 KL.
Untuk mencegah
m u n c u l n y a g e j o l a k d i
masyarakat, Pertamina akan
tetap menyalurkan BBM
sesuai kebutuhan. Dalam
penyalurannya, Pertamina

terus berkoordinasi dengan
aparat pemerintah dan pihak
yang berwajib agar BBM
bersubsidi dapat disalurkan
tepat sasaran.
Sampai dengan saat ini,
stok BBM di enam lokasi,
yaitu Terminal BBM Surabaya
G r o u p , Tu b a n , M a l a n g ,
Madiun, Tanjung Wangi, dan
Camplong dalam jumlah yang
cukup. Stok secara kontinyu
akan terus dipertahankan
di level aman, yang berasal
dari Kilang Refinery Unit
IV Cilacap, Refinery Unit V
Balikpapan, dan impor via
Terminal BBM Tuban.
D e m i m e n j a g a BB M

bersubsidi agar tidak melebihi
kuota hingga akhir 2011
dan tetap tepat sasaran,
Pertamina mengimbau
kepada masyarakat untuk
menggunakan BBM ber
subsidi sesuai kebutuhan.
Apabila terjadi indikasi pe
nyalahgunaan dalam hal pe
nyaluran BBM bersubsidi,
masyarakat dapat melaporkan
ke aparat berwajib atau ke
pada Pertamina melalui
Contact Pertamina di nomor
500-000. Segala bentuk
pengaduan atau laporan akan
ditindak lanjuti sesuai dengan
prosedur yang ada. MPFRM
REG. V

keholder yang berkecimpung di bidang energi dan
sumber daya mineral.
Salah satu unit operasi yang mendapatkan
penghargaan dalam acara tersebut, yaitu RU VI
Balongan. Penghargaan Patra Nirbaya Karya Utama
Adinugraja II ini diberikan Menteri ESDM kepada GM
RU VI Dadik Pribadi. RU VI dinilai telah mampu dengan
selamat melalui 56.735.315 jam kerja tanpa kecelakaan
tmt. 10 Maret 2008 sd 11 Agustus 2011.
Atas penghargaan yang luar biasa ini, Dadik Pribadi
menyampaikan terima kasih kepada seluruh pekerja
RU VI, karena telah mampu mempersembahkan
penghargaan ini untuk Pertamina. “Ini merupakan
komitmen dari seluruh pekerja RU VI dalam mengu
tamakan keselamatan kerja. Semoga apa yang telah
kita capai bersama akan tetap terjaga dan terus
ditingkatkan serta menjadi motivasi untuk seluruh
pekerja pertamina,” ujar Dadik.MP RU VI

GM FRM VII Silaturahmi ke DPRD Sulsel
MAKASSAR - Ketua DPRD Sulsel HM Roem menyambut
baik langkah Fuel Retail Marketing Region VII dalam menjaga
suplai BBM ke semua daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Apresiasi positif Ketua DPRD itu disampaikan saat GM Fuel
Retail Marketing Region VII Adi Nugroho melakukan silaturahmi
dengan pimpinan legislatif Sulsel pekan lalu.
“Kami berterimakasih kerena pimpinan Pertamina Region
VII kali ini mau datang dan menyampaikan kondisi suplai bahan
bahan bakar sehingga masyarakat tidak resah,” kata Roem.
Adi menyampaikan, di Sulsel tidak ada kelangkaan BBM.
Untuk mencegah itu GM mengemukakan jika pola suplai BBM
ke daerah diatur berdasarkan sistem pendistribusian angkutan.
“Kami akan coba mengubah pola pendistribusian angkutan
bahan bakar ini untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan
mengoperasikan pendistribusian armada pada pagi hari, bukan
pada siang hari,” kata Adi.MPFRM REG. VII

Upskilling Sertifikasi GSI, SI
dan AT Angkatan IV/2011
DUMAI - Dalam rangka untuk meningkatkan safety pada
pekerja, Pertamina mengadakan Upskilling Sertifikasi Gas
Safety Inspektor(GSI) safety Inspector (SI) dan Ahli Teknik
(AT) Angkatan IV Tahun 2011 pada 12 - 14 September 2011.
Upskilling ini tidak hanya diikuti oleh RU II saja melainkan juga
diikuti oleh perwakilan dari RU IV, RU V, RU VI.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan
kapabilitas (building capacity) para pekerja yang bertugas
sebagai personil otorisasi SIKA. Sertifikasi ini juga harus dapat
menghasilkan pekerja yang mempunyai kualifikasi sebagai GSI,
safety inspektor dan ahli teknik sehingga ke depan personil
yang ada di daftar otorisasi harus mempunyai sertifikasi, ke
pada pekerja yang mengikuti upskilling ini hendaknya dapat
menurunkan ke bawahan masing-masing hasil sertifikasi ini
sehingga aspek HSE membudaya di RU II.
Mewakili SMOM Afdal Marta menyampaikan bahwa seluruh
pekerja seharusnya menyadari terhadap bahaya yang ada di
lingkungan kerja. “Semua itu bisa dilakukan dari kita sendir.
Kita hendaknya dapat menggunakan safety tersebut untuk
keamanan terhadap diri sendiri dalam melakukan pekerjaan.”
Di dalam pelatihan ini peserta akan di sertifikasi berupa
pengetahuan dan skill yang dimiliki dan akan diakui oleh
perusahaan.MPRUII
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Laboratorium
Komputer untuk
SMP Unggulan
di Jombang
Jombang - PT Pertamina (Persero) menyerahkan
bantuan Laboratorium Komputer, lengkap dengan 24
unit komputer, kepada SMP Unggulan Ar-Rahmah
Jombang, dari dana Bina Lingkungan senilai Rp 450
juta. Bantuan itu ditandai dengan penandatanganan
prasasti dan pembukaan selubung oleh GM Fuel Retail
Marketing Region V, M. Iskandar, pada (25/9) lalu.
“Investasi terbesar yang menjadi komitmen Per
tamina untuk anak negeri adalah edukasi. Untuk
itu, kami membantu menciptakan generasi bangsa
yang berkualitas, agar memiliki akhlak yang baik dan
kecerdasan yang tinggi,” kata M. Iskandar dalam
sambutannya.
“Dukungan Pertamina untuk dunia pendidikan
memang bukan hanya bantuan bangunan, tapi juga
peningkatan penelitian dan pengembangan akses
masyarakat dalam pendidikan melalui beasiswa,
olimpiade sains, dan pembukaan anjungan baca,”
lanjutnya. Karena diambil dari sebagian keuntungan
Pertamina, M. Iskandar juga mengajak segenap hadirin
untuk mencintai Pertamina, dan menggunakan produkproduk Pertamina.
Sementara itu Priyo Budi Santoso, Pembina
Yayasan Pondok Pesantren Salaffiyah Ar Rahmah
yang juga Wakil Ketua DPR-RI ini, menyatakan
apresiasi dan penghargaanya kepada Pertamina.
KH. Muhammad Roihan, Ketua Yayasan Pondok
Pesantren Salaffiyah Ar Rahmah, bantuan Pertamina
ini sesuai dengan visi yayasan ini. “Unggul dalam
prestasi, disiplin dalam belajar, terbina dalam
keteladanan dengan bernuansa iman dan taqwa, serta
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, itulah citacita kami untuk para santri,” jelasnya.MPFRM REG. V
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12 Mahasiswa Wakili Sumsel
dalam OSN Pertamina 2011
INDERALAYA - Setelah
melalui proses seleksi yang
cukup ketat dengan berbagai
Universitas di masing-masing
Ibukota Provinsi, dari 477
peserta mahasiswa yang
mengikuti, sebanyak 12 ma
hasiswa asal Sumsel akhirnya
terpilih untuk mewakili pro
vinsi Sumsel dalam ajang
Olimpiade Sains Nasional
Pertamina tingkat pusat.
Dari 12 mahasiswa tersebut
seluruhnya berasal dari
Universitas Sriwijaya dengan
sebaran berbagai Fakultas
yakni Fakultas MIPA, Fakultas
Keguruan Ilmu Pendidikan
dan Fakultas Kedokteran.
Pengumunan pemenang
seleksi Tingkat Provinsi
Sumsel sekaligus penyerahan
hadiah untuk pemenang I, II, III
dilaksanakan di aula Fakultas
MIPA UNSRI, Jumat (08/10)
yang dihadiri Dekan Fakultas
M I PA , D r s . M u h a m m a d
Irfan, MT., sedangkan dari
Pertamina turut hadir Ast.
Community Development
External Relation FRM
Region II, Rico Raspati.
Tiap pemenang masingmasing kategori untuk Juara
I mendapatkan hadiah uang

tunai sebesar @Rp6,5 juta,
juara ke-2 sebesar @Rp 4,5
juta dan juara ke- 3 sebesar
@Rp 2,5 juta.
Jika dilihat dari sisi
kualitas persaingan, OSN
P e r t a m i n a t a h u n 2 0 11
memiliki tingkat persaingan
yang cukup kompetitif. Hal ini
terlihat dari pengakuan para
juri yang mengatakan hampir
seluruh finalis mendapatkan
nilai yang hampir sempurna
dengan perbedaan nilai yang
sangat tipis. Satu hal yang
cukup menarik pada OSN
Pertamina 2011 ini yaitu,
munculnya dominasi Fakultas
Kedokteran UNSRI di bidang
Biologi dengan menyabet
peringkat 1 dan 2 yang selama
tiga penyelenggaraan terakhir
selalu didominasi pemenang
dari Fakultas MIPA.
Sesuai jadwal kegiatan
OSN Pertamina 2011, Peserta
yang berhasil melewati babak
penyisihan awal pada 27
S e p t e m b e r, d i u m u m k a n
pada 1 Oktober 2011 untuk
kembali diuji kemampuannya
mengikuti Seleksi Final Tingkat
Propinsi pada 7 Oktober
2011. Dari hasil seleksi Final
Tingkat Provinsi tersebut,

Foto : FRM REG. II
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Ast. Community Development External Relation FRM Region II, Rico Raspati
menyerahkan hadiah kepada Clara Alverina Rozali yang menajdi juara III
bidang matematika.

sebanyak 132 peserta
terbaik yang berasal dari 33
Provinsi di Indonesia, akan
bertarung dalam Babak Final

Tingkat Nasional yang akan
diselenggarakan di Jakarta
pada 1-5 November 2011.
MP
FRM REG. II

hamil, bayi, balita ke pos yandu.
Karena kondisi pemukiman
mereka jauh dari posyandu, saya
rencanakan bangun posyandu.
mereka masih canggung
berhadapan dengan orang
seperti kita” ungkap Ferry.
Ferry memandang apa
yang dilakukan Pertamina
SEHATI, sangat positif ter
lebih tentang kemauan
Pertam ina untuk menengok
keberadaan masyarakat di
daer ah. Khususnya dalam
segi kesehatan ibu dan anak,
mengingat tingkat kematian ibu
dan anak yang begitu tinggi.
di Indonesia, sehingga lewat

program ini ia bisa menjelaskan
kepada masyarakat bagaimana
menjaga kesehatan ibu dan
anak, semoga dengan be
gitu bisa menurunkan angka
kematian. “Harapan saya pro
gram ini bisa berkelanjutan
demi untuk tercapainya tujuan
daripada penurunan angka
kematian kesehatan ibu
dan anak, dan pemahaman
kesehatan reproduksi untuk
seluruh masyarakat. Karena
masyarakat kenyataanya belum
memahami, apalagi anak-anak
remaja yang sekarang,” kata
pria yang pernah bercita-cita
menjadi pelaut itu.MPSAHRUL

Tetap Bisa Berdedikasi Berkat Pertamina SEHATI
“Waktu awal masuk kerja di
Pertamina ada satu pertayaan
yang diajukan kepada saya,
setelah saudara menjadi
pegawai Pertamina, pekerjaan
apa yang saudara utamakan?
Lalu saya jawab melayani
sesama manusia,” kata Ferry J
Tahamata saat bertemu dengan
Media Pertamina.
Usia boleh senja tapi
semangat desikasinya untuk
sesama tetap menyala. Mungkin
kalimat itu bisa melukiskan
sosok Ferry J. Tahamata (63),
pensiunan Pertamina berdarah
Ambon ini mengaku tak pernah
bosan melayani masyarakat.
Hal itu ditunjukkan salah
satunya dengan keterlibatanya
menjadi fasilitator dalam
program SEHATI Pertamina
bersama Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI).
Sebuah program yang concern
soal kesehatan masyarakat,
khususnya kesehatan anak
dan ibu.
Bisa terlibat dalam program
Pertamina SEHATI merupakan
sebuah kebanggaan tersendiri

bagi kakek dari tujuh cucu ini.
Sebab dengan begitu komitmen
yang selalu ia pegang teguh
yaitu hidup untuk selalu melayani
masyarakat, dapat terus ia
terealisasikan.
Lulusan Sekolah Teknik
M e n e n g a h ( ST M ) j u r u s a n
teknik mesin ini berkerja untuk
Pertamina sebagai tenaga
teknik perbaikan kendaarn
operasional sejak tahun 1980.
Pada tahun 1980 perjalanan
karirnya sebagai teknisi dimulai
saat ia dinas di Pertamina unit
Manado, kemudian pada tahun
1987 ia menunaikan tugasnya
di Jayapura hingga akhirnya
pensiun pada 2004.
Bila di tilik, yang menarik
dari Ferry adalah niatan tulusnya
membantu masyarakat yang
ia tanam dalam setiap apa
yang ia lakukan, termasuk
dalam pekerjaan. Bagi bungsu
sebelas bersudara ini apalah
guna hidup ini bila tidak berguna
bagi sesama.
“Selama kerja di Pertamina
saya melayani sesama masya
rakat dalam bidang penyaluran

BBM, dengan memelihara semua
aset untuk bisa menyalurkan
BBM ke semua masyarakat,
dari segi teknis. Nah sesudah
pensiun, tugas pelayanan
ini tetap jalan terus, walau
bentuknya berbeda, sekarang
melalui Pertamina kembali
memberi saya kesempatan
melayani masyaralat dalam
masalah kesehatan lewat
Program Sehati Pertamina,”
ungkapnya.
Ceritanya Setelah pensiun
Ferry tidak menyangka dan
bahkan kaget saat mendengar
Pertamina mau berkecimpung
di bidang sosial dan kesehatan
masyarakat di daerah. Merasa
diberi jalan, kemudian pada tahun
2010 Ferry memulai bhaktinya
dengan menerima tawaran untuk
menangangai Forum Desa Sehat
di daerah tempat ia tinggal,
Kelurahan Tanjung Ria, Jaya
Pura, Papua.
Forum Desa Sehat merupa
kan wadah yang dibentuk dari
program SEHATI Pertamina
dan PKBI untuk memberikan
pembinaan seputar kesehatan

anak dan ibu secara gerilya ke
posyandu-posyandu. Karena
konsistensi kerjanya, pada tahun
2011 kemudian Ferry yang
masih menjabat sebagai ketua
RW sejak tahun 1990 silam
itu ditunjuk sebagai fasilitator
program Pertamina SEHATI.
“Saya melakukan ini
sukarela, 2010 saya sudah ikut
Forum Desa Sehat sebagai
program tahap pertama SEHATI
PKBI Pertamina, dan tahap
k e d u a i n i s a y a m e n d a p a t
kesempatan menjadi fasilitator.
Mereka senang karena ada
orang Pertamina yang mau ber
kecimpung di program Pertamina
SEHATI ini,” imbuhnya.
Ia mengatakan lingkungan
sekitar tempat ia tinggal terdiri
dari masyarakat pegunungan,
yaitu masyarakat Wamena yang
notabenenya pengatahuan
kesehatannya nol. Kehidupan
mereka juga cenderung tidak
sehat.” Saya sebagai ketua
RT-RW melihat hal ini bahwa
pelayanan kesehatan itu untuk
mereka supaya mereka bisa
memeriksakan kesehatan ibu

