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PTH Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan dua BUMD untuk
dimanfaatkan sebagai bahan bakar kebutuhan rumah tangga
di Bekasi dan Depok, (6/4).

pemanfaatan gas untuk rumah tangga
Pertamina EP terus merambah berbagai lini bisnis. Kali ini,
anak perusahaan Pertamina tersebut melakukan perjanjian
bisnis dengan dua Badan Usaha Milik Daerah Bekasi dan
Depok untuk memasok kebutuhan gas selama lima tahun
dengan perkiraan nilai kontrak 1,47 juta dolar AS.
JAKARTA - Dengan adanya kerjasama bisnis ini, secara tidak
langsung Pertamina EP berperan aktif dalam mendukung upaya
pemerintah untuk memanfaatkan gas bumi sebagai bahan bakar
kebutuhan rumah tangga. Penandatanganan Perjanjian jual beli
gas dilakukan oleh PTH Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu
Alam dengan Direktur PT Sinergi Patriot Bekasi, Eddy Sukarna
dan Direktur Utama PT Jabar Energi Adianto yang disaksikan oleh
Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno, di Kantor Kementerian
ESDM, Rabu (6/4).
Dalam perjanjian tersebut Pertamina EP akan memasok
kebutuhan gas kepada PT Sinergi Patriot Bekasi dengan jumlah
penyerahan harian sebesar 50 ribu standar kaki kubik per hari
(MSCFD) dengan jumlah kontrak keseluruhan sebesar 216.600

ribu standar kaki kubik (MSCF) selama lima tahun.
Sementara itu, pasokan gas dari Pertamina EP kepada PT
Jabar Energi sebesar 100 ribu standar kaki kubik per hari (MSCFD)
dengan jumlah kontrak keseluruhan sebesar 280.800 ribu standar
kaki kubik (MSCF) selama lima tahun.
Sesuai dengan perjanjian tersebut, PT Sinergi Patriot Bekasi
akan mendistribusikan gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk
rumah tangga di Perumahan Bumi Bekasi Baru, Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Sedangkan PT
Jabar Energi akan mendistribusikan gas bumi untuk rumah tangga
di Kelurahan Beji dan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kabupaten
Depok.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM,
jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga pada tahun 2010
di Kota Bekasi telah dibangun di Perumnas Bojong Rawalumbu
dengan jumlah sambungan rumah mencapai 1.800 sambungan.
Sedangkan untuk di kota Depok dibangun di Kelurahan Beji dan
Beji Timur dengan jumlah mencapai 4.000 sambungan. Selanjutnya
dilakukan perkembangan pembangunan jaringan distribusi gas bumi
untuk rumah tangga Kota Bekasi dan Depok tahap II .
Menurut PTH Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam,
pasokan gas untuk kedua BUMD tersebut berasal dari lapangan

Pertamina EP Region Jawa. “Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) usaha hulu migas, Pertamina EP mendukung upaya
pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi
gas bumi secara mandiri dan mengurangi subsidi minyak tanah,”
ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sekjen Kementerian ESDM,
Waryono Karno. “Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga
merupakan energi alternatif yang sangat potensial karena lebih
efektif dalam penggunaannya dan dalam rangka memenuhi target
diversifikasi energi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun
2006.”
Pertamina EP merupakan produsen gas yang menunjukkan
peningkatan produksi secara signifikan dalam lima tahun
terakhir. Pada 2006 produksi mencapai 955 juta kaki kubik per
hari (MMSCFD) meningkat pada 2007 mencapai 980 MMSCFD.
Produksi menembus angka produksi di atas satu miliar kaki kubik
per hari pada 2008 yakni sebesar 1.003 MMSCFD atau lebih tinggi
2,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya pada 2009
kembali terjadi peningkatan 3,9 persen menjadi 1.043 MMSCFD.
Pada tahun 2010, produksi gas Pertamina EP kembali mengalami
peningkatan sekitar 1 persen dan berada pada posisi 1.054
MMSCFD.MPIK/PEP
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Sinergi Pertamina dan Kejaksaan Agung
Pengantar Redaksi:
Untuk mengawal kegiatan
bisnisnya dalam rangka
mencapai target laba sebesar
Rp.17,7 triliun yang telah
ditetapkan dalam RKAP 2011,
Pertamina harus menerapkan
prinsip good corporate
governance (GCG). Salah satu
upaya dalam penerapan GCG
dalam kegiatan korporasinya
tersebut, Pertamina perlu
bersinergi dengan aparat
penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan polisi.
Hal ini berdasarkan fakta bahwa dalam perjalanan
pengelolaan tindakan korporasinya, Pertamina
berpotensi bersinggungan dengan permasalahan
hukum. Berikut paparan Chief Legal Counsel, Irwan
Priyasa kepada Media Pertamina, berkaitan dengan
optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam
mendukung kegiatan bisnis dan tindakan korporasi
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), pada 30 Maret 2011.
Fungsi Legal Counsel PT Pertamina (Persero)
bekerja sama dengan Institute For Legal &
Constitutional Government menyelenggarakan
“Workshop Optimalisasi Peran Aparat Penegak
Hukum dalam Mendukung Kegiatan Bisnis dan
Tindakan Korporasi Pertamina sebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)”. Kegiatan ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif
mengenai tindakan korporasi yang dilakukan BUMN
ditinjau dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
Persamaan persepsi atau cara pandang dalam
menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang satu dengan peraturan hukum lainnya perlu
dilakukan, terutama apabila dikaitkan dengan tindakan
korporasi yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen
BUMN yang dapat berpotensi dan dikategorikan
sebagai suatu tindak pidana Korupsi.
Karena itu, Pertamina sebagai salah satu BUMN
terbesar di Indonesia memandang perlu untuk
mendapatkan pemahaman itu dari para narasumber
yang berkompeten, baik dari sisi pandang Kejaksaan
Agung, hakim agung Mahkamah Agung RI, Mabes
Polri, Biro Hukum Kementerian BUMN, maupun dari
para praktisi hukum yang juga merupakan akademisi.
Kegiatan ini juga merupakan bukti nyata dari
sinergi dan kerjasama positif antara Pertamina
dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
dalam rangka membangun persamaan persepsi dan
mencegah potensi terjadinya suatu tindak pidana
sebagai akibat dari tindakan korporasi BUMN.
Pertamina sebelumnya juga telah mempunyai
kerjasama dengan Polri terkait dengan pengamanan
aset perusahaan dan dengan Kejaksaan Agung dalam
penanganan beberapa perkara Perdata/TUN dengan
JAMDATUN di tingkat pusat, yang juga diikuti dengan
kerjasama di tingkat daerah dengan Polda, Polres,
Kejari dan Kejati dalam wilayah operasi Pertamina.
Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang
memegang peranan penting dalam sistem
perekonomian nasional, Pertamina bersama BUMN
strategis lainnya diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu
penerimaan keuangan negara, dengan menumbuhkan
budaya korporasi dan profesionalisme dalam koridor
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance).
Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih
sering tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Masih banyak aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN,
walaupun maksud dan tujuannya baik serta sudah
dilakukan sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan
yang baik, pada akhirnya terjebak ke dalam suatu delik
pidana.
Suatu BUMN dalam menjalankan transaksi bisnisnya
tentunya tidak saja hanya berusaha memperoleh
keuntungan, akan tetapi dimungkinkan juga mengalami
kerugian. Namun kerugian tersebut belum tentu dapat
dibebankan secara langsung kepada Direksi dan
Komisaris perseroan.
Tidak jarang tindakan korporasi yang mestinya tunduk
pada Hukum Perseroan/Perdata, dalam praktiknya
diarahkan ke ranah Hukum Publik/Pidana. Sehingga
apabila dianggap ada mismanagement terhadap suatu
korporasi, tindakan tersebut kemudian dikategorikan
sebagai tindak pidana korupsi. Padahal, tindakan
korporasi tersebut sudah dipertanggungjawabkan kepada
pemegang saham melalui forum RUPS dan kepada
Direksi serta Komisaris, serta sudah diberikan acquit et
de charge terkait hal tersebut.
Perbedaan pendapat dalam menafsirkan antara
peraturan perundang-undangan yang satu dengan
peraturan hukum lainnya juga masih kerap terjadi.
Contohnya, seperti UU Kekayaan Negara No. 17 Tahun
2003, UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004,
dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
tindak pidana korupsi, yang dikaitkan dengan tindakan
korporasi yang dilaksanakan oleh jajaran manajemen
BUMN yang dapat berpotensi dan dikategorikan sebagai
suatu tindak pidana.
Bahkan yang lebih ironisnya, Pertamina juga pernah
berhadapan dengan permasalahan hukum dikarenakan
suatu kebijakan korporasi, yang walaupun telah sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan
keuntungan terhadap Perseroan, diduga ada unsur tindak
pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.
Hal ini tentunya merupakan permasalahan yang
serius, dimana pada akhirnya dapat menimbulkan
“keraguan” manajemen BUMN dalam mengambil
keputusan terkait pengurusan kegiatan pengelolaan
BUMN yang mereka pimpin. Dalam hal ini, seharusnya
ada kejelasan dan kepastian hukum terhadap suatu
tindakan korporasi yang dilakukan dalam rangka
mengemban amanah Pemegang Saham dalam
menjalankan perusahaan/bisnis dengan berpedoman
kepada regulasi di bidang perseroan yang ada.
Dalam menjalankan kegiatan bisnis migasnya,
permasalahan hukum yang dialami Pertamina dapat
berpotensi menjadi hambatan dan gangguan pada tugas
perusahaan, antara lain menjamin ketersediaan dan
distribusi BBM di seluruh pelosok Indonesia.
Hasil-hasil materi dan kesimpulan yang diperoleh
dari workshop ini akan dijadikan bahan bacaan dalam
bentuk buku/jurnal yang bekerja sama dengan Institute
For Legal & Constitutional Government, yang selanjutnya
akan didistribusikan ke para pihak yang berkepentingan,
dengan harapan akan menjadi bahan referensi dan
acuan dalam mensikapi tindakan dan aksi korporasi yang
dilakukan oleh Pertamina.
Semoga kerja sama dan sinergi antara para penegak
hukum dengan Pertamina dapat terus dilakukan dan
dipelihara untuk masa-masa yang akan datang.MPLEGAL
COUNSEL

Editorial
Membaca
Perempuan Modern
Perempuan adalah salah satu wujud yang
diciptakan Tuhan dengan sempurna. Perempuan tidak
bisa dibandingkan dengan pria. Karena keduanya
memang diciptakan untuk saling melengkapi dalam
segala hal. Dengan segala keunikannya, keberadaan
perempuan sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang
unsur kehidupan lainnya. Tuhan begitu sangat cermat
meng-create perempuan sebagai makhluk yang memiliki
karakteristik lengkap. Dia bisa berperan apapun sesuai
dengan skenario kehidupan yang harus dilakoni.
Oleh karena itu, wajarlah kalau dalam banyak survei,
perempuan dinilai jauh lebih tangguh dibandingkan
pria dalam menghadapi ujian hidup. Walaupun sebagai
makhluk yang lembut, wanita sangat membutuhkan pria
sebagai pemimpin dalam kehidupannya.
Dalam dunia bisnis, saat ini karakteristik unik
perempuan juga menjadi kelebihan yang sangat
diperhitungkan. Masyarakat bisnis tidak lagi memandang
tabu peran aktif wanita di sektor-sektor industri yang
biasanya didominasi oleh kaum pria. Contohnya,
Direktur Utama Karen Agustiawan, yang menjadi
nakhoda Pertamina, BUMN terbesar di Indonesia. Di
dunia yang ‘maskulin’, Karen sampai detik ini dinilai
mampu me-manage perusahaan ini.
Fenomena penguatan positioning perempuan di
perusahaan ini juga terlihat jelas. Selain Karen, di jajaran
top manajemen ada Rukmi Hadihartini yang memimpin
Direktorat SDM, yang sebelumnya juga memegang
tampuk pimpinan tertinggi di Direktorat Pengolahan yang
didominasi pekerja pria. Belum lagi ratusan kursi yang
diduduki perempuan, baik di Pertamina maupun anak
perusahaan mulai dari level SVP, VP, manager, dan
asmen. Ini bukan karena sekarang Pertamina sedang
dipimpin oleh seorang perempuan. Tapi, memang
karena didasari oleh kemampuan setiap individunya.
Mengutip ucapan Karen dalam Seminar Karier 2011,
bahwa menjadi seorang leader akan kelihatan sosok
kepemimpinannya ketika menghadapi kesulitan. “Pada
saat goncangan seperti itu dan Anda ada disitu, that’s
you’re became true leader,” jelas Karen usai bercerita
pengalamannya memimpin pemadaman api yang
membakar tiga tangki di kilang Cilacap.
Berbekal pengalaman tersebut, Karen berharap
setiap pekerja wanita di Pertamina wajib mengikuti
tes tekanan, serta harus memiliki mental baja. Tentu
termasuk juga memiliki skill yang mumpuni dan
berbagai inovasi untuk memajukan perusahaan ini.
Di bulan ini, yang pada 21 April nanti Indonesia
memperingati hari Kartini, seperti mengingatkan kembali
kepada kutipan cita-cita Kartini untuk direnungkan
bersama. “Kami di sini memohon diusahakan pengajaran
dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali
karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu
menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya.
Tapi karena
kami yakin akan
pengaruhnya
yang besar sekali
bagi kaum wanita,
agar wanita lebih
cakap melakukan
kewajibannya...”
Jadi, di bulan
Kartini ini, semoga
para perempuan
Indonesia yang
berkiprah di
Pertamina dapat
memosisikan
diri secara tepat
sesuai dengan
tugasnya di tempat
kerja dan di tengah
keluarganya.MP

SUARA

No. 16

PEKERJA

Tahun XLVII, 18 April 2011

Peningkatan Citra, PR untuk Seluruh Insan Pertamina
Pertamina Menggandeng Kejaksaan Agung. Begitulah
judul tulisan yang ada dalam Opini di laman Kompasiana,
yang diposting oleh Jack Soetopo pada tanggal 31 Maret
2011. Tulisan ini dibuat Jack Soetopo dengan mengambil
latar belakang pelaksanaan workshop yang diselenggarakan
oleh Fungsi Legal Counsel Pertamina mengenai “Optimalisasi
Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kegiatan
Bisnis dan Tindakan Korporasi PT Pertamina (Persero)
sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)” di Jakarta pada
Rabu, 30 Maret 2011 yang lalu.
Yang menarik untuk kita perbincangkan dari tulisan ini
adalah opini dan komentar dari pembaca kompasiana terkait
“upaya” Pertamina menggandeng pihak kejaksaan Agung
dalam mendukung kegiatan bisnis Pertamina.
Dengan tanpa mengabaikan opini dan komentar yang
mendukung Pertamina, masih adanya pendapat “miring”
tentang usaha perbaikan yang terus menerus dilakukan
oleh Pertamina tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita
semua, segenap insan Pertamina.
Dalam komentar di kompasiana tersebut, ada pembaca
beranggapan bahwa workshop tersebut merupakan kolusi
antara Pertamina dengan Kejaksaan, dimana Pertamina
meminta agar Kejaksaan memahami tindakan yang
menyimpang dari prosedur. “Mengikuti prosedur saja banyak
korupsi di Pertamina, apalagi kalau diberi privilege untuk
waive the rule, semakin gampang dibobol,” begitu katanya.
Ada juga yang berkomentar bahwa ini merupakan
kehebatan Pertamina yang mengetahui secara persis
mengenai kekuatan simpul-simpul di negara kita, sehingga
kegiatan ini merupakan salah satu trik untuk mencari aman
juga bagi Pertamina.
Komentar-komentar ini tentunya memberikan gambaran
kepada kita bahwa Pertamina masih harus bekerja keras
untuk meningkatkan citra dan memulihkan image negatif yang
sampai hari ini ternyata masih belum sepenuhnya lengser dari
pikiran masyarakat di luar sana.
Kita pahami bahwa jajaran manajemen Pertamina telah
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menggelontorkan banyak upaya transformasi di tubuh
Pertamina, termasuk pelaksanaan program Pertamina
Clean dan whistle blowing system, serta dan pencanangan
Pertamina sebagai Free Corruption Zone. Namun penilaian
tentang bagaimana perubahan yang telah terjadi di
Pertamina, tentunya yang sangat berarti kalau berasal dari
para stakeholder kita yang sangat banyak dan beragam
tersebut.
Masih adanya penilaian miring tentang Pertamina
tentunya menjadi masukan yang sangat berharga bagi kita
dan mungkin dapat dijadikan salah satu indikator bahwa
sebenarnya Pertamina masih sangat dicintai dan disayangi
oleh masyakat Indonesia, sehingga mereka merasa sangat
berkepentingan agar perusahaan yang diidolakannya ini
dikelola secara jujur dan bertanggungjawab.
Upaya baik yang telah dilakukan Pertamina, termasuk
misalnya dengan mengadakan workshop ini guna bersinergi
dengan para aparat penegak hukum agar dapat mendukung
pencapaian target laba yang dibebankan negara kepada
Pertamina, ternyata tidak selalu ditafsirkan, dipahami
dan diterima sebagai usaha Pertamina untuk senantiasa
dan berkelanjutan dalam memperbaiki diri dalam rangka
menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang lebih baik
dan berintegritas tinggi.
Sebagai BUMN yang menjadi penyumbang dividen
terbesar, kita tentunya berharap Pertamina dapat menjadi
yang terdepan dan role model bagi BUMN lainnya di
Indonesia dalam penerapan azas-azas pengelolaan
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Oleh karenanya, konsistensi, kesungguhan hati dan tekad
yang kuat dari segenap lapisan Pertamina, mulai dari jajaran
manajemen sampai dengan para pekerja Pertamina, tentunya
menjadi modal yang sangat berharga untuk menjadikan
Pertamina semakin transparan dan akuntabel.
Semoga!
BENNY A. KUSUMA
Senior Legal Counsel - Civil Case Litigation

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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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina foto bersama dengan Ministry
of State for Petroleum and Natural Gas India, R.P.N Singh di Depo
LPG Pertamina, Jampea Tanjung Priok Jakarta.

Delegasi India ke
Filling Plant LPG Jakarta
Jakarta – Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina,
Djaelani Sutomo beserta jajaran manajemen Pertamina
lainnya, menerima langsung Ministry of State for
Petroleum and Natural Gas India, R.P.N Singh di Depo
LPG Pertamina, Jampea Tanjung Priok Jakarta, (5/4).
Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina,
Djaelani Sutomo, kunjungan R.P.N Singh tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana infrastruktur
LPG milik Pertamina dan bagaimana mekanisme
Pertamina dapat berhasil melakukan konversi minyak
tanah ke Elpiji 3. “Di India sendiri memang telah dilakukan
konversi dari minyak tanah ke Elpiji. Tetapi yang menjadi
perhatian delegasi India adalah di Indonesia, bagaimana
melakukan penarikan minyak tanah secara bersamaan
dengan penerapan program konversi Elpiji. Karena di
India, minyak tanah masih ada meskipun telah dilakukan
konversi,” ujar Djaelani.
Sementara itu, R.P.N Singh mengatakan, selain
ingin mengetahui bagaimana cara Pertamina melakukan
penarikan minyak tanah di masyarakat, rombongannya
juga ingin mempelajari teknologi kemasan LPG yang
digunakan Pertamina.
Pada kesempatan tersebut, rombongan delegasi
India didampingi manajemen Pertamina meninjau
langsung filling plant LPG untuk lebih mengetahui secara
dekat infrastruktur milik Pertamina.MPNDJ

Jakarta – Ratusan wanita
aktif berkostum serba merah,
berkumpul di ballroom sebuah
hotel di sekitar Bundaran HI.
Mereka tengah mengikuti
seminar Karier 2011 bertema
“Strategi Mencapai Posisi
Puncak”, pada (9/4). Seminar
ini digelar mengingat kian
dominannya peran wanita
dalam dunia kerja di
Indonesia. Terbukti dari jumlah
pekerja wanita kantoran
yang jumlahnya meningkat
signifikan. Berdasarkan data
BPS tahun 2010, sebanyak
65 persen dari total 135 juta
wanita usia produktif (25 – 45
tahun) di Indonesia berprofesi
sebagai wanita karir.
Tujuh wanita aktif di
beri kesempatan berbagi
pengalaman menggapai pun
cak karir. Di antaranya Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan, CEO Femina
Group Svida Alisjahbana,
Chief Financial Officer BII
Thila Nadason, dan lain-lain.
Karen yang diberi ke
sempatan sebagai pembicara
pembuka (keynote speaker)
memberikan gambaran bahwa
wanita juga memiliki hak yang
sama duduk di puncak karir
di bisnis berbau “maskulin”
seperti bisnis migas.
Sebagai Direktur Utama
wanita pertama dan termuda,
Karen mengaku sempat
dipandang sebelah mata di
lingkungan bisnis migas saat
dipercaya menduduki Direktur
Hulu Pertamina. “Prinsip saya
selalu fokus, dan saya sempat
menyampaikan kepada Ba
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Pemimpin Wanita Mesti Bermental Baja
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbagi pengalaman dalam menggapai puncak karir di hadapan ratusan
wanita pada Seminar Karier 2011 bertajuk “Strategi Mencapai Posisi Puncak”.

pak-bapak di sekeliling saya.
Saya akan lari marathon
dengan sepatu besi, kalau
terlalu berat saya lepaskan
sepatu itu dan saya akan lari
sendiri,” kata Karen disambut
tepuk tangan meriah hadirin.
Perjalanan sebagai Di
rektur Hulu berjalan mulus,
hingga akhirnya Karen di
lantik menjadi direktur
utama. “Menjadi seorang
leader akan kelihatan sosok
kepemimpinannya ketika
menghadapi kesulitan. Pada
saat goncangan seperti
itu dan Anda ada disitu,
that’s you’re became true
leader,”jelas Karen usai ber
cerita pengalamannya me
mimpin pemadaman api yang
membakar 3 tangki di kilang
Cilacap.
Berbekal pengalaman
tersebut, Karen berharap
setiap pekerja wanita wajib
mengikuti tes tekanan,
serta harus memiliki mental

kopassus. “Saya berharap
pemimpin Pertamina kedepan
tidak sekedar wanita, tetapi
mereka yang bermental
kopassus, serta tahan meng
alami tekanan,”kata Karen.
Agar jalan menapaki
karir lebih mantap, dukungan
keluarga juga sangat di
perlukan. “Saya bersyukur
suami saya sama-sama da
ri ITB dan mengerti sekali
karaker wanita ITB yang
mandiri,”jelasnya. Karena
terbiasa mandiri, ibu tiga putra
ini pun menularkan sistem
pend idikan kepada anak-

anaknya agar lebih mandiri
tanpa harus ditunggu orang
tuanya.
Acara yang dikemas
santai dan dipandu presenter
Moza Pramita ini makin
lengkap karena diisi dengan
cerita sukses menggapai
puncak karir yang diberikan
oleh Svida Alisjahbana (CEO
Femina Group, dan Thila
Nadason (Chief Financial
Officer BII), dan empat na
rasumebr lainnya yakni Te
ges Prita Soraya, Evelina
Setiawan, Astrid Hayati, dan
Dini Ubaya.MPDSU

Program GE OIl & Gas University :

Ciptakan Tenaga Muda
yang Profesional

JAKARTA – Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini me
nutup Program GE Oil & Gas University yang telah berlangsung
selama tujuh minggu, sejak 14 Februari – 2 April 2011, yang
diselenggarakan oleh Pertamina Learning Center bekerjasama
dengan GE Oil & Gas University.
“Program ini akan memberikan sebuah nilai tambah bagi
perusahaan, sebagai role model, dengan mengikuti program
ini maka akan menjadikan diri lebih tanggung jawab dalam
menuju transformasi, ini sudah menjadi komitmen kita bersama,”
ungkap Rukmi.
Penutupan yang berlangsung di Lantai M, Kantor Pusat
Pertamina, Senin (4/4) ini dihadiri President of GE Asean, Stuart
Dean, President of Oil & Gas University, Piero Salvadori dan
President of GE Indonesia Handry Satriago, serta para peserta
yang telah menyelesaikan program yang terdiri dari 3 modul
yaitu Leadership, Energy&Process dan Rotating Machinery.
Berdasarkan hasil evaluasi proses belajar dan kinerja
peserta saat menjalani program, terpilih peserta terbaik un
tuk modul Leadership yaitu Jauhar Gama Kurniawan dari
Perusahaan Gas Negara, modul Energy & Process terbaik
diraih oleh Jayanti Anggraini dari Direktorat Hulu Pertamina,
dan modul Rotating Machinery terbaik diraih oleh Yusuf Mansyur
dari Refinery Unit II Dumai.
Sedangkan untuk peserta terbaik pertama untuk Full Module
diraih oleh Wasis Dwi Atmojo dari Pertamina Drilling Services
Indonesia. Dari prestasi tersebut, Pertamina memberikan peng
hargaan atas kontribusi mereka selama menjalani proses belajar
dalam program ini.
Program ini dianggap sebagai model pengembangan bakat
profesional muda di bisnis migas. Sehingga membawa pengaruh
bagi Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional
yang berkelas dunia.MPIK
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MOHON DIRI
Sehubungan dengan berakhirnya masa
pengabdian kami di Pertamina pada tanggal
18 April 2011, maka dengan kerendahan hati,
kami dan keluarga mohon untuk dibukakan pintu
maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan,
kekhilafan, tutur sapa dan perbuatan yang tidak
berkenan, dalam kedinasan maupun di luar
kedinasan, demikian pula dalam pergaulan, baik
yang disengaja maupun tidak disengaja selama
masa pengabdian di Pertamina.
Semoga Allah SWT selalu melindungi kita
semua dan Pertamina semakin jaya. Amin.
Hariyoto Saleh – 661684
SVP Petroleum Product Marketing & Trading
Marketing and Trading Directorate

Yogyakarta – Sebagai
BUMN yang menjadi tulang
punggung negara dalam
pemenuhan kebutuhan energi
nasional, Pertamina terus
mengupayakan sumbersumber energi minyak dan
gas yang berada didalam
negeri maupun luar negeri.
Termasuk mengupayakan
penambahan dari sumber
energi baru dan terbarukan.
Hal tersebut diungkapkan Vice
President Upstream Business
Growth, Wahyudi Satoto pada
saat pembukaan Forum CBM,
Rabu (30/3).
Wahyudi menjelaskan,
saat ini kegiatan usaha
Pertamina di bidang Hulu
meliputi eksplorasi, produksi,
dan transmisi migas, ekplorasi
dan eksploitasi geothermal,

dan ekplorasi Coal Bed
Methane (CBM). Selain itu,
Pertamina mengembangkan
teknologi hulu, serta jasa
service dan pengeboran
untuk mendukung kegiatan
ekplorasi dan produksi.
“Untuk energi baru da
pat dikembangkan dari un
conventional hydrocarbon
yaitu CBM dan shale gas.
Pertamina EP sedang mela
kukan studi potensi melalui
BTP (breakthrough project)
shale gas,” ungkap Wahyudi.
Oleh karena itu, Pertamina
perlu merumuskan strategi
dan kebijkan korporasi terkait
dengan pengembangan bisnis
CBM di Pertamina. “Dengan
melakukan koordinasi antar
fungsi Pertamina dalam
menyiapkan sumber daya
yang dibutuhkan, diharapkan
pengembangan bisnis CBM
Pertamina bisa bergerak
lebih progresif,” ujar Wahyudi.
Mulai dari maping potensi dan
rencana pengembangan CBM,
maping sumber daya manusia
dan strategi pengembangan,
maping potensi sinergi antar
anak perusahaan, dan maping
potensi dan sinergi dalam kor
porasi.
Menurut Wahyudi, in
dustri CBM masih baru di
Pertamina sehingga banyak
tantangan operasional yang
akan dihadapi dalam hal

Foto : KUN/Pertamina

Merumuskan Strategi Korporasi
Pengembangan Bisnis CBM
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Koordinasi antara fungsi berkaitan dengan pengembangan bisnis CBM di
Pertamina perlu diintesifkan agar bisnis ini bisa bergerak cepat.

teknis operasi, perijinan dan
administrasi, penjualan gas,
dan optimasi bisnis proses.
Dalam penanganannya di
Pertamina, memerlukan fokus
pengembangan terkait dengan
aspek rencana investasi, SDM,
peningaktan kemampuan
teknis operasional dan lainlain. Dimana, semua aspek
tersebut harus dikaitkan de
ngan korporat strategi.
Lebih lanjut Wahyudi
menjelaskan, dalam rangka
menjamin jumlah cadangan
dan kelangsungan produksi
gas, Pertamina menempatkan
investasi dalam bisnis CBM
pada pijakan yang kuat dengan
telah menandatangani enam
Kontrak Kerja Sama (KKS)
di sektor CBM, tiga di area
Kalimantan dan tiga di area

Sumatera. Dan pada akhir
Maret ditambah dua area lagi,
yaitu satu di Sumatera dan
satu lagi di Kalimantan.
Pertamina sebagai
perus ahaan yang saat ini
telah mempunyai enam
WK CBM dan diperkirakan
akan mempunyai kuran
glebih 20 WK CBM sehingga
memerlukan koordinasi pe
nanganan yang lebih fokus
dan komprehensif.
“Saya berharap dengan
adanya forum CBM ini, akan
memberikan pemahaman
bersama kepada kita semua
mengenai pengembangan
bisnis CBM Pertamina serta
koordinasi rencana pengem
bangan bisnis CBM di Perta
mina,” tandas Wahyudi. MP
KUN/NDJ

Rapat Koordinasi IFRS,
Upaya Ciptakan Komunikasi yang Efektif
JAKARTA – Berlangsung
di ruang Singosari, Hotel
Borobudur, Jakarta, Rabu
(30/3) Direktorat Keuangan
Pertamina melaks anakan
rapat koordinasi tim task force
proyek program konvergensi
IFRS PT Pertamina (Persero)
dengan tim task force Anak
Perusahaan.
R a p a t k o o r d i n a s i In
ternational Financial Reporting
Standards (IFRS) ini bertujuan
agar program-program
konvergensi IFRS Pertamina
bisa terimplementasikan
dengan baik tanpa ada kendala
sehingga seluruh anak per
usahaan Pertamina memiliki
kemampuan menghasilkan
laporan keuangan yang
berstandar Internasional.

IFRS ini nantinya akan
diimplementasi ke anak
perusahaan Pertamina yaitu
Pertamina EP, Pertamina Hulu
Energy, Pertamina Geothermal
Energy, Pertamina Drilling
Service Indonesia, Pertamina
Gas, Patra Niaga, Tugu
Pratama Ind onesia, Patra
Jasa, Pertamina Tongkang,
Pertamina Dana Ventura,
Pertamina Bina Medika,
Pertamina Retail dan Pelita
Air Service.
Menurut Project Director
IFRS team Pertamina, Yudi
Wahy udi menyampaikan
untuk untuk selanjutnya akan
dilakukan rapat koordinasi
dengan jajaran BOD-BOC
yang akan berkomitmen.
“Proyek ini tidak akan

berhasil mulus jika ke 13
anak perusahaan tidak
mendukung proyek ini, karena
mengharapkan di tahun 2012
seluruh anak perusahaan siap
untuk menjalankan IFRS,”
kata Yudi saat membuka rapat
koordinasi.
Dengan adanya rapat
koordinasi ini maka akan
menciptakan jalur komunikasi
yang efektif dan terbentuk
pemahaman tim task force
anak perusahaan mengenai
peran dan tanggung jawab
masing-masing stream.
Sehingga keinginan Pertamina
untuk menjadi Role Model
bagi perusahaan lain dalam
penerapan IFRS akan segera
terwujud.MPIK
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center
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(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB) Telp : 021.3816999/
ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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KOMET dan KMSI

Audit Implementasi Continuous
Improvement Program (CIP) untuk
Peningkatan Kualitas Kinerja
Sistem Quality Management adalah sistem Manajemen untuk mengarahkan dan
mengendalikan organisasi dalam hal kualitas atau Mutu Perusahaan, salah satu yang
berkaitan dengan hal tersebut adalah Audit, yang bertujuan mendorong peningkatan
kualitas program termasuk ketepatan sasaran, dan target yang telah ditetapkan oleh
Perusahaan.
Audit CIP merupakan elemen penting bagi keberlangsungan sistem yang efektif
karena audit yang baik akan menyempurnakan siklus PDCA dan memberikan
momentum terhadap perbaikan berkelanjutan yang pada akhirnya diharapkan
akan tercapai tujuan daripada kegiatan itu sendiri dengan apa yang disebut aspek
Panca Mutu yaitu Q (Quality), C (Cost), D (Delivery), HSSE (Health-Safety-Security
Environment) serta M (Morale).
Nah..sehubungan dengan hal
tersebut saat ini sedang dilakukan Audit
CIP ke berbagai Unit/Region/FungsiUnit
Bisnis dan Anak Perusahaan di
masing-masing area lokasi tempat
dimana CIP itu diterapkan/berada
yang dilaksanakan oleh Tim Audit CIP
Korporat yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direktur Umum.
Tim Audit CIP Pertamina yang terdiri dari pekerja lintas fungsi ini adalah auditor
terpilih yang telah mendapat pengesahan dari Perusahaan dan berkewajiban
melaksanakan audit seluruh risalah hasil konvensi korporat pada APQ Award 2010
yang lalu.
Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menilai dan memperhitungkan kontribusi
nyata implementasi di lapangan kegiatan CIP tersebut dengan melakukan 2 (dua)
jenis audit (Media Pertamina edisi No.12/21 Maret 2911) yaitu :
1. Audit Kegiatan adalah kegiatan monitoring tim/gugus yang sedang melaksanakan
kegiatan CIP, meliputi tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh Gugus tersebut
untuk mengetahui progress penyusunan risalah CIP dam keaktifan dari gugus/tim
tersebut dalam siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action).
2. Audit Implementasi adalah kegiatan monitoring terhadap konsistensi dan kontinuitas
implementasi di lapangan dilihat dari aspek Panca Mutu.

Kedua audit tersebut bertujuan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan
benar telah dilaksanakan di lokasi/fungsi kegiatan sesuai dengan value creation yang
disampaikan baik dari data-data maupun physik yang ada di lokasi pelaksanaan
kegiatan.

Pada hari Kamis
tanggal 14 April 2011 di
Ruang Auditorium Lt.
M – Gd.Utama, Kantor
Pusat Pertamina, tidak
kurang dari 100 orang
peserta yang berasal
dari Pertamina dan KMSI
(Knowledge Management
Society Indonesia) hadir
dalam Forum KOMET.
KMSI merupakan wadah
para praktisi knowledge management yang berasal dari berbagai instansi pemerintah,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta seperti PLN, Garuda, BATAN, Telkom,
Binus, SBM-ITB, Indonesia Power, Kemenkeu, Perhutani, dan lain sebagainya.
Tujuan pelaksanaan forum ini adalah untuk memperkaya wawasannya mengenai
implementasi dan pengembangan knowledge management dan sebagai salah satu
media benchmarking antar instansi. Bagi Pertamina, Forum ini merupakan kesempatan
kedua bagi Pertamina menjadi penyelenggara dan ternyata antusias dari para perserta
yang hadir sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya peserta yang hadir
daripada forum sebelumnya. Selain itu, hasil feedback dari kuesioner dapat disimpulkan
bahwa para peserta mendukung pelaksanaan forum ini dan peserta mendapatkan
banyak informasi yang bermanfaat bagi pengembangan knowledge management system
di lingkungannya.
Salah satu agenda forum adalah launching-nya
website KMSI (www.kmsi.or.id) yang digunakan sebagai
salah satu media sharing antar anggota KMSI mengenai
strategi implementasi KM dan informasi kegiatan KMSI.
Pada kesempatan ini, President KMSI, Prof. Jann Hidajat,
menyampaikan paparan mengenai KMSI - KM Framework. Dari
framework ini dapat diketahui bahwa selain, faktor enablers
yang terdiri atas : leadership, learning, people, organization,
implementasi knowledge management tidak terlepas dari knowledge process,
capabilities, value dan external factors.
Implementasi knowledge
management pun dibahas
berdasarkan Kriteria Malcolm
Baldrige. Dimana Malcolm
Baldrige bukanlah hal yang
asing bagi Pertamina, sejak
tahun 2003 Pertamina
telah menerapkannya di
seluruh Unit/Region, bahkan
secara Korporat. Di tahun
2011, Pertamina telah
menyempurnakan kriteria
tersebut yang disesuaikan
dengan proses bisnis
perusahaan yang disebut Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP).
Pada akhir agenda forum, Pertamina bersama KMSI sepakat untuk saling
mendukung kegiatan ini. Dimana diharapkan dengan semakin banyaknya instansi
yang terlibat, maka perusahaan di Indoensia dapat menjalankan kinerjanya berbasis
pengetahuan.•

Akhirnya, kesuksesan Audit sangat tergantung pada kinerja Auditor. Hasil Audit
yang lengkap dan bermutu memungkinkan perusahaan untuk mengenali kelemahankelemahan dari sistem dan mampu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di
segala bidang.•

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Oleh : Hilda Yanti – Tim QM
http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Tahun XLVII, 18 April 2011

8

Kunjungan Parlemen Mexico ke Pertamina
Jakarta – Bisnis migas yang dikelola Per
tamina menarik perhatian sejumlah investor
dari berbagai negara untuk berinvestasi.
Salah satunya dari Mexico, yang mengirimkan
rombongan parlemennya untuk melakukan
kunjungan ke Pertamina. Kedatangan anggota
parlemen tersebut disambut Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan, Rabu (23/3).
Selain beramah tamah dengan Dirut Pertamina,
rombongan juga melakukan serangkaian
agenda kegiatan, yakni mengikuti pemaparan
pengembangan sektor pertambangan dan
migas di Indonesia.
Kegiatan terakhir ini, dilakukan di kantor
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM), Jumat (25/3). Anggota parlemen
mendapat penjelasan dari staf ahli Kementerian
ESDM tentang daya tarik sektor pengembangan
& peluang investasi, kebijakan pertambangan,
pengelolaan minyak & gas, energi baru & ter
barukan, pembangunan infrastruktur pipa gas

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima kunjungan parlemen Mexico di Kantor Pusat Pertamina.

di Indonesia, serta panas bumi di Jawa Tengah.
Sementara Pertamina yang diwakili Manager
Capital market Investor Relation Kornel H.

Foto :KUN/Pertamina

Pada 1899, seorang perempuan
pribumi menampik dipanggil Raden
Ajeng. Sebagai putri seorang bupati,
ia sebenarnya berhak menerima
penghormatan itu. Tapi setegasnya ia
tolak. Di sebuah suratnya, perempuan
itu menulis: “Panggil Aku Kartini
saja-itulah namaku!”. Kartini adalah
orang pertama dalam sejarah bagsa
Indonesia yang menutup zaman
tengah, zaman feodalisme Pribumi
yang “sakitan” menurut istilah Bung
Karno.
Dua macam arus sejarah yang
mengalir pada waktu yang bersamaan
dalam masa hidup Kartini ini,
sehingga banyak menerbitkan salah
paham orang tentang posisi Kartini
di tengah-tengah dua arus yang
kencang menderas itu. Pemahaman
kita terhadap Kartini memang sangat
terbatas, jika tidak disebut dangkal,
mungkin yang pembaca tahu Kartini
hanyalah sebagai pelopor emansipasi
wanita. Hanya segelintir yang tahu
bila Kartini bukan sekadar pelopor
emansipasi wanita melainkan
juga pengkritik yang tangguh dari
feodalisme Jawa dengan segala
kerumitannya.
“Panggil Aku Kartini Saja” adalah
biografi yang mencoba menelusuri
Kartini selengkap-lengkapnya,
termasuk peran-peran yang selama
ini terlampau disempitkan dan
disederhanakan. Bagi Kartini sendiri
sudah jelas: “Tujuan adalah Rakyat”,
dan dalam hal ini segala jalan yang
mungkin bagi keuntungan rakyatnya
adalah “diberkahi”. Kartini hidup
dalam taraf kesadaran nasional
yang paling pertama. Melupakan
fakta historik ini, adalah tak mau
tahu tentang posisi Kartini dalam
zamannya sendiri.
Biografi ini mengajak mengingat
Kartini, tapi bukan dari sudut pandang
domestik rumah seperti dia adalah
gadis pingitan lalu dinikahkan secara
paksa lalu melahirkan lalu mati.
Coba singkirkan kenangan itu dan
alihkan pikiran pada bagaimana
cara Kartini melawan semua itu,
melawan kesepian karena pingitan,
melawan arus kekuasaan besar
melawan penjajahan dan dinding
tebal kotak penjara Kabupaten yang
menyekapnya bertahun-tahun.
Kartini tidak punya massa,
apalagi uang. Uang tidak akrab
dengan perempuan hamba seperti
Kartini. Yang dipunyai Kartini adalah
kepekaan dan keprihatinan dan ia
tulislah segala-gala perasaannya
yang tertekan itu. Dan hasilnya luar
biasa, selain melambungkan nama
Kartini, suaranya bisa terdengar
sampai jauh, bahkan sampai negeri
asal dan akar segala kehancuran
manusia pribumi. Pramoedya Ananta
Toer merekam semua itu dengan
tajam dan penuh pesona yang
kemudian membedakannya dengan
uraian dan tafsir manapun atas sosok
Kartini.MP PERPUSTAKAAN
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Soemardi juga mendapatkan kesempatan
mempresentasikan bisnis Pertamina. MP No
vira Ellentina

Peserta TLE Harus Mampu Implementasikan Visi Leadership
JAKARTA - “Anda perlu mengingat bahwa acara
graduation bukan akhir dari perjalanan TLE,
namun justru merupakan bagian dari periode
awal perjalanan leadership Anda.”
Demikian dikatakan Direktur SDM Rukmi
Hadihartini yang mewakili Dirut Pertamina ketika
menutup Transformation Leadership Engine
Angkatan XI dan XII berlangsung di Gedung
Utama Lantai 21 pada Jumat (25/3).
Selepas mengikuti program TLE ini, para
peserta diharapkan mampu merumuskan dan
menjalankan visi leadership pribadi yang telah
dipelajari selama mengikuti forum-forum TLE.
Jika hal tersebut dapat diimplementasikan
dalam perusahaan, demikian lanjut Rukmi
membacakan sambutan tertulis Dirut, maka
sejatinya hal itulah yang menjadi bukti ke
berhasilan program TLE yang bermanfaat bukan
hanya untuk peserta pribadi tetapi juga untuk
peerusahaan.
Penutupan TLE juga dihadiri oleh Direktur
Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo, Direktur
Umum Waluyo, SVP HR Ahmad Bambang,
SVP Petroleum Product Hariyoto Saleh, SVP
Perkapalan Suhartoko, dan lain-lain.
VP Pertamina Learning Center Soewardi
Somantri menyatakan bahwa angkatan XI
dan XII dimulai sejak 28 September 2010 dan

Foto : WNR/Pertamina

Sinopsis
Judul Buku :
Panggil Aku Kartini Saja
Penulis
:
Pramoedya Ananta Toer
Penerbit
:
Lentera Dipantara

BERITA

Para peserta lulusan Transformation Leadership Engine Angkatan XI dan XII menandatangani komitmen untuk menjadi
role model selama mengabdi di Pertamina.

selesai 28 Februari 2011. Peserta angkatan
XI dan XII yang diwisuda berjumlah 42 orang,
masing-masing angkatan terdiri 21 peserta,
dari Corporate Secretary, Dit. Pengolahan, Dit.
Hulu, Dit. Pemasaran & Niaga, Dit. Keuangan,
Dit. SDM, Dit. Umum, SPI, PT Badak NGL dan

Pertamina Bina Medika.
Terpilih sebagai peserta Terbaik I adalah
Jonly Sinulingga dari Direktorat Hulu dengan
nilai 93, 65. Setelah itu, maka masing-masing
angkatan membacakan butir-butir komitmen
yang dibuat setiap angkatan. MPUHK

Bazma RU VI Beri Motivasi Calon Enterpreneur Muda
BALONGAN - Bazma RU VI bekerjasama
dengan JPMI (Jaringan Pengusaha Muslim
Indonesia) Indramayu memberikan motivasi
kepada calon entrepreneur muda dengan
memberikan kuliah bisnis. Kuliah bisnis tersebut
disampaikan oleh Agus Raharman Lead of
Internal and Media Relation Hupmas Pertamina
RU VI Balongan.
Setelah melewati proses seleksi dan
mengumpulkan paper bisnis, sebanyak 25
mahasiswa terpilih.
Menurut Agus Raharman, modal yang paling
besar dalam berbisnis adalah spirit dan believe.
“Jika Anda sayang dan cinta hari esok yang
lebih baik maka apa yang Anda lakukan saat ini

menjadi seorang entrepreneur adalah menanam
dan akan Anda petik buahnya pada hari esok.
Dalam paparannya ayah dari empat orang
anak ini juga berbagi pengalaman bagaimana
bersama sang istri membangun usaha kursus
mengemudi dan rental mobil di Indramayu dan
sudah mampu mendirikan sebuah yayasan
Sosial yakni “Yay asan THE Rahmatan Lil
‘Alamin” yayasan yang sangat peduli pada per
kembangan Teologi, Humanis dan Ekologi atau
disingkat THE.
Usai mengikuti kuliah bisnis tiga bulan,
para mahasiswa menjalani program magang
selama dua pekan sesuai dengan bidang usaha
yang mereka rencanakan dalam paper bisnis.

Sebelum diwisuda sebagai pengusaha lulusan
kuliah bisnis BAZMA RU VI – JPMI Indramayu
ini, peserta diwajibkan membuat tugas akhir
dan sidang akhir, serta mengikuti field trip.
Diharapkan program ini dapat mencetak
pengusaha yang profesional menerapkan
etika bisnis islami (jujur-amanah-toleran dan
komitmen pada aqad syariah). Bazma RU
VI Balongan berperan sebagai penyedia
permodalan bagi mereka dan JPMI Indramayu
berperan sebagai pendamping mereka. Diha
rapkan dalam jangka panjang akan tercipta
kemandirian dan mendorong peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
di Indramayu. MPBAZMA RU VI
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Foto : KUN/Pertamina

Pekerja RU III PLAJU Kirim Doa
uNTUK KILANG RU IV CILACAP
PLAJU - Kebakaran Tanki T31 RU IV Cilacap membuat
seluruh pekerja Pertamina turut prihatin, pekerja di unit
lain tidak bisa berbuat banyak hanya bisa mendoakan
semoga api yang membakar tanki di RU IV lekas
padam. GM RU III Irwan dan jajaran Tim Manajemen,
tersentuh mengajak jamaah masjid untuk mengadakan
doa pada (5/4). GM RU III, Tim Manajemen dan jemaah
masjid Jauharul Iman, Darurrahmah dan Darul Ridhwan
mengadakan acara doa bersama diiringi pembacaan
surat yasin dan tahlil di Masjid Darul Ridhwan Komperta
Plaju. Pada kesempatan itu GM menegaskan, kepada
seluruh pekerja, mitra kerja dan siapa saja yang
beraktifitas di dalam kilang, harus menggunakan
alat keselamatan (APD), dan bila melihat sesuatu
yang unsafe untuk segera menegur atau melapor,
“Dengan cara itulah bisa mencegah kecelakaan kerja,”
tandasnya.MP RU III

linus m. setiadi

VP Commercial & Marketing
PT PDSI

Foto : KUN/Pertamina

Onshore Drilling Manager
Area Sumatera Bagian Selatan,
Operasi,
PT PDSI di Prabumulih

Foto : RU III

Foto : KUN/Pertamina

yohannes anjar setiyadi

gunawan eko waluyo

PJ. Tool & Equipment Manager,
Operasi,
PT PDSI di Jakarta

WALIKOTA BINJAI KUNJUNGAN KERJA KE FASILITAS PRODUKSI
STASIUN METERING GAS WAMPU

Warung Kopi

Parkir Sepeda
Pak Zulkarnain
Pak Amran

Pak Zulkarnain
Ujang

Pak Amran

Pak Miftah

Pak Zulkarnain

Pak Miftah

Pak Amran

Pak Zulkarnain

Pak Amran

Pak Miftah

: Pak Zul, sudah lihat belum kalau kita
sudah punya parkir sepeda?
: Wah belum Pak.... Dimana?
: Ah, gimana sih Ente.... Tuh di depan
Poliklinik Perwira. Yah, kayaknya sudah
sekitar sebulan tuh fasilitas ada.
: Hehehe... Jadi gak enak hati nih Ane...
Ketinggalan informasi.
: Hebat ya Pak, Pertamina. Sampe sepeda
aja ada tempat parkirnya. Punten, ini
kopinya Bapak-bapak....
: Iyalah Jang... Sekarang kan lagi banyak
orang-orang kantoran yang gandrung
kerja naik sepeda. Nah, Fungsi Layanan
Umum memberikan fasilitas itu untuk para
pekerja Kantor Pusat. Jadi, kalau ada
pekerja yang mau ke kantor pakai sepeda,
ya gak perlu lagi parkir bareng-bareng
sama motor.
: Memang bagus sih Pak. Tapi kok
sepertinya sosialisasi adanya parkir
sepeda belum gencar ya Pak.... Biasanya
kan kalau ada sesuatu yang baru, pasti
diiklankan melalui intranet ataupun Media
Pertamina.
: Ah, Ente sih begitu... Diapresiasi dulu
dong apa yang sudah dilakukan Layanan
Umum. Ini kok senengnya protessss aja....
: Lho, bukannya saya mau protes Pak...
Cuma, sebaiknya layanan parkir sepeda
disyiarkan... Jadi, pemanfaatannya juga
maksimal. Ada syarat khusus gak siapa
yang boleh pake parkir sepeda. Cuma
pekerja saja, atau seluruh keluarga besar
Kantor Pusat boleh memanfaatkannya?
: Wah, bener juga tuh Pak. Biar gak
kosong melompong kayak sekarang. Tuh
cuma ada dua atau tiga sepeda yang
diparkir di situ.
: Yah, berarti memang cuma segitu aja kali
se-Kantor Pusat Pertamina yang bawa
sepeda. Jangan suudzhon dulu dong
Pak...
: Iya mungkin aja memang cuma segitu.
Tapi kan gak ada salahnya, selain
menyediakan tempat parkir sepeda, juga
terus diumumkan ke pekerja. Ini kan
bisa kerjasama dengan fungsi lainnya,
berkaitan dengan gaya hidup sehat
profesional Jakarta yang lagi in.
: Iya...ya.. Bersinergi. Toh ujung-ujungnya
buat kita kan....MP

Baksos PMC di Tegal

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Pak Miftah

Foto : PEP PANGKALAN SUSU

WAMPU - Walikota Binjai HM Idaham SH MSi melakukan kunjungan
kerja ke fasilitas produksi Stasiun Metering Gas Wampu, Jumat (04/03).
Tujuan kunjungan tersebut menurut Idaham adalah untuk melihat
potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Binjai yang salah satunya
adalah gas dan minyak. Pjs Field Manager PT Pertamina EP Field
Pangkalan Susu Dirasani Thaib yang turut mendampingi kunjungan
tersebut menjelaskan bahwa sumur migas yang terdapat di Binjai/
Wampu total 11 sumur. “Namun saat ini yang berproduksi hanya 1 sumur
yaitu WMP-07 sementara 10 suspended,” jelasnya.MPPEP P.SUSU

Tegal – Kembali Pertamina Motor Club (PMC) melakukan Touring
Bakti Sosial Pertamax Roda Dua dengan rute Jakarta – Tegal – Guci
- Jakarta. Adapun bakti sosial yang dilakukan yakni memberikan
santunan kepada anak yatim piatu Yayasan Sahaya berupa 200 paket
peratan sekolah dan pemberian 200 paket sembako kepada orang tua
jompo. Selain itu, PMC juga melakukan penanaman 500 bibit pohon
mangga. Acara ini merupakan program dari “Cinta BBM Non Subsidi”
yang berlangsung, Sabtu (5/3). Sementara itu, latar belakang dari
touring PMC tersebut adalah untuk mengembangkan minat masyarakat
terhadap dunia otomotif yang merupakan sasaran pasar strategis bagi
produsen produk yang berhubungan langsung dengan dunia otomotif,
seperti bahan bakar, pelumas, produk non BBM, produk aki, busi, dan
sebagainya.MPWNR/NDJ
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Komisaris PHE (jaket kuning) foto bersama di Lapangan Tiaka.

Komisaris PHE
Kunjungi JOB Tomori
Senoro – Dalam rangka monitoring kegiatan operasi
dan sumber daya manusia, belum lama ini Komisaris
PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan kunjungan
kerja ke lapangan Joint Operating Body – Pertamina
Medco Tomori Sulawesi (JOB Tomori) yang berlokasi
di wilayah Senoro dan sekitarnya (Kabupaten banggai)
dan lapangan Tiaka (Kabupaten Morowali).
Komisaris PHE yang berkunjung yakni Amril Adnan
dan Setiadi Suryantoro. Keduanya didampingi General
Manajer JOB Tomori Hendrajaya, VP Aset KalimantanSulawesi-Papua Zulkifli Abubakar, Operation Manajer
JOB Tomori Arif Kadarsyah dan Field Manajer JOB
Tomori Sugeng Setiono.
Dalam kunjungan tersebut, kedua komisaris diajak
untuk melihat lebih dekat beberapa aktivitas yang ada di
warehouse serta pekerjaan pelebaran fasilitas log yard
dalam warehouse tersebut. “Maksud dari pelebaran
fasilitas log yard tersebut agar seluruh casing dan tubing
dapat disimpan dan ditata dengan baik dan benar.
Mudah-mudahan ini semua dapat tertata dengan baik
dan agar tetap ditingkatkan,” ujar Hendrajaya.
Selanjutnya rombongan mengunjungi ke Tiaka
Field dengan menggunakan speed boat JOB Tomori
yang baru. Di Tiaka, Komisaris melakukan monitoring
terhadap aktivitas yang ada di Tiaka antara lain meninjau
pembangunan gas lift. Proyek tersebut diharapkan
dapat memberikan efisiensi terhadap biaya operasi
untuk lapangan di Tiaka. Setelah itu acara dilanjutkan
dengan meninjau fasilitas produksi dan Floating Storage
Offloading (FSO) Raisis.MPJOB TOMORI

PDSI Luncurkan HRDS
JAKARTA - PT Pertamina Drilling Services Indonesia
(PDSI) menyelenggarakan acara Go Live Human
Resources Decision Support System (HRDS), di Kantor
Pusat PDSI, Menara Standard Chartered Jakarta, (5/4).
Acara dihadiri jajaran Direksi, VP dan Manajer PDSI.
Dirut PDSI Amran Anwar menyatakan bahwa ada
dua hal yang penting dari sistem ini. “Pertama, tentang
kita sendiri. Dan yang kedua, tentang kinerja per
formance kehadiran kita,”kata Amran. “Khusus untuk
kita sendiri, sistem ini sangat berguna bagi Direksi untuk
mengambil keputusan. Jadi apapun yang kita lakukan,
adalah untuk kita. “
Amran menekankan bahwa PDSI akan terus
melakukan pembenahan administrasi dan IT. “Sistem
ini akan berguna kalau kita benar-benar konsisten
dan punya komitmen yang kuat,” lanjut Amran seraya
mengungkapkan bahwa PDSI kini memiliki Komite IT.
VP General Affairs & HR Suhendy menyatakan
bahwa Go Live ini untuk memulai aktivasi IT System
untuk human resources development, termasuk HR
operation, absensi (tingkat kehadiran) dan tingkat
produktivitas. “Sistem ini akan membantu untuk melihat
tingkat produktivitas dan pengembangan karir pekerja,”
kata Suhendy yang juga mengakui bahwa sistem ini
belumlah sempurna.
Pembuatan aplikasi ini sudah dimulai sejak Juli 2010
dengan bantuan konsultan PT Sigma, anak perusahaan
Elnusa.MPUHK

JAKARTA - Di tahun 2011
rencana investasi peru sa
haan lebih menitikberatkan
pada sarana dan prasarana
penunjang revenue makers.
Salah satu aplikasi konkritnya,
kini PTK sedang dalam proses
memperkuat armada laut,
dengan penambahan Tug
Boat serta Oil & Barge.
Dari sekian banyaknya pe
nawaran ship builder company
yang diterima Tim Pengadaan
Kapal PTK, PT BH Marine
& Offshore Engineering
merupakan perusahaan yang
lolos verifikasi dan paling
mendekati spesifikasi yang
diharapkan oleh PTK.
Penandatanganan Per
janjian kerja sama antar
kedua belah pihak untuk
pembuatan empat set Tug
& Barge dilakukan oleh

Direktur Utama PT Pertamina
Tongkang Suherimanto de
ngan Direktur BH Marine
& Offs h o r e E n g i n eer ing
Daniel Ong Beng Chong di
Ruang Rapat Dirut pada 10
Maret 2011. Acara tersebut
dis aksikan oleh Komisaris
PTK Suhartoko, Direksi dan
Tim Manajemen PTK, serta
para pihak yang terkait dalam
pelaksanaan proses perjanjian
kedua belah pihak.
Dirut PTK Suherimanto
berharap pelaksanaan pem
bangunan kapal berjalan
lancar, sesuai dengan sche
dule kerja yang telah di
rencanakan.
Senada dengan Suh e
rimanto, Daniel Ong pun
memiliki harapan yang sa
ma. “BH Marine & Offshore
Engineering akan menjalankan

Foto : PTK

Foto : PHE

Pertamina Tongkang Tambah
Tug Boat serta Oil & Barge

Direktur Utama PT Pertamina Tongkang Suherimanto berjabat tangan dengan
Direktur BH Marine & Offshore Engineering Daniel Ong Beng Chong setelah
menandatangani kesepakatan pembuatan empat set tug & barge.

kepercayaan yang diberikan
oleh PTK, sesuai dengan
jangka waktu penyelesaian
kapal yang telah ditentukan
dalam perjanjian,” ujar Ong.
Dengan bertambahnya

jumlah armada PTK dan pe
remajaan armada yang terus
dilakukan, citra dan kinerja
perusahaan di mata para
stakeholder diharapkan dapat
meningkat.MPPTK

Pertamina EP Bunyu Sertifikasi Operator Lapangan
BUNYU - Pertamina EP Field
Bunyu mengadakan program
internal classroom dalam
rangka persiapan sertifikasi
operator lapangan. Acara
yang diadakan di Aula Nibung
Patra, Komplek Nibung Baru
ini diikuti 350 pekerja dan
pekarya yang didominasi oleh
operator dari fungsi Operasi
Produksi, Pemeliharaan dan
Supply Chain Management,
pada 10 Maret sampai dengan
7 April 2011.
Pada acara ini, para

operator diberikan penjelasan
mendalam mengenai Standar
Tata Kerja (STK) dari ma
sing-masing fungsi tanpa
melupakan prinsip-prinsip
HSE Golden Rules. Yaitu,
patuh, intervensi dan peduli
terhadap standar kesehatan
dan keselamatan kerja serta
lindungan lingkungan.
Para peserta juga dibe
rikan materi mengenai per
tolongan pertama pada ke
celakaan (P3K) yang disam
paikan oleh dr. Achmad Soim

Munawar. “Kecelakaan kerja
dapat terjadi kapan saja,
terlebih pada industri migas.
Oleh karena itu, pengetahuan
tentang pertolongan pekerja
akan sangat membantu jika
terjadi kecelakaan. Apapun
bentuknya,” terang dr. Soim.
“Ini merupakan upaya
kami dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia
dan secara bersamaan me
ningkatkan HSE awareness
pada diri setiap operator se
bagai pekerja di garis depan

industri migas yang dijalankan
Pertamina EP,” ujar Field Ma
nager Pertamina EP Bunyu,
Muhammad Ruwahyono.
Sebagai kelanjutan dari
program ini, juga diadakan
sertifikasi untuk para operator
sesuai fungsi dan keahlian
masing-masing. Dengan
adanya program peningkatan
sumber daya manusia ini,
Pertamina EP semakin me
negaskan visinya untuk men
jadi Perusahaan Migas Kelas
Dunia.MPPEP

PEP Field Sangasanga Adakan
Defensive Driving Training Level II
SANGASANGA- Field Sa
ngas anga mengadakan in
house training mengenai
defensive driving training
level II (four wheel drive)
untuk 125 pekerja dan pe
karya yang telah memiliki
Ijin Mengemudi Kendaraan
Perusahaan (IMKP). Training
batch I dilaksanakan selama
dua hari di Pertamina Training
Center Sangasanga, (2122/3). Rencananya training

dibagi dalam lima batch dan
pelaksanaan dilakukan dalam
setiap minggu ke depannya.
Ali Rochmad, Field Ma
nager Sangasanga me
ngatakan tujuan diadakannya
training ini adalah untuk
membentuk perilaku HSE
yang diaplikasikan dalam
mengendarai kendaraan
perusahaan dengan aman,
terampil dan benar.
“Selain itu, pelatihan ini

sesuai instruksi BPMIGAS
bahwa setiap fungsi wajib
melakukan training dan ser
tifikasi pada seluruh aktifitas
pekerjaan agar tidak terjadi
fatality,”tambah Ali.
Seperti diketahui, Lintasan
jalan operasional Field Sanga
sanga sangat berlumpur ke
tika hujan dan berdebu pada
saat kering, sehingga hal
tersebut menyulitkan aktifi
tas oprasional kendaraan

perusahaan. Kondisi tersebut
diperparah oleh aktifitas alat
berat pertambangan ba
tubara di wilayah kerja migas.
Karena itu, peserta men
dapatkan teori dan praktek
mengemudi kendaraan four
wheel pada medan onroad
dan offr oad. Peserta juga
diberikan pengetahuan ten
tang peraturan lalulintas di wi
layah pertambangan dan jalan
umum.MPPEP SANGASANGA
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Pertamedika dan Swedia Bersinergi
Tingkatkan Kualitas Kesehatan

TARAKAN - PT Pertamina EP UBEP Sangasanga &
Tarakan - Tarakan Field mengadakan in house training
mengenai “ Pencegahan dan Penanggulangan Tum
pahan Minyak”, pada awal Maret lalu.
Mengingat lingkup kerja dan tugas Pertamina
EP UBEP Sangasanga dan Tarakan - Tarakan Field
yang beroperasi berdekatan dengan sungai, pantai
serta melakukan kegiatan loading ke tanker minyak,
sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran ling
kungan yang berasal dari tumpahan minyak, maka
diperlukan kesiagaan dan kemampuan Tim Tanggap
Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak di per
Foto : TATAN/Dok. Pertamina

JAKARTA – PT Pertamina Bina
Medika (Pertamedika) dipilih
oleh Kementerian Sosial dan
Kesehatan Swedia sebagai
wadah yang menjembatani
tim kesehatan Swedia dalam
melakukan peningkatan kua
litas kesehatan khususnya di
Indonesia.
“Program yang berjalan
selama tiga hari ini sangat
penting dilakukan untuk
menciptakan perawatan
kesehatan yang lebih baik
bagi setiap orang. Kita ha
rus manfaatkan sinergi ini
secara berkesinambungan
dan terintegrasi,” ungkap
Menteri Kesehatan & Sosial
Swedia,Goran Hagglund di
sela kegiatan Business Gathe
ring Sweden – Indonesia di
Rumah Sakit Pertamina Pu
sat, Jakarta, Rabu (7/4).
Sebagai salah satu ne
gara yang memiliki sistem
perawatan kesehatan terbaik
di dunia dengan teknologi yang
sangat maju, Swedia berusaha
memb antu mengatasi per
masalahan kesehatan di
Indonesia. Atas dasar itu,
tim kesehatan Swedia da
tang ke Indonesia. Melalui
Pertamedika yang dinilai se
bagai salah satu Rumah Sakit
dengan pelayanan kesehatan
terbaik dan terlengkap di In
donesia, tim medis Swedia
mulai melaksanakan program
tersebut.
Dengan sinergi ini, Per
tamedika berperan sebagai
jembatan bagi rumah sakit
jenis lainnya di Indonesia

In House Training
Pencegahan &
Penanggulangan
Tumpahan Minyak
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Penandatanganan tiga PSC GMB disaksikan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Dirjen Migas Kementerian
ESDM Evita Legowo.

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto didampingi Presiden Direktur PT Pertamina Bina Medika Mardjo Soebiandono
berbincang dengan Menteri Kesehatan & Sosial Swedia Goran Hagglund di sela kegiatan Business Gathering Sweden
– Indonesia.

(rumah sakit milik negara,
rumah sakit militer, rumah
sakit pemerintah dan rumah
sakit swasta) dengan delegasi
Swedia untuk menciptakan
sebuah pertemuan bisnis.
Hal ini untuk menciptakan ke
mitraan yang lebih kuat untuk
kedua negara.
Presiden Direktur PT Per
tamina Bina Medika Mardjo
Soebiandono menilai kegiatan
ini sebagai pemicu awal un
tuk transfer pengetahuan
dan peluang dari Swedia
dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan
berstandar internasional dan
teknologi kesehatan ter
kemuka.
Sementara Duta Besar
Swedia untuk Indonesia, HE.
Ewa Poland merasa terkesan

dengan program antara
Swedia dan Indonesia. “Saya
berharap ini akan menjadi
kerja sama yang simultan an
tar dua negara,” katanya.
Ini adalah kesempatan
yang sangat baik bagi In
donesia untuk dapat be
l a j a r s i s t e m k e s e h a t a n
dan pengetahuan per
t u k a r a n d e n g a n s w e d i a
dalam hal pelayanan ke
s e h a t a n d a n p e r a w a t a n
yang lebih baik. Selain itu,
tidak mengesampingkan
kemungkinan untuk mencip
takan peluang bisnis dengan
melihat kemampuan dan kom
petensi yang ada di kedua
negara.
Pertamedika terus ber
upaya menjalankan stra
tegi peluang investasi da

lam mewujudkan industri
kesehatan yang unggul yaitu
dengan membangun “Liver
Centre” di kota Sentul sebagai
rujukan nasional untuk Asean
khususnya Indonesia, sebagai
pengobatan terpadu penyakit
liver.
Selain itu, Pertamedika
juga berencana untuk mem
bangun “Cardiac Centre” di
RSPP sebagai salah satu
rujukan nasional sebagai
pengobatan terpadu Penyakit
Jantung.
“Kita harus melakukan
pendekatan kepada individu,
masyarakat dan ekonomi
untuk meningkatkan layanan
kesehatan yang terintegrasi,”
lanjut Komisaris Utama Per
tamina Sugiharto.MPIK

airan. “Dengan adanya pelatihan ini diharapkan tim
tersebut dapat meningkat kemampuannya dan bisa
lebih profesional serta lebih tanggap bila terjadi ke
jadian tumpahan minyak yang mempunyai potensi
terjadi pencemaran lingkungan dan kebakaran,” ujar
Ka. HSE UBEP Sangasanga & Tarakan – Tarakan
Field Arief Pambudi.
Pelatihan diikuti 20 orang dari setiap fungsi yang
ada di Tarakan Field yang tergabung dalam Tim
Penanggulangan Tumpahan Minyak. Melalui in house
training ini, para peserta mendapatkan pengetahuan
dan keterampilan mengenai pengelolaan tumpahan
minyak baik berupa pencegahan, pengendalian mau
pun pembersihan tumpahan minyak agar pencemaran
lingkungan dapat dicegah dan tidak membahayakan
bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta
makhluk hidup lainnya.
Pada kegiatan praktiknya, pelatihan ini didampingi
oleh instruktur bersertifikat internasional bekerjasama
dengan pihak ADPEL (Administrasi Pelabuhan)
Tarakan. Para peserta dilatih untuk menggunakan 600
ft oil boom, satu unit mesin skimmer pump, dua unit
perahu, dan peralatan serta kendaraan pendukung
lainnya.
Pelatihan seperti ini diharapkan dapat dilakukan
rutin tiga bulan sekali untuk meningkatkan kemampuan
tanggap darurat seluruh pekerja dan pekarya di Field
Tarakan jika terjadi tumpahan minyak.MPPEP

Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy
Abadi Poernomo resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum API
(Asosiasi Panasbumi Indonesia) untuk periode 2011 – 2014 oleh
Dirjen EBTKE, Luluk Sumiarso di Jakarta, Selasa (29/3).
Terpilihnya Abadi Poernomo sebagai Ketua Umum API
merupakan tindak lanjut dari hasil Munas, Selasa (22/2) dan juga
hasil keputusan formatur API, (17/3). “Ini merupakan sebuah
amanah yang harus diemban,” ujar Abadi Poernomo.
Menurut Abadi, pengembangan panasbumi ini masih
belum dapat berjalan sesuai dengan harapan meskipun telah
didorong dengan segala bentuk kebijakan Pemerintah. “Oleh
karena itu, dalam kepengurusan API 2011-2014 ini, pengurus
baru berusaha maksimal mewujudkan visi API sebagai mitra
terpercaya dari pemerintah, pengusaha dan profesional di
bidang panasbumi dalam mendorong dan memfasilitasi pe
ngembangan potensi panasbumi Indonesia sebagai energi
pilihan utama untuk mendukung ketahanan energi dan per

tumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan serta men
jadikan Indonesia sebagai super power di bidang energi
panasbumi,” paparnya.
Lebih lanjut, Abadi mengatakan bahwa menjadi suatu pijakan
bagi pengurus API 2011-2014 untuk bekerja keras dan berperan
lebih aktif lagi dalam memberikan kontribusi dan dukungannya
pada program pemerintah, yaitu pengembangan panasbumi
serta mendorong investor untuk maju lebih cepat lagi.
Sementara itu, Dirjen EBTKE, Luluk Sumiarso mengatakan
sejak dulu hingga sekarang selalu dikatakan membangun
infrastruktur panasbumi sangat mahal, padahal panasbumi
merupakan sumber energi yang sangat bagus dan bersih tetapi
tidak dimanfaatkan dengan maksimal.
“Ada slogan yang selalu dikaitkan dengan panasbumi, yakni
panasbumi ketinggalan jaman, mengikuti jaman, dan menjemput
jaman. Untuk yang terakhir menjemput jaman sekarang ini
sudah tidak boleh ditawar-tawar lagi,” tandas Luluk.MPNDJ

Foto : TATAN/Dok. Pertamina

Abadi Poernomo Jadi Ketua Umum API 2011 - 2014

Ketua Umum API 2011 - 2014 Abadi Poernomo berjabat tangan dengan Ketua
Umum API sebelumnya, Surya Darma.
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Sukses Panen Berkat
Pertamina

Balikpapan - Berkat dukungan RU V Balipapan
melalui program corporate social responsibility,
Kelompok Tani Rumput laut sukses melakukan
panen raya pada 10 Maret 2011 di Kelurahan Tanjung
Jumblai Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara (PPU). Dengan bantuan bahan baku
dan pembinaan dari RU V, Kelompok Tani 1 dan 2
berhasil melaksanakan panen rumput laut. Selang
waktu 2 minggu, keberhasilan ini juga diikuti oleh
Kelompok Tani 3 dan 4.
Salah satu peserta Kelompok Tani, Ibu Nurdin
mengisahkan bahwa pada mulanya panen pertama
tidak begitu berhasil dikarenakan tidak mengikuti
arahan. Namun, setelah diberi pelatihan mengenai
cara terbaik menanam rumput laut, dapat memperoleh
penghasilan bersih sebesar Rp 1,5 juta - 3 juta
selama 30 hari.
Ketua Koperasi Tani Januddin mengucapkan
terima kasih kepada RU V karena selama ini ma
syarakat Kelurahan Tanjung Jumblai hanya meng
andalkan mata pencaharian sebagai nelayan. Itu pun
penghasilan yang diperoleh tidak maksimal karena
sering terjadi kendala di laut , sehingga masyarakat
di pesisir beralih profesi dengan bercocok tanam
rumput laut.
Keberhasilan Program CSR Pertamina RU V ini
menjadi sosialisasi yang nyata kepada masyarakat
bahwa Pertamina merupakan perusahaan yang
ramah lingkungan yang peduli dan berperan aktif
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di
sekitar lingkungan operasi Pertamina.MPRU V

operasionalnya. Melalui
program CSR bidang pen
didikan ini Pertamina juga
mempunyai komitmen untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pendi
dikan dan peningkatan ak
ses komunitas terhadap
pendidikan di tanah air.
Hadir dalam acara pe
nyerahan bantuan tersebut
antara lain Walikota serta
Ketua DPRD Kota Dumai,
Kadis. Pendidikan, Camat Du
mai Timur, GM RU II Suhaimi,
Public Relation Section Head
RU II Hendra Tria Putra Na
sution beserta staf.
GM RU II Suhaimi berha

Foto : RU II

Kelompok Tani Rumput Laut

DUMAI - Refinery Unit (RU)
II kembali menyerahkan ban
tuan program CSR bidang
pendidikan berupa dua ruang
belajar bertingkat 2 (4 ruang
belajar) kepada SMA Negeri
2 Dumai.
Total bantuan yang di
salurkan Pertamina me
lalui program CSR bid ang
pendidikan untuk pemb a
ngunan dua ruang belajar
bertingkat tersebut sekitar
Rp. 650 juta.
Bantuan tersebut meru
pakan wujud kepedulian Per
tamina dalam meningkatkan
kualitas belajar dan mutu
pendidikan di sekitar wilayah

GM RU II,Walikota Dumai, dan Ketua DPRD Dumai secara bersama-sama
melakukan pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya pemakaian 4
ruang belajar.

rap, bantuan ini dapat mem
bawa manfaat bagi siswa
SMAN 2. Melalui program ini
Pertamina berupaya untuk

meningkatkan prestasi para
siswa dengan didukung fa
silitas yang memungkinkan.
MP
RUII

Pelatihan Komputer untuk Guru & Beasiswa
untuk Siswa SD di Kertapati
PALEMBANG - PT Pertamina
(Persero) memberikan
bantuan pelatihan komputer
untuk 50 guru dan beasiswa
untuk 50 siswa Sekolah Dasar
di wilayah Kertapati sebagai
wujud kepedulian terhadap
dunia pendidikan.
Untuk pelatihan komputer
50 guru di Kertapati, Per
tamina bekerjasama dengan
Lembaga Pendidikan Kom
puter ternama di Palembang.
Penyerahan bantuan pelatih
an komputer dilakukan oleh
Operation Head Terminal BBM
Kertapati, Amir Poerwanto,
pada (28/3).
Di hari yang sama, Amin

Poerwanto juga menyerahkan
beasiswa secara simbolis ke
pada siswa di wilayah Ker
tapati Palembang, di SDN
231, Kertapati. Beasiswa
tersebut diberikan kepada 50
siswa dari 10 Sekolah Dasar
Negeri wilayah Kertapati, yang
berprestasi namun kesulitan
untuk melanjutkan sekolah
karena berasal dari keluarga
yang kurang mampu.
Total bantuan yang di
ber ikan Pertamina untuk
program Corporate Social
Responsibility (CSR) “Cerdas
Bersama Pertamina” tersebut
sebesar 70 juta rupiah.
Amin Poerwanto

Foto : FRM REG. II

Foto : RU V

RU II Salurkan Program CSR Pendidikan 2011

Sebanyak 50 guru di wilayah Kertapati, Palembang serius mengikuti pelatihan
komputer yang diadkan Pertamina.

berharap dengan bantuan
tersebut para guru dan siswa

dapat terpacu untuk lebih
berprestasi di era digitalisasi
saat ini.MPFRM REG. II

Megahnya Sekolah Kami
Binar mata Mulyanti tiada lepas memandangi bangunan
sekolah dua lantai yang berada di Tarandam, Padang Timur.
Bayangannya pun menerawang pada kejadian September 2009
lalu. “Tak bisa dibandingkan dengan sekolah kami dulu,”kata
mantan Kepala Sekolah SDN 04 Tarandam, Padang ini.
Mulut perempuan yang mengajar kelas 6 sejak tahun
1983 itupun tercekat, saat Media Pertamina menanyakan
bagaimana sekolah tempat ia mengajar selama puluhan tahun
bisa mendapatkan bantuan dari Corporate Social Responsibility
(CSR) Pertamina.
“Gempa membuat sekolah kami roboh,”katanya mengawali
kisahnya. Dari 7 unit kelas, hanya tinggal satu kelas yang bisa
digunakan dalam kondisi rusak parah. Sementara ratusan pelajar
lainnya, baik dari SDN 04 maupun SDN 02 Tarandam terpaksa
belajar di tenda darurat.
Tenda jelas tak bisa bertahan lama. Belum setahun digunakan
sudak robek disana sini. “Saya nangis melihat anak-anak tak
konsetrasi belajar. Jika cuaca panas mereka kepanasan belajar
berlama-lama di tenda. Jika hujan terpaksa kami pulangkan
karena tenda bocor,”kenangnya sambil menitikkan air mata.
Mulyanti akhirnya mencoba mengajukan bantuan perbaikan
gedung sekolah ke Dinas Pendidikan setempat pada Oktober
2009. Iapun diarahkan meminta bantuan ke Pertamina Pemasaran

Unit II. Setelah di survey dan melalui uji kelayakan, upaya
Yanti—begitu panggilan akrabnya—mendapat hasil. SDN 04
dan 02 Tarandam dibangun lagi oleh Pertamina.
Selama tahap pembangunan, 280 murid kedua sekolah
tersebut menumpang belajar di
SDN 2 Ganting Utara dan SDN
Ganting Selatan. Genap setahun
menumpang, akhirnya bangunan
sekolah yang ditunggu jadi juga.
Tanggal 10 Maret, sekolah sudah
digunakan, atau sekitar dua pekan
sebelum diresmikan Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan dan
Gubernur Sumatera Barat Irwan
Prayitno.
Tapi Yanti tak bisa merasakan
mengajar di gedung baru. Karena
sejak awal Maret lalu ia diangkat penjadi penilik sekolah. “Meski
saya tak disini lagi, tapi saya bahagia. Usaha bersama seluruh guru
mencari bantuan untuk sarana pendidikan anak tercapai,”katanya
panjang lebar. Apalagi kedua sekolah tak lagi harus bergantian
masuk, karena ruang kelas menjadi 14 unit. “Saya tak menyangka
bangunannya akan semegah ini, “katanya sambil memandangi

ruangan kelas yang ada.
Bagi Yanti, bantuan CSR Pertamina ini sangatlah berarti.
Setidaknya Pertamina telah membantu memasilitasi anakanak belajar di tempat yang nyaman. “Semoga bantuan
ini menambah semangat belajar anak-anak. Terima kasih
Pertamina,”pungkasnya.MPDSU

