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Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan menjadi salah satu panelis
dalam Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition 2011 yang
diadakan di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada (20/9),

Dengan strategi bisnis ‘aggressive in upstream’ dan
‘profitable in downstream’, Pertamina terus melakukan
inovasi berkelanjutan di bidang energi. Salah satunya dengan
mengembangkan energi terbarukan sebagai pengganti energi
fosil yang selama ini menjadi andalan masyarakat dunia.
JAKARTA – Dalam presentasinya di ajang Asia Pacific Oil &
Gas Conference and Exhibition 2011 yang diadakan di Jakarta
Convention Center, Jakarta, pada (20/9), Director & CEO Pertamina
Karen Agustiawan memaparkan bahwa pengembangan energi
terbarukan yang dilakukan Pertamina untuk mengantisipasi
kecenderungan pasar dan lingkungan yang mulai berubah.
“Pemerintah Indonesia menargetkan bagaimana Indonesia
dapat mengimplementasikan energi mix pada tahun 2025 nanti.
Ini merupakan sebuah kesempatan dan tantangan yang harus
ditanggapi, karena peningkatan energi dilakukan dalam rangka

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Karen dalam
acara bertema “Business and Technology Innovation to Ensure
Sustainable Energy” tersebut.
Menurut Karen, di tahun 2011 Pertamina lebih menitikberatkan
strateginya di hulu. Hal itu dilakukan dalam rangka pengamanan
sumber energi sebagai sarana kesinambungan dari bisnis
Pertamina. “Kami menyadari pentingnya untuk mengamankan
sumber energi dan membangun kembali kemandirian energi
bangsa. Termasuk sumber daya gas konvensional, geotermal
dan Coal Bed Methane (CBM) yang merupakan sumber energi
terbarukan. Ini nantinya akan menjadi indikasi yang kuat dan
dapat memperluas portofolio bisnis hulu Pertamina untuk men
capai visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan energi kelas
dunia,”papar Karen.
Karen menjelaskan bahwa eksplorasi hulu Pertamina bukan
hanya di dalam negeri, tetapi sudah merambah beberapa negara
di luar negeri, antara lain Libya, Sudan, Qatar, Australia, Vietnam,
dan Malaysia. “Dan kami bangga dengan hasil yang dicapai oleh
tim kami di hulu. Meski baru tujuh negara, tetapi paling tidak

sudah mulai menunjukkan eksistensi Pertamina di mata dunia,”
tandasnya. “Ini merupakan salah satu implementasi strategi bisnis
kami. Meskipun baru kegiatan hulu saja yang lebih menonjol,”
ujar Karen.
Sejak terjadinya penurunan produksi minyak dunia tahun 2001,
Pertamina sudah mulai mengembangkan energi alternatif, seperti
geotermal. Sekarang, Pertamina sudah memiliki 15 wilayah kerja
geotermal di Indonesia. Delapan dikelola sendiri oleh Pertamina,
dan tujuh lainnya dikelola bersama dengan kontraktor lain. Untuk
energi alternatif lainnya, Pertamina juga telah mengembangkan
CBM, yang dikelola langsung oleh Pertamina Hulu Energi. Kegiatan
eksplorasi sudah dilakukan PHE sejak tahun 2008.
Karen mengatakan bahwa melakukan eksplorasi CBM dengan
total estimasi resources sebesar 453,3 TCF akan menjadikan
Pertamina sebagai market leader bidang CBM di Indonesia. “Saat
ini, kami sedang berusaha memaksimalkan pengembangan dan
membangun mitra sebagai jembatan yang menghubungi antara
teknologi dan kemampuan dari setiap insan Pertamina, khususnya
yang mengelola bidang CBM,” tandas Karen mengakhiri. MPNDJ
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PT Pertamina Tongkang Siap
Tembus Pasar Global
Pengantar Redaksi :
Sebagai salah satu anak
perusahaan PT. Pertamina
(Persero) yang melakukan
kegiatan usaha di sektor
industri jasa pelayaran
dan jasa kemaritiman, PT
Pertamina Tongkang terus
berupaya mencapai visi untuk
menjadi perusahaan bisnis jasa maritim yang unggul,
tangguh dan terpercaya. Saat ini Pertamina Tongkang
tengah mempersiapkan diri untuk berkiprah di pasar global
dalam 2 tahun ke depan. Berikut penuturan Direktur Utama
PT Pertamina Tongkang, Suherimanto mengenai upayaupaya persiapan menuju pasar global yang disampaikan
saat merayakan ulang tahun ke-42 PT. Pertamina
Tongkang.
Bagaimana kesiapan PT. Pertamina Tongkang
(PTK) menghadapi pasar global? Persaingan di era
global adalah menuntut adanya budaya kerja baru yang
lebih unggul yang dilandasi oleh tata nilai PT. Pertamina
Tongkang yakni profesional, integritas, bertanggung jawab,
kerjasama dan disiplin. Hal ini sejalan dengan berbagai
upaya perubahan yang telah dicapai dan yang masih terus
dilaksanakan oleh PTK.
Kapan kesiapan PTK untuk bisa masuk ke pasar
global? Sejak berdirinya PTK pada 9 September 1969
dalam perkembangannya PTK mengalami pasang surut
dan sejak dua tahun terakhir, PTK mulai bangkit dengan
banyaknya kemajuan yang telah diraih dan banyak
kesempatan yang didapat.
Untuk mendukung kegiatan ini, kita telah merintis
pendirian anak perusahaan di Singapura dan dari sinilah
PTK mulai melangkah ke pasar global termasuk menggarap
pasar-pasar non Pertamina di tingkat regional.
Kita harapkan anak perusahaan ini menjadi cikal bakal
kami untuk go international dan akan kami mulai dengan
menggarap pasar yang masih berkaitan dengan pertamina
yaitu seperti angkutan BBM yang selama ini dilakukan oleh
Petral.
Diharapkan pula dalam waktu 2 tahun ke depan PTK
bisa menjadi perusahaan yang kita banggakan bersama
dan berkiprah di pasar global.
Mengapa di Singapura? Karena memang aktifitas
Singapura memang luar biasa dia termasuk pelabuhan
tersibuk di dunia, sehingga kami pilih sebagai batu loncatan
kami untuk go global dan tidak menutup kemungkinan
setelah Singapura akan menyusul negara lainnya lagi.
Berapa nilai investasi yang harus disiapkan untuk
go global? Nilai investasi untuk go global dari sisi kapal
saja kami menyiapkan di atas $100 juta (investasi awal) dan
perlu diketahui untuk pendanaan tidak masalah.
Saat ini PTK telah dipercaya oleh lembaga-lembaga
keuangan maupun perbankan untuk membiayai investasi
baik berupa kredit modal kerja, pembiayaan maupun kerja
sama yang antara lain didukung oleh Exim Bank, Bank
Mandiri dan BCA.
Selama ini kami belum punya pengalaman banyak
untuk pengelolaan tanker, tapi target saya selama 1 tahun
ini ada pembelajaran, dan itu sudah kami siapkan sehingga
pada saat kami mempunyai beberapa kapal tanker PTK
sudah punya pengalaman.
Kami membuka diri untuk go international saya pikir
aliansi strategis perlu saya lakukan, sharing ownership juga
akan kami lakukan.
Untuk tahun 2011 perkembangan seperti apa yang
sudah terlihat? Pada tahun 2011 ini, sudah banyak
perubahan yang membanggakan yang terjadi di PTK. Telah
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digulirkan program transformasi dan perubahan budaya
kerja yang dilaksanakan mulai dari jajaran direksi, tim
manajemen hingga ke seluruh pekerja PTK baik yang ada
di laut maupun yang berada di darat. Selain itu juga telah
ditandatanganinya fakta integritas oleh komisaris, direksi dan
tim manajemen PTK.
Berapa target laba yang dikejar untuk 2011 ini?
Kondisi keuangan PTK untuk semester I tahun 2011 telah
over target dimana tahun ini laba yang ditargetkan sebesar
Rp 22 miliar profit dan sampai dengan semester pertama
tahun 2011 ini kita telah memperoleh Rp 18,9 miliar. Kami
optimis akan dapat melampaui target yang diberikan oleh
pemegang saham.
Untuk tahun 2012 kami di target 4 kali lipat menjadi Rp
92 miliar, tahun 2013 menjadi Rp 190 miliar, dan 2014 lebih
dari Rp 200 miliar. Itu target kami, karena tanpa investasi
kami sangat susah untuk mencapai target-target ini.
Target yang sebesar ini bagi kami tidak bisa tergantung
pada pasar lokal saja, sehingga ke depan PTK bisa tumbuh
seperti yang diharapkan dan saya sangat optimis target
yang diberikan kepada kami bisa tercapai karena kami ingin
memberikan kontribusi besar untuk induk kami PT pertamina
(Persero).
Selanjutnya langkah apa lagi yang ingin dicapai
PTK? Langkah berikutnya kami akan mencoba masuk ke
pasar regional, kemudian Asia Pasifik, karena wilayah ini
tumbuh begitu cepat. Jadi PTK menggarap pasar ini dan
sudah di persiapkan sejak dini dari semua sisi, dari semua
aspek dan dari sisi SDM-nya.
Disamping kami bergerak di angkutan kami juga akan
mencoba di kegiatan log base saat ini sedang kami rintis
di batam yang akan dilakukan anak perusahaan kami yaitu
Peteka Karya Samudra.
Tiga anak perusahaan PTK yakni Peteka Karya
Samudra, Peteka Karya Gapura dan Peteka Karya Tirta
akan kita dorong untuk berkiprah dalam mendorong bisnis
khususnya untuk supporting bisnis PTK. Alhamdulillah
mulai tahun ini ketiga anak perusahaan tersebut telah
menghasilkan keuntungan yang signifikan buat PTK.
Bagaimana dengan program jangka pendek dan
jangka panjang PTK ? Perusahaan memiliki komitmen
yang jelas dalam program jangka pendek, menengah
maupun jangka panjang, memperkuat pondasi yang kokoh
untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan berbagai
kegiatan seperti replacement (pergantian) kapal, safe
urgency, melaksanakan aliansi strategis dengan mitra kerja,
mendorong program peremajaan terhadap replacement
kapal baru yang lebih progresif untuk mendukung kegiatan
lepas pantai. Untuk pengadaan armada angkutan, kita
lakukan dengan membeli atau berinvestasi (membangun
baru) baik tipe small, GP maupun medium range.
Dalam setahun terakhir ini, PTK telah menambah 14
armada kapal dari berbagai jenis ditambah 2 kapal RIB.
Rencananya tahun 2011-2012 kami akan menginventasi
hampir 20-25 armada, termasuk tipe medium range karena
tipe besar inilah yang mendorong untuk perkembangan PTK.
Tahun 2011 ini PTK akan mengadakan 3 hingga 6 kapal
tanker ukuran medium range yang berkapasitas sekitar
35 ribu DWT karena memang kapal-kapal inilah yang bisa
mendukung peningkatan revenue dan profit sehingga ke
depan PTK bisa tumbuh dan berkembang lebih progresif
lagi. Kapal-kapal tanker ini rencananya akan melayani
kegiatan angkutan impor minyak Pertamina.
Sesuai dengan RJPP tahun 2011-2015, PTK akan
menambah armada tanker dari berbagai jenis sekitar 40
armada sehingga diharapkan jumlah armada kita di tahun
2015 menjadi 60 hingga 70 armada.
Diharapkan dengan investasi ini menjadikan PTK
bisa tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang
terintegrasi dan berskala global.MPIK

Editorial
Jangan Anggap Sepele
Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi
karena manusia memang tidak diciptakan oleh Tuhan
menjadi makhluk semisal malaikat. Tapi, jika kesalahan
tersebut dilakukan karena kelalaian setelah adanya rambu
peringatan dan peraturan, maka permakluman seperti
penyataan di atas tidak dapat diberlakukan. Termasuk
dalam dunia bisnis. Di era yang sangat kompetitif seperti
sekarang ini, kesalahan dalam bentuk apapun tidak bisa
dianggap sebagai hal yang manusiawi dalam kacamata
bisnis. Karena pada dasarnya prinsip ekonomi dalam bisnis
adalah bagaimana menciptakan keuntungan sebesarbesarnya. Untuk mendapatkannya, maka ada aturan main
yang jelas, yang harus dijalankan semua sumber daya
manusia yang ada dalam lingkaran bisnis tersebut.
Demikian halnya dengan insiden yang terjadi di Stasiun
Pengisian Bahan Bakar untuk Umum seminggu terakhir
ini. Kejadian di Pasuruan (20/9), Rantau Prapat (20/9),
dan terakhir di Bekasi (22/9), dapat menjadi bukti bahwa
jika peraturan yang seharusnya ditaati semua pihak tidak
ditaati, maka musibah lah yang menanti.
Insiden di SPBU bukanlah hal yang biasa terjadi,
dan memang seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi
Pertamina, sebagai induk semang bisnis SPBU di
Indonesia telah menerapkan peraturan yang ketat dalam
operasional jual-beli bahan bakar di SPBU. Aturan ketat ini
dilakukan Pertamina karena SPBU merupakan kawasan
yang memiliki tingkat risiko kebakaran besar (major
hazard accident).
Tapi, apa yang dilakukan Pertamina tidak akan bernilai
sama sekali jika pihak lain, seperti pengusaha SPBU,
karyawan SPBU, dan konsumen tidak memahami dan
menyadari bahwa aturan tersebut harus ditaati. Tidak
hendak menunjuk hidung berkaitan dengan insiden di tiga
SPBU tersebut, tapi alangkah manisnya jika semua aturan
dijalankan karena kesadaran dari semua pihak.
Sebenarnya tidak sulit menaati peraturan di SPBU.
Pertamina hanya memberikan tiga tanda untuk dipahami
dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait tatkala memasuki
kawasan SPBU. Yaitu, dilarang merokok, matikan mesin
kendaraan ketika mengisi BBM, serta matikan handphone.
Jika ketiga hal ini ditaati, maka tidak akan ada insiden
kebakaran di areal SPBU.
Memang tidak bijak rasanya jika kita baru belajar
dari musibah yang terjadi secara beruntun. Apalagi jika
musibah tersebut sebenarnya bisa kita hindari. Tapi,
mengingatkan adalah kewajiban yang harus dilakukan.
Pertamina harus terus mengingatkan pengusaha SPBU
dengan pertemuan rutin dan pengecekan ke lapangan.
Pengusaha SPBU harus rutin mengingatkan seluruh
karyawannya dengan briefing tugas harian dan penilaian.
Karyawan SPBU
pun harus proaktif
mengingatkan
konsumen untuk
menaati peraturan
jika memasuki
area SPBU. Dan
yang tak kalah
pentingnya,
konsumen harus
mau diingatkan dan
mulai menyadari
bahwa aktivitas
di SPBU bukanlah
sekadar aktivitas
jual beli biasa.
Tapi merupakan
aktivitas jual beli
berisiko tinggi.
Risiko yang bisa
mengakibatkan
semua pihak
dirugikan jika halhal yang dianggap
sepele dilanggar.MP
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Alam, Guru Terbaik
Imbauan saja tidak cukup. Perbaikan butuh aksi.
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education dianggap sebagai suatu model pendidikan

Di tengah gempuran perilaku yang makin menjauhkan

yang memanfaatkan alam sebagai sumber ilmu

manusia dari keramahannya pada lingkungan,

pengetahuan tanpa menggunakan alat-alat peraga

dibutuhkan seperangkat perubahan yang kukuh dan

dan fasilitas yang mahal. Tidak benar juga bila ada

itu adalah pendidikan. Sebuah institusi yang diyakini

anggapan pendidikan bermutu pasti mahalnya.

memiliki keampuhan hasil.
Sebaliknya, green education mengedepankan
22 April. Sebuah tanggal yang mungkin sebagian

kemampuan peserta didik agar lebih adaptif dan

dari kita tidak peduli. Padahal, tanggal tersebut

proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan

merupakan momen “singkat” untuk menyita sedikit

lingkungan yang terjadi. Green education bukan

perhatian kita terhadap bumi. Sayangnya, meski

hanya sekedar mengajarkan penanaman seribu

sudah 41 kali peringatan Hari Bumi ini diperingati—

pohon, tidak membuang sampah sembarangan

sejak pertama dikumandangkan oleh Gaylord

atau back to nature, akan tetapi melatih keberanian,

Nelson—tetap saja tidak ada gema bahkan jejak sisa

kesabaran, keuletan, kerjasama tim, dan

dari peringatan itu. Empati sejenak, untuk kemudian

kepemimpinan. Hal-hal seperti ini penting untuk

kembali pada perilaku semula.

membangun struktur mentalitas peserta didik agar
lebih kuat. Program akan lebih efektif jika menyangkut

Hari Bumi, dalam sejarahnya memang
dimaksudkan mengajak orang untuk peduli

tiga hal : membangun akhlak, logika berpikir dan
kepemimpinan.

pada lingkungan. Sebuah gerakan apresiatif
dan implementatif terhadap planet yang telah

Akhlak dapat diajarkan melalui guru dengan tetap

dimanfaatkan manusia sedemikian rupa. Walaupun

melibatkan orangtua di rumah. Pada tingkatan ini

peringatan Hari Bumi makin gencar dan masif

sangat dibutuhkan sebuah teladan. Sebuah contoh

dilaksanakan tiap tahun, pertanyaannya mengapa

akhlak yang bisa menuntut pada sikap menyayangi

yang dilakukan terkesan basa-basi saja. Hambar.

dan memelihara lingkungan hidup. Dalam pengajaran
logika berpikir arah pengembangan pada eksplorasi

Coba saja simak ketika Hari Bumi diperingati.

nalar dengan cara bereksperimen di alam. Melalui

Imbauan untuk hemat energi, perilaku ramah

pengalaman yang kaya harapannya tentu saja ada

lingkungan mungkin hanya bisa dirasakan hitungan

feedback penyelarasan tindakan terhadap alam,

jam, tidak sampai satu hari. Setelah itu, senyap

dimana manusia sejatinya adalah sebagai aktor

lagi. Kepedulian lingkungan yang dimotori sejumlah

penting dan penentu wajah bumi.

pihak rasanya hilang disapu angin. Kita harus berani
mengakui tingkat kesadaran masih rendah. Bukan

Faktor penting lainnya yang tidak kalah pentingnya

tidak mungkin karena memang tidak ada pemahaman

adalah menyangkut kepemimpinan. Aspek ini

yang mencukupi mengapa peduli lingkungan itu perlu.

menekankan pada kemandirian, bertanggung
jawab, keberanian, dan empati. Pada level ini, ada

Mengubah kebiasaan bukan pekerjaan mudah.

sebuah gerakan sadar yang mampu membawa

Kebiasaan dibentuk dari beragam aspek : ekonomi,

perbaikan bukan saja terhadap dirinya, dan tentu saja,

budaya, sosial, agama, geografis dan sebagainya.

kelak, akan memberikan pengaruh lebih luas bagi

Kesemuanya membentuk sikap mental. Merombak

lingkungan sekitar. Sehingga, akan muncul volunteer

mindset mustahil dilakukan dalam hitungan

baru, sebagai agen pembaharu bagi lingkungan,

tahun, bulan, apalagi hari. Sementara mindset

minimal di lingkup terdekatnya.

dibentuk puluhan tahun, maka untuk merubahnya
diperlukan waktu cukup lama. Sebuah metode dan

Green education, adalah sebuah tindakan

strategi mutlak diperlukan. Untuk itulah diperlukan

berjangka-panjang. Tidak saja stamina dan energi—

seperangkat penggerak perubahan melalui sebuah

pikiran, tenaga dan modal—yang dibutuhkan tetapi

gerakan green education.

menuntut sebuah kesabaran. Proses penyadaran
bukanlah sebuah kerja instan yang langsung

Pertamina Foundation dalam lingkup kegiatannya

memberikan dampak esok hari, ketika program

coba menitikberatkan pada green education. Melalui

ini dijalankan hari ini. Dan, Pertamina Foundation

konsep green education yang menyentuh baik

berkomitmen untuk menjaganya.•

hardware, software maupun brainware diharapkan
bumi tetap bisa menjadi tempat tinggal yang layak.
Bagaimanapun manusia adalah bagian dari alam
yang saling berinteraksi. Kepedulian dapat muncul jika
ada interaksi yang optimal di antara keduanya. Green

PERTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama

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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Sales Representatif LPG Rayon I Pertamina Aripin menjelaskan
tentang seputar penggunaan Elpiji yang aman benar serta berbagi
tips mencegah insiden elpiji.

Pertamina
Partisipasi dalam
Dialog Antisipasi
Kebakaran
Jakarta – Kasus kebakaran yang belakangan
ini marak terjadi di ibukota Jakarta, membuat
sejumlah pihak kembali mengingatkan masyarakat
mengantisipasi insiden kebakaran. Salah satunya
menggelar “Dialog Interaktif” yang diadakan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi
DKI Jakarta dengan Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Masyarakat (LP2M), Rabu (21/9).
Puluhan masyarakat tampak antusias berpar
tisipasi dalam dialog yang diadakan di Aula Kecamatan
Tanah Abang. Dialog bertemakan “Peningkatan
Kewaspadaan Terhadap Bahaya Kebakaran di
Jakarta” ini menghadirkan beberapa narasumber,
yakni Kepala Bidang Operasi Dinas Pemadam
Kebakaran DKI Jakarta Subejo, Sales Representatif

Jakarta – Rendahnya
kesadaran masyarakat akan
budaya hemat energi bisa
berakibat fatal bagi kerusakan
lingkungan. Pertamina sesuai
dengan komitmennya sebagai
perusahaan energi kelas
dunia, ikut andil menjaga
kelestarian bumi dengan
menyelenggarakan workshop
bertajuk “Konservasi Energi
dan Emition Reduction Perta
mina” di Lt. 21 Gedung Utama
Pertamina, Senin (19/9).
Kegiatan ini merupakan
implementasi dari salah satu
kebijakan Direksi Pertamina
terhadap aspek HSSE
(Health, Safety, Security, and
Environment).
Workshop dihadiri Vice
President Asset Management
Gatot Harsono, Enviromental
Manager T. Parningotan Pa
saribu, General Support
Manager Hermawan, dan
Pjs Vice President HSSE
Isnaini.
Dalam sambutannya,
Gatot Harsono mengatakan
budaya hemat energi di
masyarakat kita masih rendah,
khususnya di perkantoran.
Demikian pula di Pertamina,
meski sudah ada kesadaran
namun perlu ditingkatkan.
Karena berdasarkan hasil
audit energi dari kantor pusat
pada 2010, konsumsi listrik di
kantor Pertamina cenderung

Foto : KUN/Pertamina

Foto : KUN/Pertamina

Pertamina Tingkatkan
Kesadaran Hemat Energi
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Kesadaran hemat energi perlu lebih ditingkatkan pekerja Pertamina. Hal tersebut diungkapkan Vice President Aset
Management Gatot Harsono pada workshop bertajuk “Konservasi Energi dan Emition Reduction Pertamina” di Lt. 21
Gedung Utama Pertamina, Senin (19/9).

meningkat 4-8 % pertahun.
Indeks Konsumsi Energi
(IKE) untuk kantor Pertamina
pusat mencapai 213 kWh/m2/
tahun, masih diatas angka
IKE ASEAN yaitu 200 kWH/
m2/ tahun.
Program konservasi
energi sejatinya adalah ke
putusan pemerintah yang
tercermin dalam PP No. 70
2009. Terkait dengan itu,
bagi Pertamina sendiri ada
tidaknya PP tersebut, akan
tet ap berkontribusi dalam
konservasi ini.
“Pertamina memiliki ko
mitmen yang kuat untuk
menurunkan besarnya emisi
Gas Rumah Kaca (GRK) dan

melakukan konservasi sum
ber daya alam dan energi
sebagai bagian dari komitmen
yang berkelanjutan ,” kata
Enviromental Management
Pertamina, T. Parningotan
Pasaribu.
Parningtan menambahkan
Tujuan dari workshop ini untuk
memberikan wawasan dan
praktek program konservasi
energi dan reduksi emisi
GRK terhadap seluruh pe
kerja terkait, selain itu juga
sebagai sarana belajar da
ri pengalaman praktisi dan
pengelola gedung menyoal
program konservasi ener
gi dan reduksi emisi yang
kemungkinan dapat dilak

sanakan di Pertamina.
Workshop ini berlangsung
selama dua hari, yang
diikuti pekerja dari Fungsi
Pemasaran, Pengolahan,
HSSE, dll. Di hari pertama
peserta diberikan materi se
putar konservasi energi dan
reduksi emisi oleh pemateri
baik dari pembicara yang
berasal dari Pertamina sendiri
maupun dari luar. Pada hari
kedua Selasa (20/9), ren
cananya workshop diisi de
ngan kunjungan ke salah gatu
gedung percontohan green
building, yaitu The Plasa, yang
bertempat di Plasa Indonesia.
MP
SYAHRUL

LPG Rayon I Pertamina Aripin dam Perwakilan dari
Dalam kesempatan ini Aripin memberikan
sosialisasi seputar penggunaan elpiji secara aman
dan benar serta berbagi tips mencegah insiden
elpiji. “Kegiatan seperti ini memang sudah kami
lakukan sejak tahun 2010 dan sampai saat ini terus
bergulir. Bentuk kongkrit sosialisasi ini sudah banyak
dilaksanakan secara berkala kedaerah-daerah,
melalui berbagai bentuk program seperti program
masak aman dan nyaman bersama Pertamina,
pelatihan Duta-duta elpiji , dan juga layanan quick
respons Pertamina,”jelas Aripin.
Materi yang diberikan dikemas dengan bahasa
sederhana dan dilengkapi dengan praktik pemasangan
perangkat elpiji yang benar, serta langkah-langkah
yang dilakukan saat mendapati adanya kemungkinan
kebocoran elpiji. Aripin juga menambahkan Pertamina
memberikan layanan quick respons, yakni layanan
cepat tanggap untuk mengatasi masalah konsumen
elpiji dengan memberikan panduan secara sederhana.
“Anda tinggal telpon contact Pertamina 500.000,
untuk pertanyaan apa saja terkait produk elpiji,”ucap
Aripin.
Dengan sinergi antar berbagai pihak ini diharapkan
bisa meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan
menjadi panduan praktis dalam mengantisipasi baha
ya kebakaran.MPSAHRUL

‘First Aid Training’ bagi Pekerja RU IV
CILACAP - Pertamina yang
sedang bertransformasi
selain terus membangun
aspek bisnis juga secara
kontinyu membangun aspek
kompetensi dan kapabilitas
pekerja. Terkait hal tersebut
Pertamina RU IV berkomitmen
untuk memberikan berbagai
pelatihan bagi pekerjanya baik
yang bersifat mandatory atau
wajib maupun pelatihan yang
berbasis kompetensi, demikian
disampaikan oleh Manager
HR Area Happy Paringhadi
pada saat membuka pelatihan
First Aid atau Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan
(P3K) angkatan yang pertama
di gedung Diklat RU IV tanggal
14 September 2011.
Lebih lanjut Happy ber
harap jika setiap pekerja
memiliki kapabilitas terkait
tentang P3K maka akan
dapat mengurangi dampak
akibat kecelakaan kerja yang

Foto : RU IV

Perusahaan Listrik negara (PLN) Buang Surata.

tidak diharapkan terjadi.
Menurutnya, ke depan
RU IV berkomitmen untuk
membangun kapabilitas pe
kerja dengan lebih baik dan
lebih cepat.
Pelatihan yang diikuti
oleh 25 peserta dari berbagai
fungsi ini menghadirkan

pembicara dari Pertamina
Hospital Cilacap dan Dinsos
nakertrans Kabupaten Cila
cap dengan materi terkait
perundang-undangan tentang
P3K di tempat kerja, first aid,
penanganan berbagai macam
trauma, keracunan dan gigitan
binatang, berbagai teknik P3K

dan kebijakan serta strategi
kesehatan kerja.
Pelatihan angkatan per
tama berlangsung hingga 16
September 2011 berupa class
room dan praktisk, sementara
untuk angkatan kedua digelar
pada 17 - 19 Oktober 2011.
MP
RU IV

kebijakan het elpiji minta ditinjau ulang
JAKARTA (Sinar Harapan) - Kenyataan perbedaan
harga di tiap daerah membuat kebijakan harga eceran
tertinggi (HET) untuk eliji tidak sesuai dengan prinsip
subsidi yang sudah ditetapkan. DPR meminta agar
kebijakan HET saat ini ditinjau ulang. Seperti diketahui,
berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri Nomor
17/2011 dan Menteri ESDM Nomor 5/2011 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian tertutup
LPG (Liquid Petroleum Gas) tertentu di daerah, HET
nasional sebesar Rp 12.750 untuk radius 60 km dari titik
serah penyalur LPG. Dirjen Migas Kementerian ESDM,
Evita H. Legowo, mengakui penentuan HET memang
hanya berlaku bagi agen dalam radius maksimal 60 km
dari stasiun pengisian tabung gas elpiji. Di luar radius
60 km, ada penambahan ongkos angkut sehingga HET
yang ditetapkan di Kabupaten/Kota bisa lebih tinggi dari
HET nasional. “Selisih harga terjadi karena ada biaya
tambahan yang diterapkan pemerintah daerah setempat
di luar radius 60 km tersebut. Kebijakan tiap pemda
berbeda, inilah yang menyebabkan harga eceran elpiji
3 kg berbeda-beda,” tutur Evita.MPRO
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Energi Alternatif Jadi Strategi
Pembangunan Nasional
Jakarta – Di tengah pere
konomian yang ketat dan penuh
gejolak ini, dunia dihadapkan
dengan empat tant angan
penting. Yaitu, isu perlambatan
ekonomi dunia, global climate
change, isu ketersediaan
pangan, serta energy security.
Demikian dipaparkan
Menteri Perekonomian Republik
Indonesia, Hatta Rajasa, dalam
sambutan pembukaan Asia
Pacific Oil and Gas Conference
and Exhibition (APOGCE) 2011,
di Jakarta Convention Center,
Jakarta, Selasa (20/9).
“Seiring dengan terbatasnya
energi fosil dan terdorong karena
kes ejahteraan manusia dan
semakin belum kompetitifnya
energi terbarukan, maka forum
APOGCE ini sangat penting
untuk sharing knowledge. Yang
akhirnya dapat melakukan
perbaikan di berbagai bidang
baik dari pemerintah selaku
pemegang kebijakan maupun
investor,” tambah Hatta.
Hatta juga menambahkan
bahwa energi alternatif me
rupakan tantangan ke depan
bagi seluruh bangsa di du
nia. “Untuk itu Indonesia
menempatkan isu energi al

ternatif menjadi strategi
pembangunan nasional,”
ujarnya.
Sementara itu, Kepala BP
Migas, R. Priyono menyatakan
ada hal yang tidak kalah
pentingnya dibandingkan
den gan inovasi teknologi,
yaitu inovasi bisnis. “Karena
pada akhir sebuah proyek
baik yang masih dilanjutkan
atau tidak akan bergantung
pada keuntungan komersial
dan perhitungan bisnisnya.
Semakin besar keuntungan
bisnis didapat, kemungkinan
proyek tersebut diperpanjang
semakin besar,” ungkapnya.
Setelah peresmian fo
rum APOGCE, Menteri Per
ekonomian RI Hatta Rajasa
melakukan kunjungan ke
arena pameran dari berbagai
industri migas, tidak terk e
cuali Pertamina. Dalam
kesempatan tersebut, SVP
Upstream Strategy Planning &
Subsidary Management, Salis
S. Aprilian menjelaskan tentang

Foto :KUN/Pertamina

pertamina optimistis tambah
90 sumur
SURABAYA (Bisnis Indonesia) - PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) menyatakan optimistis bisa menambah
90 sumur baru di blok migas West Madura Offshore
(WMO) hingga 2015 sehingga bisa memacu peningkatan
produksi blok migas lepas pantai itu hingga sekitar
165%. Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen
mengatakan PHE diharapkan bisa memberikan kontribusi
untuk mendongkrak produksi migas nasional. Saat ini
penurunan produksi minyak nasional mencapai 16% per
tahun. “Penurunan itu menjadi perhatian Pertamina. Oleh
karena itu, kami mendorong PHE memacu produksinya,
termasuk di WMO,” ujarnya. Pertamina, tambahnya,
mendapat target tambahan produksi sebanyak 350
ribu barel per hari pada 2015. “Kami meminta PHE
mencurahkan tambahan produksi migas bisa segera
dipercepat. Blok WMO merupakan salah satu blok
andalan,”jelas Husen.

BERITA

SVP Upstream Strategy Planning & Subsidary Management, Salis S.Aprilian
didampingi oleh Director & CEO Pertamina, Karen Agustiawan menjelaskan
tentang Shale Gas kepada Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Hatta
Rajasa di booth Pertamina pada saat APOGCE 2011 di Jakarta Convention
Center, Selasa (20/9).

energi alternatif yang sedang
dikembangkan Pertamina yaitu
Shale Gas. “Pertamina telah
melakukan riset terhadap Shale
Gas tersebut,” ujarnya.
Shale Gas merupakan
salah satu unconventional gas
di luar CBM (coal bed methane)
yang telah dikembangkan di
Indonesia. Dan diperkirakan
pada tahun 2025, capaian

persentasenya meningkat dua
kali lipat dibandingkan dengan
bahan bakar minyak (fosil) yang
diperkirakan akan menyusut
hingga 20 persen.
Menurut Salis, Pertamina
sudah mengembangkan di
empat titik Shale Gas yaitu
wilayah Sumatera, Kalimantan,
dan Jawa.MPNDJ

‘Meet & Greet’ Pemenang Undian
Pertamax & Fastron Go to Monza 2011
Jakarta – Dalam rangka
memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada konsumen,
Pertamina menggelar program
Pertamax dan Fastron Go To
Monza 2011 dan memberang
katkan 17 orang pemenang
undian tersebut ke Monza,
Italy untuk menyaksikan pe
balap nasional Indonesia Rio
Haryanto di ajang balap GP3
series. “Kemenangan yang
diraih para peserta ini meru
pakan keberuntungan yang
luar biasa,” ujar Corporate
Secr etary Pertamina, Hari
Karyuliarto pada malam Meet
and Great Pertamax dan
Fastron Go To Monza di
Sheraton Hotel Bandara,
Rabu (7/9).
Menurut Hari, tujuan
dari program ini adalah
untuk memb angun
rasa keped
 ulian
seluruh masyarakat
terhad ap pebalap
mud a Indonesia
b e r p r e s t a s i .
“Pertamina se
lak u BUMN dan
sponsor lainnya
sangat mendukung
Rio pada balap GP3
series ini. Anak muda yang
mempunyai semangat untuk

Foto : TATAN/Pertamina

RESUME Pekan Ini

Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto (tengah) foto bersama para
pemenang undian program Pertamax dan Fastron Go To Monza 2011.

terus mengibarkan bendera
merah putih di seluruh belahan
dunia,” tukasnya.
Selain itu, lanjut Hari,
program ini merupakan salah
satu cara untuk mengajak masya
rakat beralih menggunakan
produk unggulan dan ramah
lingkungan yaitu Pertamax
dan Pertamax Plus. “Dengan
menggunakan Pertamax yang
merupakan bahan bakar non
subsidi, paling tidak turut
serta dalam melaksanakan
imbauan pemerintah agar tidak
menggunakan produk subsidi,”
ujarnya.
“Memang produk Pertamax
harganya fluktuatif tergantung
harga minyak dunia, tetapi
Pertamina sudah berkomitmen
konsumen tidak akan kecewa

ketika menggunakan produk
non subsidi ini, karena
Pertamina telah memberikan
kualitas dan mutu yang terbaik
untuk Pertamax dan Pertamax
Plus. Itu bukan janji tetapi bukti
Pertamina,” tandas Hari.
Sama halnya dengan
pelumas Pertamina, yakni
Fastron yang kualitasnya sudah
tidak diragukan lagi. Karena
pelumas Pertamina sudah
masuk di pasar internasional.
Diharapkan dengan adanya
perjalanan gratis bagi kon
sumen, dapat meningkatkan
terus pembelian bahan bakar
non subsidi di SPBU Pertamina
dan juga penggunaan dari
pelumas Pertamina terutama
Fastron.MPNDJ
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‘Upskilling’ HSE &
‘Refinery Process’ di RU IV
CILACAP - Untuk menjaga agar kilang tetap aman,
diperlukan pekerja yang memahami betul aspek safety
di dalam kilang. Terkait dengan hal tersebut pekerja dan
mitra kerja di fungsi HSE RU IV mengikuti upskilling HSE
& Refinery Process yang digelar di Hotel Queen Garden
Purwokerto. Upskilling digelar sebanyak 3 angkatan
dengan masing-masing angkatan diikuti oleh 30 orang
peserta. Upskilling angkatan 1 berlangsung pada tanggal
15-16 Juni 2011, angkatan kedua pada tanggal 20-21 Juni
2011, dan angkatan ketiga pada tanggal 4-5 Juli 2011.
Selain mempelajari mengenai program safety, envi
ronment, penyakit akibat kerja dan tools yang digunakan
di fungsi HSE, pada kesempatan ini peserta juga dibe
rikan pembelajaran mengenai Refinery Process baik di
Production I, II maupun oil movement dengan instruktur
dari internal RU IV.MPRU IV

JAKARTA - “Saya ingatkan
bahwa transformasi ini masih
berlangsung. Selalu diingatkan
dari Tim Manajemen bahwa
kita masih punya Road Map
yang dicanangkan tahun
2008 menuju tahun 2023,
kita akan menjadi world class
company.”
Demikian dikatakan HR
Director Rukmi Hadihartini
ketika memberikan sambutan
dalam acara The New HR
Business Process Expo di
Gedung Utama Lantai M pada
Jumat (16/9). Acara dihadiri
juga oleh SVP HR Ahmad
Bambang, serta jajaran ma
najemen HR Directorate.
Acara diikuti para pekerja HR
Management, pekerja HR di
Kantor Pusat dan PLC, serta
dari anak-anak perusahaan.
Acara juga dihadiri Head of
Business Demand – CSS
Benny Ishanda dan Manager
System and Business Process
– CSS Teuku Mirasfi.
Rukmi menambahkan
untuk menjadi world class

Foto :KUN/Pertamina

Foto : RU IV

Membangun Fungsi HR Berkelas Dunia

Untuk menjadi world class company, Human Resources Pertamina harus lebih dulu dikelola secara world class.

company, maka pengelolaan
HR harus lebih dahulu men
jadi world class. Dan ia me
ngatakan target itu harus
dicapai tahun 2013. “Tugas
dan perjalanan kita menuju
world class company masih
panjang. Ada tema bisnis
dan ada tema fundamental.
Tema fundamental membuat
sustainability dari transformasi
ini. Bagian dari tema funda
mental yang mendorong
transformasi juga dibuat te

man-teman dari HR, “ tegas
Rukmi. “Untuk sejajar dengan
IOC dan NOC tahun 2018
atau selambatnya tahun 2023,
maka kita harus membangun
dulu fungsi HR-nya berkelas
dunia. “
Rukmi pun mengutip da
ri RJPP 2011-2015, bah
wa untuk membangun HR
berkelas dunia, maka salah
satunya adalah dengan mem
pekerjakan sumber daya ma
nusia terbaik di bidangnya

baik dari dalam maupun dari
luar negeri.
Lebih jauh lagi, Rukmi
pun menekankan perubahan
peran yang harus dimainkan
HR dalam waktu 3 tahun
ke depan. “Peran sebagai
strategic partner ini dapat
dimainkan dengan berhasil,
dimana porsi kegiatan HR
harus beralih dari mayoritas
transaksional menjadi lebih
kepada pengembangan ke
bijakan dan strategi.”MPUHK
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Tinggal 5 Hari
Tersisa
Bangkitkan Komitmen Peningkatan Kinerja
Berkelanjutan dengan Audit CIP
Saat dicanangkannya program Audit Continuous Improvement Program (CIP) korporat pada
waktu penyusunan kegiatan Quality Management di acara QMF tahun yang lalu mungkin sedikit
terbersit pertanyaan akankah program ini dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang
diinginkan mengingat luasnya jangkauan kegiatan yang harus dilakukan.
Beberapa aktivis CIP sedikit menyatakan bahwa sangat sulit melakukan audit ke seluruh
gugus di UO/UB/AP yang ikut dalam konvensi korporat karena lokasinya berupa remote area.
Justru dengan kondisi yang sangat bervariasi inilah menjadi tatangan tersendiri bagi para auditor
sehingga dengan tekad dan komitmen dari seluruh aktifis CIP serta support dari manajemen
akhirnya pelaksanaan kegiatan audit tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
Pelaksanaan audit yang dilaksanakan dalam 2 tahap ini telah diselesaikan pada akhir
bulan Juli 2011 yang lalu dan menghasilkan beberapa penting bagi para auditor CIP dan
pembina kegiatan CIP yang ada di seluruh UO/UB/AP dalam rangka pengembangan kegiatan
improvement disetiap lapisan pekerja lini tersebut. Beberapa catatan penting terkait dengan
kegiatan audit ini dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Timbulnya rasa percaya diri dari insan CIP karena proses audit dinilai sebagai bukti
kepedulian manajemen terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan CIP di tingkat UO/UB/
AP .
2. Pelaksanaan audit sebagai tahapan lanjutan dari proses konvensi berhasil mengubah
paradigma bahwa kegiatan CIP hanya bersifat seremonial dan berakhir pada
penyelenggaraan konvensi sesuai tingkatannya.
3. Pelaksanaan audit dan rekomendasi yang dihasilkannya merupakan bagian dari dukungan
manajemen puncak setempat terhadap keberlangsungan kegiatan CIP di lingkungan kerja.
4. Pelaksanaan audit adalah upaya membuktikan bahwa kegiatan CIP bukan merupakan
kegiatan yang bersifat wacana melainkan kegiatan yang memiliki value creation yang terukur
dan berdampak dalam jangka waktu panjang.
Bagi Auditor sendiri tentunya juga telah mendapatkan
pengalaman baru dalam menjelajahi UO/UB/AP dan dapat
memberikan gambaran tersendiri bahwa kegiatan “Audit CIP”
ini bukan hanya sekedar melakukan monitoring, verifikasi atau
penelitian, akan tetapi unsur yang lebih penting terkandung
didalamnya adalah masalah “approach”( pendekatan untuk bisa
memberi motivasi dan melakukan “coaching” (bimbingan) secara
lebih intens.
Melihat dari hasil pelaksanaan audit yang telah diselesaikan
ini dapatlah memberi gambaran bahwa kedepan program audit
akan lebih ditegaskan kepada hal-hal yang terkait dengan kegiatan Monitoring, Coaching,
Mentoring dan Auditing untuk mendorong kegiatan CIP dapat terlaksana secara lebih sistematis,
terarah dan mendukung keberhasilan pencapaian sasaran dan target perusahaan secara
korporat.
Dari hasil pelaksanaan audit CIP tahun 2011 ini secara umum tingkat keberhasilan program
kegiatan CIP telah memberikan hasil yang signifikan sehingga secara tidak langsung telah
memberi kontribusi cukup nyata terhadap perusahaan.
Berikut hasil pelaksanaan audit yang telah dilakukan dengan 2 tahap pada periode April dan
Juli 2011 sebagai berikut :
1. Pelaksanaan dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu tahap I dilakukan pada periode waktu
antara (April-Mei 2011) dan tahap II dilaksanakan periode waktu Juli-Agustus 2011 diseluruh Unit
Operasi /Bisnis Pertamina dengan baik dan lancar.
2. Progress pelaksanaan audit adalah 100 % (Sejumlah 87 Risalah hasil konvensi th.2010).
3. Hasil Audit Implementasi ;
a. Dari 87 Risalah yang dilakukan audit sejumlah 83 atau (95%) risalah masih terimplementasi
dengan baik dan berkesinambungan.
b. Sejumlah 4 (empat ) risalah yang tidak diimplementasikan dikarenakan kondisi yaitu :
• Masih menunggu penyesuaian dengan organisasi fungsi yang baru.
• Tidak dilanjutkan karena modifikasi tidak memenuhi standard teknis.
• Masih dalam status uji coba.
• Hanya untuk implementasi 1 kali saat mengatasi kondisi emergency.
c. Aspek value creation cost berupa penghematan, potensi margin, pencegahan Losses
didapat senilai ± Rp. RP.743,574. M + USD.15,559 M.
4. Hasil Audit Kegiatan :
a. Audit kegiatan dilakukan terhadap semua risalah GKM yang mengikuti konvensi pada tahun
2010 dengan jumlahl gugus GKM sebanyak 37 gugus.
b. Dari 37 gugus tersebut sejumlah 34 gugus ( 92% ) masih melakukan kegiatan secara
berkelanjutan (tindak lanjut langkah ke-8 atau pembahasan tema baru).
c. Sementara 3 (tiga) gugus yang belum melanjutkan kegiatan karena kondisi sebagai berikut:
• 1 gugus tidak dilanjutkan lagi karena sistim alat diganti dengan automatisasi.
• 1 gugus tidak melanjutkan karena anggota tim tidak cukup / banyak yang dimutasi dan
purna karya diganti dengan SS dari salah satu anggota gugus.
• 1 gugus tidak melanjutkan tema karena belum ada ide dan anggota tidak cukup.
Hasil pelaksanaan audit ini diharapkan menghasilkan suatu value yang memiliki nilai
akuntabilitas yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga mampu memberikan gambaran
terhadap kontribusi yang dihasilkan dalam setiap kegiatan CIP secara umum Continuous Impro
vement Program. Mari kita bangkitkan komitmen bersama untuk terus memberikan dukungan
untuk berpartisipasi dalam peningkatan kinerja secara berkelanjutan melalui kegiatan CIP.•

Judul di atas kedengaran pesimisme,
negativisme, sinisme, sarkastik, skeptis dan bahkan
mungkin sedikit sadisme. Tetapi justru hal tersebut ternyata terbukti memberikan kesan yang
mendalam dan lebih cepat ditangkap. Menghitung mundur tidak hanya dilakukan pada saat
memulai suatu kegiatan, tetapi juga dapat dilakukan saat kita akan mengakhiri kegiatan. Hal
tersebut juga dilakukan KOMET dalam menghitung realisasi kinerja KOMET yang berlaku
sebagai Shared KPI bagi para Pejabat terkait yaitu para Vice President / General Manager dan
Manager di bawah Direktur.

Saat ini KOMETers sudah hampir mengakhiri periode triwulan III yaitu pada akhir September
2011 nanti. Seperti triwulan sebelumnya, satu bulan sebelum akhir triwulan, Tim KOMET
memberikan laporan pencapaian masing-masing pemengang Shared KPI. Untuk triwulan
III, pencapaian Shared KPI dapat dinilai cukup baik. Walaupun masih ada beberapa pejabat
yang mendapat nilai merah, namun jumlahnya relatif kecil yaitu hanya 33 pejabat dari total
109 Pejabat pemegang Shared KPI. Seperti judul di atas, masih ada 5 hari lagi tersisa untuk
memenuhi target di triwulan III.
Pencapaian target
Shared KPI KOMET
ini sebenarnya bukan
target utama KOMET,
justru targetnya adalah
mendorong kegiatan
berbagi pengetahuan
ini manjadi budaya
Perusahaan. Namun
tetap diperlukan suatu
sistem untuk mengukur
keberhasilan Perusahaan
dalam menumbuhkan
budaya berbagi
pengetahuan tersebut.
Pada akhirnya apabila
suatu budaya sudah
tertanam pada masingmasing Insan Pertamina
maka sistem KPI seperti ini tidaklah diperlukan lagi.
Dalam Forum Community of Practice (CoP) yang dikelola di Portal KOMET (http://
intra.pertamina.com/KOMET), pencapaian Shared KPI menjadi salah satu topik hangat di
antara KOMETers. Pada umumnya KOMETers menanggapi positif terhadap budaya berbagi
pengetahuan ini. Namun memang diperlukan kegiatan yang kontinu dan melibatkan peran serta
seluruh Insan Pertamina. Memang masih diperlukan sistem yang terintegrasi secara on-line
dan off-line sehingga memudahkan KOMETers untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat
membantu para Pekerja dalam menyelesaikan Pekerjaan.
Bagi para KOMETers yang masih memerlukan informasi dan keterangan lebih lanjut
mengenai budaya berbagi pengetahuan dapat menghubungi Tim KOMET sesuai alamat di
bawah ini.•

oleh Shynta Dewi, Tim KOMET - QM, General Affairs Directorate

Oleh : Adriwal - 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
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Sinopsis
Judul Buku :
HEROES, Para Pahlawan Pilihan
Pengarang :
Tim Kick Andy & Arif Koes H
Kolasi:
xxii/202p/il/20,5 cm
ISBN :
978-602-8811-50-7
Penerbit :
Bentang
Menemukan pahlawan bukanlah
perkara mudah. Ditengah situasi
Negara yang carut-marut dengan
berbagai persoalan, kita seperti
sekelompok orang yang putus asa
tanpa harapan. Berbagai masalah
yang membelit mulai dari korupsi
penyimpangan hukum, mahalnya
pendidikan, kelaparan , pelayanan
kesehatan yang memprihatinkan,
sampai pada elit politik yang saling
berseteru membuat kita seakan hidup
dalam sebuah negeri tanpa harapan.
Masing-masing dari kita
mungkin memberikan pengertian
yang berbeda-beda untuk menyebut
seseorang sebagai pahlawan. Seperti
halnya Tim Kick Andy memiliki
pemahaman bahwa pahlawan
adalah mereka yang berhasil
mengatasi semua hambatannya dan
melakukan sesuatu untuk orangorang disekitarnya, menjadikan
lingkungannya lebih baik. Para
pahlawan hanyalah orang biasa dan
tidak dikenal. Namun, perbuatan
mereka untuk sesama menembus
batas ketidakmampuannya. Hal inilah
yang menjadikan mereka seperti
oase ditengah gurun yang tandus.
Kehadiran mereka memberikan
sedikit harapan bahwa di tengah lilitan
berbagai masalah yang dihadapi
negeri ini masih ada orang-orang
baik yang peduli pada sekitarnya.
Saat semua orang, termasuk para
petinggi negeri ini, saling berseteru
mengenai siapa yang layak diberi
gelar kepahlawanan, masih ada
segelintir orang yang berbuat nyata
tanpa menghiraukan gelar ataupun
popularitas.
Buku ini memuat sedikit kisah
tentang mereka-mereka yang Tim
Kick Andy anggap sebagai para
pahlawan pilihan, yang dengan segala
keterbatasan, mereka justru mampu
memberikan banyak hal positif bagi
orang-orang di sekitarnya. Seperti
halnya cerita dari Haji Agus Bambang
Priyanto, seseorang yang menerjang
tragedi dengan ketulusan hati, beliau
rela mengorbankan dirinya demi
nyawa banyak orang dalam tragedi
Bom Bali pada tanggal 12 Oktober
2002. Dalam situasi yang masih
sangat berbahaya pada saat itu,
Haji Agus rela membantu mereka
walaupun situasi pada saat itu di
legian masih sangat mencekam,
dan keadaannya masih sangat tidak
memungkinkan untuk dikunjungi oleh
banyak orang, tetapi dengan segala
ketulusan hati yang dimiliki beliau
rela menolong para korban tanpa
memikirkan keadaan dirinya sendiri.
Apabila anda ingin mengetahui
kisah orang-orang biasa yang
terpanggil dan berani melakukan
hal-hal besar ini, bacalah buku ini,
karena didalam buku ini bukan hanya
ingin membagi cerita tentang mereka,
tetapi juga membagi semangat untuk
menabur harapan dan semangat baru
untuk sebuah kehidupan yang lebih
baik. Dan diharapkan semoga para
pembaca dapat terinspirasi mengikuti
jejak mereka.MPPERPUSTAKAAN
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Seiring dengan upaya peningkatan layanan di bidang sumber daya
manusia, serta upaya menjadikan fungsi HR sebagai business partner
yang lebih berperan strategic, saat ini menu yang ditampilkan di HR Online
terus mengalami pembenahan dan dilakukan pemutakhiran dalam upaya
memenuhi harapan pekerja.
Dengan konsep employee self services, para pekerja diharapkan untuk lebih
mandiri dalam memenuhi kebutuhan informasi dan data yang dibutuhkan
melalui berbagai fasilitas yang telah disesuaikan dan diperbaharui secara
terus menerus melalui HR Online.
Medical Check Up (MCU) merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang
baru saja go live dan dapat diakses melalui Personal Info di HR Online.
Pada tahap awal masih terbatas untuk informasi pemanggilan dan formulir
pengantar untuk melakukan MCU. Saat ini uji coba telah dilakukan untuk
pekerja di lingkungan korporat dan akan terus dikembangkan untuk seluruh
pekerja Pertamina.

Tampilan konfirmasi pesan setelah klik tombol “Login”

Kemudian silahkan Anda klik tombol
, maka akan tampil
halaman utama menu “Personal Info” seperti tampilan di atas sebelumnya.
Pada halaman di atas terdapat beberapa sub menu, namun pada
kesempatan ini hanya akan menerangkan sub menu “MCU” saja.
Jika Anda seorang pegawai yang akan melakukan MCU pada salah satu
klinik milik perusahan, maka silahkan Anda pilih menu “MCU” pada halaman
“Personal Info”, maka akan tampil form halaman seperti berikut ini:

Adapun tahapan atau proses untuk mengakses aplikasi MCU adalah, sbb:
Halaman Utama Aplikasi
Aplikasi Human Resources Online “MCU” dapat diakses menggunakan
Internet Explorer yaitu dengan cara:
• Dengan menuliskan langsung alamat aplikasi http://intra-app.pertamina.
com/SDMOnline. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini:

Tampilan form halaman setelah klik menu “MCU” pada halaman “Personal Info”

halaman utama aplikasi

Pada form di atas, silahkan Anda pilih “Klinik Rencana MCU” dan tentukan
“Tanggal MCU” sebelum “Tanggal jatuh Tempo”, kemudian Anda dapat
langsung mengklik tombol
jika akan melihatnya pada browser
dan mengetahui adanya status panggilan MCU tersebut, dan klik tombol
jika Anda akan menyimpan serta melihat data tersebut da
lam format .pdf. Apabila Anda mengklik tombol
, maka akan
tampil konfirmasi pesan sebagai berikut ini:

Halaman di atas adalah halaman utama aplikasi “Human Resource Online”,
yang didalamnya terdapat beberapa menu halaman. Namun dalam hal ini,
kita khusus menerangkan untuk menu Personal Info → MCU saja. Pada
halaman di atas, silahkan Anda klik menu “Personal Info”. Maka akan tampil
halaman Login seperti berikut ini:
Tampilan konfirmasi pesan setelah klik tombol “lihat”

Kemudian silahkan Anda klik tombol
pada konfirmasi pesan di
atas, maka akan tampil form halaman perihal “Surat Panggilan Pemeriksaan
Kesehatan Berkala” seperti tampilan berikut ini:

halaman login

Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan masuk ke halaman utama
menu “Personal Info” seperti tampilan berikut ini:

halaman utama pada menu “Personal Info”
Tampilan form halaman perihal “Surat Panggilan Pemeriksaan Kesehatan Berkala”

Apabila Anda belum melakukan MCU di salah satu klinik milik perusahan
selama panggilan masih berlangsung, maka setelah Anda berhasil login
akan tampil konfirmasi pesan terlebih dahulu sebelum tampil halaman utama
menu tersebut. Berikut ini tampilan konfirmasi pesan pada halaman utama
menu “Personal Info”:

Namun apabila Anda mengklik tombol
, maka akan tampil
“Surat Panggilan Pemeriksaan Kesehatan Berkala” tersebut dalam for
mat .pdf dan Anda pun dapat menyimpannya pada file dokumen Anda. •
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

Foto : KUN/Pertamina
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heru supandriyo

Vice President Planning & Optimization,
Refining Operation,
Refinery Directorate

Foto : KUN/Pertamina

amir harahap ah

HALAL BIHALAL DI PHE ONWJ

Floating Storage Regacification Unit
Jawa Tengah Project Manager,
Engineering & Project,
Gas

JAKARTA - Keluarga besar Pertamina Hulu Energy
ONWJ mengadakan acara halal bihalal di Jakarta,
pada (15/9). Selain dihadiri oleh Manajemen PHE
ONWJ dan seluruh karyawan acara tersebut juga
dihadiri jajaran Direksi Pertamina Hulu Energi, seperti
Direktur utama PHE Dwi Martono, Hemzairil, Richard
Tamba dan Edi Purnomo.Direktur utama PHE Dwi
Martono juga menyampaikan bahwa puasa sebulan
penuh akan menambah energy baru bagi para insan
Pertamina. Puasa bisa me-recharge energy kita. Selain
bersalam- salaman acara tersebut juga diisi dengan
Tausiah oleh ustadz Adwarman karim dengan mengambil
tema pentingnya saling memaafkan. Di akhir acara di
meriahkan dengan penampilan seni para pekerja PHE
ONWJ dan pemberian doorprize menarik.MPKUN

Warung Kopi

Contoh yang Baik

Pagi-pagi di Warung Mang Warta.

Mang Warta

Iyum

Ujang

Mang Warta

Iyum

Ujang
Mang Warta

Pak Hamzah

Mang Warta

Pak Hamzah

Pekerja & Keluarga RU IV
“Lindungi” Semangat Terbarukan

Foto : RU IV

Ujang

: Astagfirullah Jangggg.... Kerja jangan sambil
ngerokok dong....
: Ehh..., Mang. Yah pan saya mah gak lagi
masak Mang... Cuma lagi beberes.
: Iya tau... Tapi tuh liat di belakang kamu.
Iyum udah mulai masak. Sebentar lagi mau
nyalain kompor.
: Ah Kang Ujang mah kalo dibilangin susah
Mang. Iyum udah bolak-balik ngasih tau,
malah Iyum yang diomelin sama Kang
Ujang.
: Hmmm.... Ngadu.. ngadu... Lagian kan
kompor kita bagus Mang. Saya rajin bersihin
dan insyaallah tabungnya juga gak masalah.
: Ya itu mah emang udah tugas kamu
ngebersihin perlengkapan dapur termasuk
kompor. Tapi kan, yang namanya musibah
kita gak pernah tau Jang.... Jangan
mentang-mentang sudah usaha maksimal
terus kamu jadi cuek gak mikirin hal-hal
yang sepele.
: Tuh Kang, dengerin atuhhhh.... Kalo ada
apa-apa trus kejadian kebakaran gimana?
Bisa gosong atuh, Iyum yang cantik ini....
: Ah cerewet nih Iyum. Iyah Mangg.. Saya
ngaku salah...
: Jangan diulang lagi ya, Jang... Walaupun
kita ini orang kecil, kita harus bisa ngasih
contoh buat yang lain. Bukannya apa-apa,
musibah, kecelakaan, atau yang modelmodel gitu itu, biasanya terjadi karena kita
suka lupa sama hal yang remeh temeh.
Ingetin juga sama temen kamu yang laen di
warung-warung sebelah ya.... Karena kalo
sampe terjadi kebakaran, bukan cuma kita
aja yang rugi, semuanya ikut rugi. Termasuk
Pertamina.
: Ckckck... Mang Warta hebat euy... Saya
salut sama Mang Warta nih... Betulbetul perhatian sama anak buah dan
sekelilingnya.
: Eh, Pak Hamzah... Udah dari tadi ya...?
Jadi gak enak nih. Saya mah cuma
ngingetin aja Pak. Biar kita semua selamat.
: Makanya saya kagum sama Bapak.
Masalah keselamatan di manapun kita
berada memang harus menjadi tanggung
jawab kita bersama, Mang. Karena ini
memang untuk kita juga. Jadi gak perlu
marah ya Jang, kalo diingetin sama Iyum.
Hehehe.MP

CILACAP - Pekerja dan keluarga RU IV yang terbagi
dalam beberapa kelompok saling bergandengan berusaha
melindungi nyala api lilin yang digambarkan sebagai
slogan “Semangat Terbarukan” Pertamina dari gangguan
angin dan serangan siraman dan lemparan air. Nyala api
lilin yang terlindungi kemudian digunakan untuk memutus
tali yang mengikat sebuah spanduk bertuliskan “Keluarga
besar RU IV Cilacap bertekad membangun kebersamaan
demi kemenangan dan kejayaan Pertamina”. Ilustrasi di
atas adalah salah satu adegan permainan yang diperankan
pekerja dan keluarga RU IV dalam acara Gathering Pekerja di
lapangan Tritih Golf Cilacap, (30/7). Kegiatan ini diikuti oleh
segenap pekerja dan keluarga RU IV, diawali dengan jalan
sehat mengitari arena Tritih Golf dan dirangkai dengan senam
kebersamaan dan berbagai macam games bersama tim dari
Palawi Adventure. Untuk memeriahkan acara tersebut, panitia
juga menyediakan hiburan dan berbagai macam door prize
dengan grand prize berupa motor Honda Scopy. MPRU IV

donor darah di pertamina ep
JAKARTA – Sebagai rangkaian dari perayaan HUT ke-6 PT Pertamina
EP, Pertamina EP bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)
melaksanakan donor darah yang diikuti oleh para karyawan Pertamina
EP. Donor darah yang berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 3 Menara
Standart Chartered, Selasa (13/9) ini merupakan perwujudan tanggung
jawab sosial para karyawan Pertamina terhadap sesama.MPIK

Gerak Jalan Sehat HUT ke-66 RI

Foto : PEP Region Sumatera

Mang Warta

Foto : KUN/Pertamina

Quality & Quantity Manager,
Marketing & Trading Directorate

Foto : Priyo/Pertamina

herman m. zaini

Jakarta – Booth Pertamina pada Asia Pacific
Oil and Gas Conference and Exhibition hari
kedua, Rabu (2/9) di Jakarta Convention Center,
menyelenggarakan edukasi untuk mahasiswa Teknik
Kimia dari UI. Tiga pembicara hadir memberikan
presentasi, yaitu Marihot Silaban (Direktorat Hulu)
tentang New Energy & Geothermal; Fahyani
Suwidiyanto (Pertamina EP) tentang Shale Gas; dan
Izzu Farhan Fajri (Pertagas) tentang CNG. MPUHK

Foto : WNR/Pertamina

Foto : KUN/Pertamina

EDUKASI UNTUK MAHASISWA TEKNIK UI

PRABUMULIH - Menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI
ke-66 di Kota Prabumulih, Sekuriti PEP Region Sumatera turut
ambil bagian pada lomba gerak jalan sehat HUT RI ke-66 yang
mengambil start di lapangan Prabujaya, Prabumulih. Acara dihadiri
oleh Wakil Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM, pejabat dinas/
instansi, BUMN, BUMD serta undangan lainnya termasuk peserta
dari sekolah-sekolah dan kelompok umum. Pada kesempatan
itu, General Manager PEP Region Sumatera Achmad Mursjidi
melepas salah satu peserta lomba, yakni Tim Sekuriti Pertamina
EP Region Sumatera yang turut menyemarakkan event akbar
tersebut.MPWNR
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Prosmiling BDI PEP
BANDUNG - Badan Dakwah Islam Pertamina EP
melaksanakan kegiatan Program Kesehatan Masyarakat
Keliling (Prosmiling) di Gedung Olah Raga SMA Terpadu
Krida Nusantara di Jalan Cipadung, Cibiru, Bandung,
pada (23/7). Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 200
orang warga sekitar Pasir Biru, Cipadung.
Dalam pelaksanaannya, BDI Pertamina EP bekerja
sama dengan PKPU dan dibantu oleh para guru dan
siswa/i dari SMAT Krida Nusantara. Perwakilan dari
Guru SMA Terpadu Krida Nusantara menyampaikan
bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan
Wawasan Wiyata Mandala, dimana kegiatan ini sebagai
pembelajaran bagi Siswa SMAT Krida Nusantara untuk
peduli terhadap masyarakat. “Kami mengucapkan terima
kasih kepada PT Pertamina EP dan PKPU yang telah
memfalitasi kegiatan Kesehatan ini,” ujarnya.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua
BDI Pertamina EP Arsil S Yan. Kegiatan Prosmiling
antara lain dilakukan penimbangan dan pemeriksaan
gizi balita.MPPEP

Berdoa Bersama
dengan 50 Anak Yatim
Jatibarang - Sebanyak 50 paket santunan diberikan
PT Pertamina EP (PEP) Region Jawa kepada 50 anak
yatim yang kurang beruntung di sekitar lokasi pemboran
dalam acara berdoa bersama penajakan pertama sumur
MLD B-1 di Desa Karanglayung, Sukra Indramayu. Pada
kesempatan tersebut hadir Manager GNG EP Region
Jawa, Dayajuang Putra, Assistant Humas EP Region
Jawa Dian Hapsari Firasati, Kapolsek Putra, Camat
setempat serta warga Cemara.
Manager GNG Dayajuang Putra mengharapkan
agar masyarakat sekitar operasi mendukung keberlang
sungan pemboran ini. Sedangkan Assistant Humas Per
tamina EP Region Jawa Dian Hapsari Firasati berharap
santunan tersebut dapat membantu meringankan beban
anak-anak yatim tersebut.
Acara doa bersama biasa dilakukan oleh unit operasi
yang akan melakukan penajakan pertama sebuah sumur
eksplorasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan
berkah terhadap pekerja Pertamina, masyarakat sekitar,
serta mendapatkan hasil minyak yang banyak.
Kegiatan ditutup dengan pemberian bingkisan
kepada semua yang hadir di acara tersebut.MPPEP
REG. JAWA
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Pertagas optimis Capai Target
Pendapatan Usaha
Jakarta – PT Pertamina
Gas (Pertagas), anak peru
sahaan PT Pertamina opti
mis bisa mencapai target
Pendapatan Usaha sebesar
Rp 2,26 triliun pada tahun
2011. Keyakinan perusahaan
yang bergerak dalam bisnis
niaga dan transportasi gas
ini disampaikan dalam forum
diskusi wartawan migas di
Media Center Pertamina,
Jumat (16/9).
Dalam kesempatan ter

sebut Corporate Secretary
Pertagas Eko Agus Sarjono
menyampaikan pencapaian
pendapatan usaha yang
sudah diraih hingga bulan
Juli 2011. “Sampai satu se
mester ini pendapatan usaha
kami sebanyak Rp 1,36 tri
liun. Pendapatan usaha itu
terutama diperoleh dari bisnis
transmisi gas,” jelas Eko.
Eko menambahkan bisnis
transmisi gas mencapai 69
persen atau Rp 943,46 miliar,

sementara pendapatan usaha
juga disumbang dari bisnis
niaga gas bumi, transportasi
minyak, usaha gas terporses
dan marketing fee.
Menurut Eko pendapatan
usaha yang dicapai pada se
mester pertama tahun 2011 ini
meningkat tajam dibandingkan
periode yang sama tahun lalu
sebanayak Rp 869 miliar.
“Kami optimistis, target
pendapatan usaha Pertagas
tahun 2011 yakni Rp 2,26

triliun akan tercapai, terutama
dari niaga gas, transportasi
minyak dan gas, dan pabrik
elpiji yg mulai menghasilkan
sejak Mei 2011,”tegasnya.
Sampai saat ini konsumen
utama bisnis niaga gas di
salurkan untuk bahan bakar
gas (BBG), disusul PT. Pusri,
dan Mutiara. Sementara
kons umen utama bisnis
transportasi gas adalah PT
Pertamina EP dan PT Gas
Negara.MPDSU

HUT ke-6 Pertamina EP :

Tingkatkan Keseimbangan antara Operasi
dan Tanggung Jawab Perusahaan
JAKARTA – Sebagai peru
sahaan yang memiliki vis i
menjadi perusahaan kelas
dunia pada tahun 2014, PT
Pertamina Eksplorasi dan
Produksi (PEP) senantiasa
berupaya melaksanakan
operasional yang excellent
dengan menegakkan dan
mengedepankan prinsip Good
Corporate Governance (GCG)
di dalam aspek bisnisnya.
Hal tersebut terbukti di
usia PEP yang telah meng
injak enam tahun dimana
Pertamina EP terus bergerak
dan berkembang melakukan
inovasi terbaiknya di dalam

melakukan kegiatan eks
plorasi dan produksi.
Dalam kesempatan
per ayaan HUT ke-6 PEP
yang berlangsung di Ruang
Serbaguna Lantai 3 Gedung
Standard Chartered, Selasa
(13/9), Presiden Direktur Per
tamina EP, Syamsu Alam
mengatakan bahwa dalam
perjalanannya Pertamina
EP selalu menunjukkan hasil
yang terbaik.
“Semua yang dicapai ini
adalah hasil kerja keras para
insan Pertamina EP baik yang
dikantor pusat maupun yang
ada di unit bisnis sebagai

ujung tombak pencapaian
target produksi,” kata Syamsu
Alam.
Di tahun 2011 ini Perta
mina EP mendapatkan tan
tangan dalam kurun waktu
yang tersisa 3,5 bulan ini
Pertamina EP harus bisa
mencapai target yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah
yaitu sebesar 134 ribu barrel
perday.
Melalui tema Refleksi 6
tahun Pertamina “Tingkatkan
Keseimbangan Antara
Operasi dan Tanggung ja
wab Perusahaan”, Syamsu
Alam berharap Pertamina

EP optimis bisa mencapai
target yang ditetapkan dan
terus mempertahankan
eksistensinya secara optimal
serta meningkatkan kesadaran
terhadap aspek Health Safety
Environment (HSE).
Dalam kesempatan pe
rayaan HUT ke-6 Pertamina
EP, sebagai wujud tanggung
jawab sosial, Pertamina EP
memberikan bantuan kepada
Palang Merah Indonesia (PMI)
berupa satu unit mobil PMI
dan santunan uang tunai Rp
10 juta kepada Yayasan Yatim
Piatu Ar-Rahman.MPIK

Terus Budayakan HSSE dalam Kerja

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY ADAKAN
IN HOUSE – TRAINING GEOCHEMISTRY GEOTHERMAL
JAKARTA - Fungsi PSD PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) bekerjasama dengan ITB melaksanakan In
House Training On Geochemistry Geothermal di Menara Cakrawala lantai 19 Jakarta, (22/8). Pelatihan yang
berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis geokimia geothermal fluida
dari para ahli geokimia geothermal PGE. Ruang lingkup pembelajaran meliputi geokimia eksplorasi permukaan
dan geokimia produksi (sumur) serta geokimia monitoring terhadap perubahan karakteristik fluida di reservoir
geothermal. Peserta in house training berasal dari pekerja PGE Pusat, Area Existing dan Area Project. Training
ini dibuka oleh VP Pengelolaan Sumber Daya M. Yustin Kamah.MPPGE

JAKARTA - “Saya hanya ingin
memetik satu pembelajaran
bahwa memang dalam dunia
maya, semua orang bisa ber
buat apa saja, tetapi yang
penting adalah bagaimana
kita menindaklanjutinya se
cara arif. ”
Hal tersebut dikemukakan
Direktur Utama PDSI Amran
Anwar dalam acara Go Live
Project PT PDSI yang ber
langsung pada Rabu (14/9) di
Menara Standard Chartered
Lantai 3. Acara dihadiri se
luruh jajaran komisaris dan
direksi PT PDSI, pekerja,
dan undangan dari PT Per
tamina (Persero) selaku pe
megang saham, PHE selaku
pemegang saham, direksi

dan pimpinan anak-anak per
usahaan Hulu, dan lain-lain.
Pernyataan tersebut un
tuk menanggapi berita ke
celakaan di RU IV Cilacap
yang beredar di dunia maya.
Ditegaskannya bahwa yang
mengalami kecelakaan bu
kanlah fasilitas milik PDSI
atau orang yang bekerja untuk
PDSI.
Amran menegaskan bah
wa PDSI masih terus meng
upayakan agar HSSE melekat
dalam budaya kerja PDSI.
Namun Amran mengakui
bahwa belum semua pekerja
PDSI menyadarinya. PDSI
akan terus menyosialisasikan
dan mendidik pekerjanya
untuk sadar HSSE.

Sementara Anggota
Komisaris PDSI Suyartono
menyatakan, kecelakaan kerja
sebenarnya dapat dicegah
100%. Dikatakannya bahwa
ini merupakan paradigma
bar u, karena tahun-tahun
sebelumnya masih ada unsur
uncertain condition yang
menyebabkan kecelakaan,
seperti takdir. “Terakhir, Du
Pont itu 4% saja uncertain
condition, takdir sudah nol, “
kata Suyarto.
“Jadi 100% kecelakaan
itu bisa dicegah. Sehingga
tidak akan ada kecelakaan
kerja di PDSI ini kalau kita me
ningkatkan sikap dan perilaku
kita dalam bekerja, ” tegasnya.
MP
UHK

anak perusahaan

Tanjung - Melengkapi kegiatan In House Training
Basic Safety yang dilaksanakan di Stasiun Booster
(SB) I Batubutok dan SB II Longikis, Kalimantan Timur,
HSE UBEP Tanjung selaku fasilitator menerapkan
komitmen aspek HSE dengan seluruh peserta
training baik pekerja maupun pekarya dalam bentuk
penandatanganan surat pernyataan. Surat pernyataan
tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta training
yang dilaksanakan pada 4-5 Agustus 2011 di dua
tempat yang berbeda. Surat Pernyataan ini dibuat untuk
memperkuat komitmen seluruh pekerja agar senantiasa
peduli terhadap aspek HSE.
Menurut Kepala HSE UBEP Tanjun dr. Agung
Imantyoko, surat pernyataan tersebut berisi komitmen
untuk menjalankan kebijakan perusahaan terhadap
aspek HSE Golden Rules, memegang teguh prinsipprinsip dasar integritas perusahaan, dan kesanggupan
men erima sanksi jika terdapat kelalaian maupun
pelanggaran atas surat pernyataan komitmen ini.
”Penandatanganan ini disaksikan oleh Field Manager
(FM) dan diketahui oleh General Manager (GM) UBEP
Tanjung Jakarta,” terang Agung yang juga menjadi
instruktur pelatihan yang diikuti oleh 30-an peserta
tersebut.
Dengan penandatanganan surat pernyataan
komitmen HSE ini, maka berakhirlah pula serangkaian
kegiatan In House Training Basic Safety di seluruh
wilayah kerja UBEP Tanjung yang telah dilaksanakan
oleh HSE UBEP Tanjung dalam beberapa tahap.
UBEP TANJUNG

MP

PEP Field Cepu
Terima Kunjungan
KKL TNI - AD
CEPU - Pertamina EP Lapangan Cepu menerima
kunjungan Kuliah Kerja Lapangan Studi Kewilayahan
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Pasis DIk
Reg XLIX Seskoad TA. 2011, di Cepu, pada (27/7).
Rombongan diterima oleh Ahli Teknik Operasi Per
tamina EP Lapangan Cepu Ario Adinir F dan Staf
Humas Kartika Tiara.
Kuliah Kerja Lapangan ini diikuti oleh 13 perwira
angkatan darat dengan dipimpin oleh Kolonel Amr. Umar
Sanusi . Maksud dan tujuan Kuliah Kerja Lapangan ini
adalah untuk mengenal kegiatan industry hulu migas
khususnya PEP Field Cepu demi terwujudnya postur
Pamen TNI AD yang memiliki integritas kepribadian
Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
Kuliah Kerja Lapangan Studi Kewilayahan Pem
berdayaan Wilayah Pertahanan merupakan kegiatan
penelitian untuk mengkaji tentang penyiapan Wilayah
pertahanan dan kekuatan pendukung di daerah, yang
meliputi aspek geografi, demografi dan kondisi sosial
yang berisi SDM, SDA dan sarana prasarana menjadi
kekuatan pertahanan melalui metode pembinaan
teritorial.MPPEP
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JOB Pertamina Talisman Raih
ISO 14001 : 2004 & OHSAS 18001 : 2007
Jakarta – JOB Pertamina
Talisman (Ogan Komering)
Ltd, menerima sertifikat ISO
14001:2004 dan OHSAS
18001:2007 dari badan ser
tifikasi Berau Varitas. Sertifikat
diberikan oleh Tejo Sumirat
perwakilan dari Berau Varitas
kepada President Director
JOB Pertamina Talisman Ltd,
Zakaria Harun di Grand Melia
Jakarta, Kamis (8/9).
Dalam kesempatan ter
sebut hadir Direktur Hulu
Pertamina Muhamad Husen,
Direktur Umum Pertamina
Waluyo, Direktur Utama PHE
Dwi Martono dan undangan.
JOB Pertamina Talisman
(Ogan Komering) Ltd, salah
satu joint operating body
antara Pertamina Hulu Energi
dan Talisman Energy, dengan
kepemilikan saham masingmasing sebesar 50 persen
merupakan perusahaan
yang bergerak dalam bidang
ekplorasi produksi minyak
dan gas bumi yang memiliki
wilayah kerja di daerah Ogan
Komering seluas 1.155 kilo
meter persegi.
Saat ini terdapat empat
buah lapangan yang diope
rasikan dimana tiga di an
taranya lapangan minyak
yaitu Lapangan Air Serdanga,
Guruh & South Guruh serta
Lapangan Mandala yang

memproduksikan gas.
Prod uksi rata-rata oil dan
condensate pada lapangan
tersebut sekitar 5500 barel
minyak per hari dan gas se
kitar 12 MMSCF per hari.
Management dan Ope
rating Commitee (OpCom)
JOB Pertamina Talisman
(OK) memiliki komitmen
tingg i untuk meningkatkan
kinerja HSE (health, safety
dan environment) sesuai de
ngan visi perusahaan yaitu
To be a Respected Onshore
JOB with World Class HSE
Standards with Reasonable
Prudent Operations Achieving
a Second Production Peak.
Keberhasilan JOB Per
tamina Talisman (OK) Ltd,
dalam meraih akreditasi
sistem manajemen lingkungan
ISO 14001:2004 dan sistem
keselamatan dan kesehatan
kerja OHSAS 18001:2007
pada 19 Juli 2011 merupakan
pencapaian dari etos kerja
HSE yang didukung oleh
komitmen semua pihak,
mulai dari pimpinan tertinggi
perusahaan, jajaran mana
jemen dan juga para lin i
supervisor serta para kar
yawan dan mitra kerja dalam
mendukung dan menjalankan
program-program HSE dengan
berhasil mempertahankan
kinerja HSE tanpa kecelakaan

Foto : WNR/Pertamina

Penandatanganan
Komitmen HSE
di UBEP Tanjung
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President Director JOB Pertamina Talisman Ltd, Zakaria Harun menerima
sertifikat dari Berau Varitas yang diserahkan oleh Tejo Sumirat.

kerja yang menyebabkan
hilangnya jam kerja (loss time
incident) dengan jumlah jam
kerja diatas 6 juta jam kerja
selamat.
Perusahaan juga telah
mer aih penghargaan dari
Pertamina Patra Adi Kriya
Bhumi Madya yang diberikan
atas dasar hasil penilaian
aspek keselamatan kerja,
kesehatan kerja yang men
cakup aspek manajerial
maupun operasional dengan
mempertimbangkan kasus
kejadian kecelakaan, keba
karan, penyakit akibat kerja
serta pencemaran lingkungan
pada tahun 2009.
Selain hal tersebut pen
capaian Proper merupakan

salah satu indikator pencapaian
kinerja perusahaan dalam
bidang lingkungan. Selama
dua tahun berturut-turut men
dapatkan predikat BIRU serta
dinominasikan menjadi salah
satu perusahaan dengan
kandidat Hijau pada tahun
2010.
Dengan pencapaian
sertifikat ISO 140001:2004
dan OHSAS 18001:2007
serta pencapaian kinerja
tanpa kecelakaan dengan
6 juta jam kerja akan lebih
memacu manajemen untuk
mempertahankan kinerja HSE
di masa mendatang dengan
selalu menerapkan prinsipprinsip HSE secara konsisten.
MP
NDJ

PEP Adakan Pameran dan Lomba Foto
JAKARTA – Sebagai wujud apresiasi Pertamina EP atas
dedikasi para jurnalis foto yang telah berpartisipasi aktif dalam
kegiatan press tour di lokasi kegiatan operasi Pertamina EP,
Pertamina EP menyelenggarakan pameran dan lomba foto
jurnalistik favorit selama lima hari di Lobby Podium, Menara
Standard Chartered, Jakarta (12/9).
Pameran dan Lomba foto yang dibuka secara resmi oleh
Presiden Direktur PT Pertamina EP, Syamsu Alam ini diikuti
oleh 27 jurnalis foto dari 15 media massa.
Pameran dan Lomba foto Jurnalistik favorit ini mengangkat
tema Balance yakni potret keseimbangan antara kegiatan
operasi dan tanggung jawab perusahaan yang terbagi dalam
dua kategori yaitu kategori operasi perusahaan dan kategori
tanggung jawab perusahaan.
“Kita sebagai perusahaan selain memiliki tanggung jawab
produksi tapi kita juga memiliki tanggung jawab terhadap
lingkungan dan permasalahan sosial masyarakat sekitar. Artinya
kita tidak bisa mengabaikan begitu saja di daerah produksi kita.
Jadi tanggung jawab sosial dan produksi haruslah seimbang,”
ungkap Syamsu Alam.
Event pameran dan lomba foto jurnalistik favorit merupakan
yang kedua kalinya dilaksanakan. Peserta pameran pun
mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya
pada tahun 2010 hanya diikuti oleh 7 orang pewarta foto dari
media massa nasional, maka pada tahun ini diikuti oleh 27 orang

Foto : TATAN/Pertamina

KIPRAH

Presiden Direktur PEP Syamsu Alam menikmati foto-foto karya 27 jurnalis
dari 15 media massa.

pewarta foto pewarta foto dari 15 media massa nasional. Ini
merupakan peningkatan yang sangat luar biasa.
“Ini adalah kesempatan juga bagi Pertamina EP untuk
memberikan informasi ke masyarakat luas bahwa inilah kegiatan
yang dilakukan oleh Pertamina EP secara eksternal dan secara
internal adalah sebagai wadah kita untuk introspeksi karena ada
aspek HSE yang masih kurang tertangkap oleh kamera foto ini
kita pakai untuk pembenahan diri di Pertamina EP”.MPIK
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Kembalikan Hutan sebagai
Paru-paru Bumi

JAKARTA - Pertamina EP (PEP) Area Sangatta
menyer ahkan bantuan kendaraan operasional
kepada pihak pengelola Taman Nasional Kutai (TNK)
di Bontang, pada (11/7). Penyerahan bantuan ini
merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan
dan mendukung kegiatan operasional perlindungan
kawasan TNK.
Serah terima tersebut dilakukan oleh Ahli HKP
Pertamina EP Area Sangatta Enriko Hutasoit kepada
Kepala Balai TNK Asep Sugiharta. Enriko mengatakan
bahwa dengan dilakukannya serah terima kendaraan
operasional ini, diharapkan keamanan di wilayah TNK
lebih terjaga sehingga kegiatan penyerobotan wilayah
kerja di Pertamina EP Area Sangatta yang belakangan
ini marak terjadi dapat lebih diminimalisir.
Serah terima kendaraan operasional ini merupakan
bentuk implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara
Balai Taman Nasional Kutai dengan PT. Pertamina EP
tentang Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Taman
Nasional Kutai dan Rencana Pelaksanaan Program
Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Kutai, yang
berlaku mulai 22 Desember 2009 selama 5 tahun.
Selain serah terima kendaraan operasional, dila
kukan juga serah terima bantuan berupa satu buah
neon box dan dua buah papan reklame senilai Rp.45
juta yang ditempatkan di TNK wilayah Sangkima.
Taman Nasional Kutai (TNK) dikenal sebagai
kawasan hutan lindung yang diklaim sebagai benteng
terakhir hutan tropis dataran rendah yang tersisa
di Kaltim. Namun, TNK kian hancur oleh berbagai
aktivitas masyarakat yang merusak lingkungan, seperti
pembalakan liar dan perladangan berpindah.MPPEP

Cianjur – Upaya Pertamina
mendukung pengurangan efek
pemanasan global diwujudkan
dengan kegiatan reforestasi
atau menghijaukan hutan
yang gundul, serta menanam
pohon yang dapat menyerap
karbondioksida. Reforestasi
dilakukan untuk menghijaukan
kembali hutan tropis sebagai
paru-paru bumi.
Wujud nyata dilakukan
Pertamina dengan membe
rikan bantuan 2.500 bibit
pohon untuk mendukung
pengh ijauan di kawasan
Sarongge, Taman nasional
Gunung Gede Pangrango.
Bantuan bibit pohon senilai
18 juta lebih diserahkan oleh
Senior Officer Environment
CSR Julian Iskandar Muda
kepada Ketua Pam Swakarsa
Taman Nasional Gunung Gede
Pangrango Pupun, didampingi
Zaenuddin dan Karyo anggota
kader konservasi mewakili
masyarakat Sarongge, Jumat
(16/9).
Bibit tanaman yang dibe
rikan terdiri dari tanaman
Rasamala, Puspa, Saninten,

REGION SUMATERA- Ratusan Kader Posyandu yang tersebar di Kecamatan/Desa dalam
wilayah Ogan Ilir, Muara Enim dan Kota Prabumulih, mengikuti pelatihan dan pelayanan
kesehatan dasar bagi balita yang dikemas dengan nama “Sehat Bersama Pertamina”, pada
(28/7). Acara dibuka oleh Manajer L&R PEP Region Sumatera Agustinus.
Acara juga dihadiri Wakil Walikota Prabumulih Ridho Yahya, Ketua PWP Region
Sumatera Ny Achmad Mursjidi, Kepala Dinas Kesehatan, Camat Tanjung Bulan serta para
Kades dalam dalam wilayah Prabumulih, Ogan Ilir Kabupaten Muara Enim.
Manajer L&R PEP Region Sumatera Agustinus mengatakan, kegiatan ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian perusahaan di bidang CSR untuk tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat. Pemilihan program ini menurut Agustinus, merupakan komitmen
perusahaan untuk mendukung program pemerintah dalam hal Millenium Development
Goals yang harus di capai pada tahun 2015. Salah satunya untuk mengurangi tingkat
kematian pada balita serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Materi pelatihan yang diberikan meliputi, pedoman pelaksanaan Posyandu oleh dr. H
Irwan Santoso, peran PKK dalam Posyandu, praktek pengisian KMS dan pembuatan balok
SKDN oleh Tim Penggerak PKK Kota Prabumulih. Selanjutnya pencegahan dan pengobatan
penyakit yang ada di Posyandu, dipaparkan oleh dr Laxmi Ambarwati, metode penyuluhan
yang efektif oleh Sugiyarto SKM, pelayanan dan manfaat imunisasi oleh Emmi Ristinawati
SKM dan simulasi kegiatan posyandu dipaparkan tim dari UKBM Kota Prabumulih.
Adapun kader Posyandu yang mengikuti pelatihan berasal dari Lubai Persada, Tanjung
Bulan, Sialingan, Tanjung Tiga, Talang Balai, Menanti, Pagar Dewa, Muntang Tapus dan
Prabumulih. Pada kesempatan itu, Ketua PWP Region Sumatera Ny Achmad Mursjidi
menyematkan pin secara simbolis kepada para peserta pelatihan dan penyerahan paket
makanan tambahan untuk balita.
Dalam acara tersebut, diserahkan juga papan nama Posyandu oleh Manajer L&R
Agustinus serta pemberian peralatan Posyandu oleh Wakil Walikota Prabumulih Ridho
Yahya. Sesi terakhir pelatihan dibagikan souvenir dan sertifikat kepada seluruh peserta,
kesan dan pesan yang diwakili oleh perwakilan kader Posyandu serta diakhiri dengan foto
bersama.MP PEP REG. SUMATERA

Senior Officer Environment CSR Pertamina Julian Iskandar Muda secara simbolis menyerahkan bibit pohon untuk
mendukung penghijauan di kawasan Sarongge, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Suren dan Mangit, masingmasing 500 bibit. “Kegiatan
ini merupakan partisipasi
Pertamina dalam reforestasi
di kawasan Sarongge yang
luasnya mencapai 38 Ha.
Selain penghijauan di ka
wasan Sarongge juga di
gulirkan program Adopsi
pohon,”jelas Julian.
Kawasan Sarongge di
taman Nasional Gunung
Gede Pangrango merupakan
daerah konservasi yang

dahulu dikelola oleh Perum
Perhutani. Namun sekarang
kawasan tersebut telah di
kelola masyarakat untuk
menghijaukan kembali hutan
taman nasional ini. “Salah
satu komponen penting
dalam program ini adalah
pengembangan ekonomi
petani, agar mereka tidak
tergantung pada kebunkebun sayur di area Taman
Nasional Gunung Gede
Pangrango,”jelas Julian.

Taman Nasional Gunung
Gede Pangrango merupakan
salah satu dari lima taman
nasional yang pertama ka
linya diumumkan di Indonesia
pada tahun 1980. Keadaan
alamnya yang khas dan
unik, menjadikan Taman
Nasional Gunung GedePangrango sebagai salah
satu laboratorium alam yang
menarik minat para peneliti
sejak lama.MPJulian Iskandar
Muda/DSU

Pemberdayaan Masyarakat melalui
Pertanian Hidroponik
Tarakan - Pertamina EP
Field Tarakan bekerja sama
dengan UPT. Lembaga La
tihan Kerja Kota Tarakan da
lam Proses Lanjutan Pelatihan
Budidaya Sayur Mayur Cara
Hidroponik melalui Program
CSR, pada (26/7).
Pelatihan ini merupakan
jawaban atas kesulitan
masyar akat Tarakan un
tuk memperoleh sayur ma
yur yang dipasok dari luar
kota tersebut. Karena itu,
program pertanian hidroponik
dikembangkan sebagai salah
satu solusi yang dianggap
tepat.
Sistem pertanian hidro
ponik ini memanfaatkan
apa yang ada di lingkungan
sekitar, seperti air dan limbah
kayu. Tujuannya adalah untuk
menghemat lahan pertanian
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Pelatihan Kesehatan Balita untuk
Kader Posyandu di Prabumulih
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Kendaraan
Operasional untuk
Taman Nasional Kutai

Petani melakukan proses hidroponik untuk sayuran sawi di Kelurahan Pamu
sian, Tarakan.

yang semakin terbatas, karena
tidak memerlukan lahan yang
luas tetapi memiliki hasil
yang optimal. Untuk saat ini
tanaman yang dikembangkan
adalah sawi. Ke depannya,
seledri dan melon.
Staf Public Relations
Pertamina EP Field Tarakan

Harianto berharap, dengan
pemberdayaan masyarakat
ini dapat meningkatkan taraf
sosial dan ekonomi masyarakat
menjadi lebih maju. “Karena
kami sudah memiliki pasar
untuk penjualannya,” jelas
Harianto.MPWNR

