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Dirut PGE Abadi Poernomo dan
Direktur Utama PT PLN Dahlan
Iskan menandatangani Perjanjian
Jual Beli Listrik (PJBL) 435 MW
yang disaksikan Menteri BUMN
Mustafa Abubakar, Menteri ESDM
Darwin Zahedy Saleh, dan Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan, (11/3).

PGE TANDATANGANI PJBL DENGAN PLN
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE)
dan PT PLN (Persero) menandatangani
kontrak jual beli listrik berkapasitas 435 MW
(MegaWatt). Peristiwa ini menjadi momentum
lompatan bisnis dan pengembangan energi
alternatif oleh PT PGE yang merupakan anak
perusahaan Pertamina.
Jakarta – Kontrak jual beli listrik antara PT. PGE dengan
PT. PLN (Persero) sebagai bentuk percepatan pengembangan
panas bumi secara nasional dan juga komitmen serta realisasi
program 10.000 MW tahap II ditandatangani Dirut PGE Abadi
Poernomo dengan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan di
Kantor Redaksi Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, (11/3).
Hadir dalam penandatanganan tersebut, Menteri BUMN
Mustafa Abubakar, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh,
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, dan Dirjen Energi

Baru Terbarukan Konservasi Energi Luluk Sumiarso.
Total jual beli listrik berkapasitas 435 MW itu dibagi dalam
lima Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) panas bumi, untuk wilayah
kerja panas bumi (WKP) antara PLN dengan PGE, yaitu Lumut
Balai (Unit I-IV) dengan kapasitas 4x55 MW, Ulubelu (Unit III
dan IV) dengan kapasitas 2x55 MW, Lahendong (Unit V dan VI)
dengan kapasitas 2x20 MW, Karaha (Unit I) dengan kapasitas
30 MW serta Kamojang (Unit V) dengan kapasitas 30 MW.
Sedangkan satu PJBL lagi dengan kapasitas 5 MW meru
pakan kontrak jual beli antara PLN dengan PT Westindo Utama
Karya untuk WKP di Atadei, Nusa Tenggara Timur (NTT) 2x2,5
MW, yang ditandatangani pada hari yang sama.
Harga jual listrik dari PGE ke PLN masing-masing untuk
PLTP Lumut Balai unit I,II,III dan IV serta PLTP Ulubelu Unit
III dan IV sebesar US$7,53 sen per kilowatthours (kWh).
Sementara untuk PLTP Lahendong Unit V dan VI, PLTP Karaha
dan Kamojang Unit V dengan harga US$8,25 sen per kWh,
dengan jangka waktu produksi unit PLTP selama 30 tahun mulai
terhitung tanggal operasi komersial dari unit PLTP tersebut.
Dalam sambutan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta
Rajasa yang dibacakan oleh Meneg BUMN Mustafa Abubakar,
kontrak ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh semua
pihak terkait, sehingga hasilnya dapat memberikan keuntungan
bersama sekaligus bisa dikontribusikan dalam akselerasi

pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dia menjelaskan, kegiatan ini memiliki tiga nilai, pertama,
guna mewujudkan pengurangan ketergantungan dari sumber
energi berbasis minyak bumi yang saat ini harganya terus
melambung. Kedua, meningkatkan penggunaan energi terba
rukan yang ramah lingkungan, yang menargetkan penggunaan
energi panas bumi mencapai 2000 MW pada 2012 dan 5000 MW
pada akhir 2014 mendatang. “Pemanfaatan energi panas bumi
sebagai alternatif minyak bumi diharapkan dapat memperkokoh
pembangunan nasional, utamanya mengurangi ketergantungan
perekonomian nasional dari dinamika harga minyak mentah
nasional yang masih fluktuatif,” kata Mustafa.
Pada cakupan lebih luas, lanjut dia, peningkatan energi
panas bumi diharapkan juga dapat mendukung pengurangan
emisi karbondioksida hingga mencapai 26 persen. Bukan
hanya itu, dengan panas bumi, diharapkan dapat mendorong
percepatan elektrifikasi nasional dimana bisa diwujudkan
dengan penambahan kapasitas pembangkit di tanah air.
Sedangkan, nilai manfaat ketiga, merupakan wujud nyata
pemerintah untuk memperluas kontribusi swasta berperan
aktif dalam membangun infrastruktur energi kita. ”Ke depan
pemerintah berkomitmen untuk meperkuat peran swasta
dalam ikut berinvestasi dan berkontribusi di semua sektor
pembangunan,” tandas Mustafa mengakhiri.MPNDJ
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IFRS, Tuntutan Pelaporan
Keuangan Kelas Dunia
Pengantar Redaksi :
Berbagai upaya terus dilakukan
seluruh Fungsi di lingkungan
Pert amina untuk mencapai visi
Pert amina sebagai perusahaan
minyak nasional berkelas dunia.
Salah satunya mengadopsi bahasa
pelaporan keuangan global, atau
IFRS sebagai jawaban untuk me
masuki laporan keuangan yang
dapat dimengerti pasar global. Momentum komitmen bersama
ini telah dicanangkan melalui agenda Kick off Meeting Proyek
Program Konvergensi IFRS dan penandatanganan Pakta
Komitmen Program Konvergensi IFRS PT Pertamina (Persero).
Seperti apa persiapan penerapan IFSR, berikut pemaparan
Vice President Financial Acc & Reporting, Yudi Wahyudi
yang sekaligus menjadi Project Director Organisasi Proyek
Konvergensi IFRS.
Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa visi PT
Pertamina (Persero) adalah untuk menjadi perusahaan minyak
nasional kelas dunia. Sejalan dengan ini perusahaan terus
berupaya membenahi dan meningkatkan kinerjanya di berbagai
sektor aktivitas. Cerminan aktivitas perusahaan dapat tergambar
salah satunya melalui pelaporan keuangan yang accountable,
transparent, effective dan tepat waktu sehingga perlunya
PT Pertamina (Persero) untuk dapat menerbitkan pelaporan
keuangan yang berkelas dunia adalah suatu keniscayaan.
Pelaporan keuangan sebagai gambaran kinerja perusahaan,
harus disusun berdasarkan suatu standar akuntansi keuangan
agar menjadi suatu Laporan Keuangan yang dapat dibandingkan
dan relevan bagi kebutuhan seluruh stakeholder. Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan standar
akuntansi keuangan untuk pelaporan keuangan di Indonesia
telah dituntut untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan
internasional sesuai dengan International Financial Reporting
Standards (IFRS). IFRS dikeluarkan oleh International Accoun
ting Standards Boards (IASB) yang beranggotakan para pakar
akuntansi dari berbagai negara baik Eropa, Amerika maupun
Asia Pacific. Sedangkan PSAK dikeluarkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Keuangan
Indonesia (IAI).
International Financial Reporting Standards, merupakan
standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi
dan kerangka akuntansi berbasiskan prinsip yang meliputi
penilaian profesional yang kuat dengan disclosures yang jelas
dan transparan atas suatu substansi ekonomis transaksi,
penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu dan akuntansi
terkait transaksi. Sehingga pengguna laporan keuangan dapat
dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas
antarnegara di berbagai belahan dunia.
Salah satu implikasi mengadopsi IFRS berarti mengadopsi
bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu
perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global, sehingga
perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar dan
akan mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki
pasar modal global sehingga dapat memenuhi kepentingan
investor sebagai pemiliki modal.
Penerapan IFRS ini bukan lagi sebuah pilihan, namun
keharusan karena Indonesia sebagai bagian dari Negara
G-20 telah berkomitmen untuk menerapkannya. Demikian juga
Kementerian Negara BUMN telah menginstruksikan bahwa
setiap BUMN harus melakukan persiapan untuk penerapan
IFRS pada penyusunan laporan keuangannya per 31 Desember
2012. Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar harus
melaksanakannya dengan baik dan dengan persiapan yang
matang.
Implementasi konvergensi IFRS tidak semata-mata
berdampak pada sisi finansial tetapi juga sampai kepada sisi
transaksional, sehingga akan mempengaruhi proses bisnis
dan kesisteman perusahaan yang selama ini sudah berjalan.
Contoh nyata di dalam perusahaan misalnya bagian Aset
harus melakukan impairment & revaluasi, nilai hutang piutang,
inventory diukur berdasarkan nilai wajar, dan lain lain yang
kesemuanya akan berdampak pada laba perusahaan.
Untuk itu perusahaan telah membentuk Tim Task For
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ce (gugus tugas) guna mempersiapkan kerangka kerja
program konvergensi IFRS PT Pertamina (Persero), melalui
pembentukan Tim Proyek Program Konvergensi IFRS PT
Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaannya sesuai dengan
Surat Keputusan Direktur Utama No. KPTS – 10/C00000/2011S0 tanggal 14 Februari 2011. Melalui SK Dirut ini pula telah
menugaskan Direksi Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero)
untuk menerbitkan Surat Keputusan Tim Task Force Program
Konvergensi IFRS di setiap Anak Perusahaan.
Ruang lingkup proyek program konvergensi ini meliputi
assessment gap/kesenjangan kondisi saat ini (existing) dengan
PSAK yang konvergen terhadap IFRS, penyusunan pedoman
akuntansi, prosedur kerja, penyelenggaraan pelatihan, change
management dan desain sistem informasi manajemen berbasis
MySAP yang sesuai dengan seluruh PSAK yang konvergen
dengan IFRS.
Proyek program konvergensi IFRS ini akan diberlakukan
untuk Pertamina Korporat dengan 13 entitas Anak Perusahaannya
yang dibagi dalam dua group. Group A terdiri dari PT Pertamina
(Persero), PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energi, PT
Pertamina Geothermal Energi, PT Pertamina Drilling Service
Indonesia, PT Pertamina Gas dan PT Patra Niaga. Khusus untuk
Patra Niaga, tidak termasuk penyusunan manual dan prosedur.
Sedangkan untuk tujuh entitas Anak Perusahaan lainnya yaitu
PT Pertamina Bina Medika, PT Tugu Pratama Indonesia,
PT Patra Jasa, PT Pertamina Tongkang, PT Pertamina Dana
Ventura, PT Pelita Air Services dan PT Pertamina Retail, lingkup
proyek ini terbatas pada assessment atas gap/kesenjangan dan
penyelenggaraan pelatihan yang terkait.
Guna memberikan kemudahan langkah kerja konvergensi
IFRS diperlukan tahapan pekerjaan yang dimulai dari tahapan
Assessment, Design, Implementation dan Post Implementation
(Sustain) dengan melalui kerja sama pihak konsultan yang sudah
berpengalaman dalam pendampingan dan memiliki kapabilitas,
kompetensi, pengalaman dan sumber daya yang memadai
dalam program konvergensi IFRS PT Pertamina (Persero) dan
13 Anak Perusahannya tersebut di atas.
Pada tahapan Assessment akan dilakukan pengkajian
segala aspek perubahan kebijakan akuntansi antara PSAK dan
IFRS. Melalui tahapan ini akan diketahui isu-isu terkait apa yang
berubah, baik secara signifikan maupun tidak signifikan terhadap
proses bisnis dan sistem Pertamina serta hambatan atau risiko
yang terjadi dari adanya program konvergensi IFRS sehingga
hambatan atau risiko tersebut dapat diselesaikan.
Tahap kedua dari proyek program konvergensi IFRS
adalah design. Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan,
melengkapi dan menyesuaikan seluruh transaski atau peristiwa
ekonomi yang telah sesuai dengan IFRS dengan aplikasi sistem
informasi manajemen MySAP PT Pertamina (Persero) dan Anak
Perusahaannya.
Tahapan selanjutnya yaitu implementation, program
konvergensi IFRS akan mengupayakan penerapan semua
ketentuan dalam IFRS dan terpadu dengan sistem MySAP
yang diharapkan tidak terlalu banyak kendala yang ditimbulkan
akibat danya perubahan kebijakan suatu transaksi dari PSAK
ke IFRS.
Demikian pula selanjutnya dalam masa Post Implementation
(sustain), diperlukan adanya pendampingan sampai benar-benar
diyakini bahwa implementasi konvergensi IFRS telah berjalan
dengan baik dengan kendala yang sangat minimal.
Untuk terlaksananya tujuan bersama dalam implementasi
konvergensi IFRS dibutuhkan suatu komitmen dan dukungan
dari Direksi PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan
serta jajaran top manajemen agar tujuan program ini dapat
tercapai dengan kendala yang sangat minimal. Begitu pula
dengan seluruh anggota tim, yang harus berperan aktif
dan mempertahankan daya tahan/endurance-nya dalam
melaksanakan program ini yang akan berlangsung selama 33
bulan sampai dengan Agustus 2013.
Momentum komitmen bersama telah dicanangkan melalui
agenda Kick off Meeting Proyek Program Konvergensi IFRS
yang diselenggarakan pada 9 Maret 2011 dalam bentuk
penandatanganan Pakta Komitmen Program Konvergensi IFRS
PT Pertamina (Persero) dengan slogan “Suksesnya Program
Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS)
di PT Pertamina (Persero) adalah Komitmen Kami”.MP

Editorial
Pelajaran dari
Gempa dan Tsunami Jepang
Dunia tidak pernah berhenti dilanda krisis. Bahkan
sepertinya kita hidup dari satu krisis ke krisis yang
berikutnya, beserta dampak yang diakibatkannya.
Yang pertama harus disebut, tentu saja krisis Timur
Tengah yang mencakup negara-negara di Afrika Utara dan
Asia Barat. Krisis di Timur Tengah yang aktual ini berawal
dari jatuhnya rezim Ben Ali yang berkuasa di Tunisia.
Kejatuhan Ben Ali pun diikuti kejatuhan rezim Hosni
Mubarak di Mesir.
Bagaikan virus, revolusi ini menjalar ke negara-negara
Afrika Utara dan Asia Barat lainnya, termasuk menerpa
negara-negara penghasil minyak seperti Libya. Sampai
saat ini, krisis di Libya belumlah berakhir. Namun akibat
dari krisis ini sangatlah terasa dengan melambungnya
harga minyak mentah dunia.
Di saat krisis di Libya belum selesai, lalu sekarang
kita harus bersiap menghadapi krisis akibat gempa bumi
dan tsunami besar yang menerjang pantai timur Jepang.
Gempa besar dengan kekuatan 8,9 Skala Richter yang
diikuti tsunami besar, menghantam Jepang sebelah timur
pada Jumat (11/3). Dahsyatnya gempa dan tsunami tidak
perlu dibicarakan lagi disini, karena kita sudah melihatnya
melalui tayangan televisi dan membacanya di suratkabar
dalam beberapa hari terakhir ini.
Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa gempa
dan tsunami ini juga mengakibatkan ledakan kilang
minyak dan bocornya reaktor nuklir Jepang. Diperkirakan
akibat gempa dan tsunami, kegiatan industri Jepang
untuk sementara waktu akan terhenti atau melambat.
Beruntungnya bahwa Jepang mempunyai cadangan
strategis minyak yang diperkirakan mampu bertahan
hampir 6 bulan. Jadi kelihatannya tidak akan ada kenaikan
harga minyak akibat gempa dan tsunami ini, bahkan
mungkin akan terjadi penurunan harga minyak (lihat Bisnis
Indonesia, 14 Maret 2011 halaman 4).
Yang ingin kami kemukakan di sini adalah sebuah
pertanyaan untuk direnungkan. Jika terjadi gempa dan
tsunami seperti itu menghantam Indonesia, khususnya
Jawa yang merupakan pusat sebagian besar kegiatan
industri Indonesia, apakah kita siap menanggulanginya?
Bagaimana dengan cadangan strategis kita (baca: minyak
mentah dan BBM)? Perlu diketahui, bahwa ternyata
cadangan BBM kita mungkin hanya untuk sekitar 20 hari.
Tentu saja kita tidak ingin hal itu benar-benar terjadi,
tetapi adalah kenyataan bahwa Indonesia sama seperti
Jepang, merupakan negara yang rawan gempa dan
tsunami. Artinya kita mempunyai potensi besar untuk
mengalami setiap saat. Gempa dan tsunami Aceh 2004
merupakan bukti nyata dahsyatnya gempa dan tsunami.
Bagaimana jika hal itu terjadi di Jawa? Selama ini
cadangan strategis Indonesia bertumpu pada cadangan
BBM milik Pertamina yang dalam keadaan darurat hanya
sanggup untuk bertahan 20 hari. Kilang-kilang besar
Pertamina pun, letaknya di Cilacap (Jawa Tengah) dan
Balongan (Jawa
Barat).
Pertanyaan
ini tentu akan
terus menggoda
kita semua,
setidaknya kami
ingin mengajak
semua pihak yang
berkepentingan
dengan energi
Indonesia untuk
memikirkan hal ini
secara bersamasama sejak dini,
bukan setelah
peristiwa itu terjadi
nanti.MP
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Loyalitas Versus Fasilitas
Sebutan pasukan berani mati akrab di telinga kita saat
sejarah perjuangan bangsa Indonesia dipaparkan. Pasukan
berani mati termasuk dalam jajaran pasukan elit yang direkrut
secara khusus dan memiliki spesialisasi keahlian tempur
masing-masing yang disatukan menjadi sebuah pasukan yang
handal, efisien, dan tepat sasaran dalam bertindak baik dalam
pertempuran terbuka maupun gerilya. Saat ini pasukan itu dikenal
dengan Kopasus (Komando Pasukan Khusus). Kopasus dilatih
secara tertutup dan khusus, dibekali dengan pengetahuan dan
ketrampilan serta keahlian yang nantinya memiliki nilai lebih dan
lebih handal dari pasukan biasa. Rekrutmen pasukan ini tidak
hanya didasarkan pada kondisi fisik yang sehat jasmani dan
rohani, namun juga harus memiliki kecerdasan dan kemampuan
akademik yang diatas rata-rata, agar mampu menjalankan
tugas sesuai dengan instruksi maupun sasaran yang ditentukan
dengan tingkat improvisasi yang tinggi dalam menghadapi segala
rintangan dan tantangan dalam menjalankan misinya.
PT Pertamina (Persero) juga melakukan hal yang sama
walaupun dengan konsep yang berbeda. Pertamina sebagai
BUMN terbesar di Indonesia, khususnya di bidang migas juga
memiliki “Pasukan Berani Mati” nya sendiri. Pasukan berani mati
itu kita kenal di Pertamina dengan sebutan Bimbingan Profesi
Sarjana (BPS) setingkat Strata 1, Bimbingan Bimbingan Profesi
Akademi (BPAT) setingkat Diploma 3, dan Bimbingan Kerja Juru
Teknik (BKJT) setingkat SMU.
Berkesempatan bekerja di perusahaan yang paling diminati
pencari kerja pada tahun 2010, para pekerja muda “Pasukan
Berani Mati” Pertamina ini dengan semangat tinggi bekerja lebih
keras, berusaha lebih keras, bahkan mengorbankan lebih banyak
waktu dan tenaga, serta keluarga demi memajukan Pertamina
dan tentunya memberikan kontribusi yang maksimal demi
perusahaan. Berbekal harapan untuk kesejahteraan yang lebih
baik dan nasionalisme kebangsaan demi mewujudkan cita-cita
Pertamina menjadi world class company. Sebuah kebanggaan
tersendiri apabila dapat diterima bekerja di Pertamina, tidak
hanya bagi individu pekerjanya namun juga menjadi kebanggaan
bagi seluruh keluarga pekerja tersebut.
Menjadi perusahaan berkelas dunia tidak semudah mem
balikkan telapak tangan, etos kerja yang professional (24-7),
mendapatkan kepercayaan stakeholders, cash flow yang sehat,
serta service excellent kepada customer hanya beberapa poin
persyaratan yang harus dipenuhi Pertamina untuk menjadi
world class company selain yang utama adalah excellent
company policy atau kebijakan perusahaan yang tidak hanya
ekselen keluar tapi juga ekselen kedalam. Kebijakan yang juga
memberikan kesejahteraan, rasa aman dan nyaman, serta
menumbuhkan sense of belonging yang tinggi dari pekerjanya
untuk bekerja dengan profesional dan berintegritas tinggi demi
perusahaan.
Pasukan Berani Mati Bersama Inhealth
Kebijakan perusahaan saat ini mengganti Asuransi Ke
sehatan bagi pekerja muda penerimaan mulai Tahun 2003 sam
pai dengan saat ini dari Asuransi Gesa kepada Inhealth semakin
mempertegas posisi pekerja muda Pertamina sebagai “Pasukan
Berani Mati”. Dalam artian dengan beban pekerjaan individu
berdasarkan fungsi dan jabatan yang tinggi, penugasan khusus
dalam berbagai Tim Kerja/ Pokja, dan seringkali mem-back up
pekerjaan dari fungsi lain dan pekerja lain sehingga pekerja muda
cenderung mendapatkan tugas yang lebih banyak dan menuntut
konsentrasi dan fisik lebih dari yang lain walaupun dengan level
yang sama dan dalam situasi kerja tim. Istilah atau ungkapan
“Yang Muda..lah” masih sering kita dengar dalam pembagian
tugas dan pekerjaan dalam keseharian bekerja.
Pelayanan yang masih jauh dari kenyamanan, sosialisasi
yang sangat minim baik dari perusahaan maupun Inhealth, serta
pengambilan keputusan secara sepihak yang tanpa sosialisasi
dan feedback dari pekerja yang masuk dalam asuransi ini
telah menjadikan sebuah dilemma dan tentunya gejolak serta
kecemburuan social yang mulai merebak khususnya di kalangan
“Pasukan Berani Mati”. Masih lekat dalam ingatan kita bahwa
perusahaan dengan tegas dan lugas menyampaikan bahwa
penunjukkan Gesa untuk menanggung asuransi kesehatan
pekerja akan dievaluasi setelah enam)bulan berjalan dan akan
diterapkan secara menyeluruh kepada pekerja Pertamina tanpa
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pembedaan tahun masuk bekerja maupun golongan upah.
Setahun lebih berjalan dengan berbagai evaluasi, saran, dan
masukan baik secara informal maupun formal melalui forum
dialog dan melalui Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
selalu ditanggapi dengan dingin dan jawaban bahwa hal ini akan
segera dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Belum genap satu bulan berjalan, “Pasukan Berani Mati”
telah mendapatkan berbagai kendala dalam pelaksanaan
pelayanan Inhealth. Rumah sakit yang tidak kerjasama,
apotek yang bukan mitra, daftar obat generic yang jauh
dibawah standar Daftar Obat Pertamina, imunisasi yang tidak
ditanggung, obat yang tidak ditanggung, bahkan saat berobat
pekerja Pertamina dimintai surat rekomendasi dari Puskesmas
untuk dapat berobat di rumah sakit rujukan Inhealth sungguh
menjadi sebuah pengalaman yang tidak menunjukkan Kebijakan
Perusahaan yang Ekselen. Bahkan dapat dikatakan bahwa
pelayanan asuransi kesehatan berbasis Inhealth lebih buruk
dari saat pelayanan asuransi pekerja di-handle oleh Gesa
yang notabene masih jauh dari definisi memuaskan. Jaminan
kesehatan “Pasukan Berani Mati” Pertamina diletakkan sama
dengan standar Askes yang telah dikenal memiliki prosedur yang
berbelit-belit dan jauh dari kenyamanan dalam konsep asuransi
yang memberikan benefit tambahan dan pelayanan yang cepat,
tepat, tanggap, dan memuaskan. Sehingga apabila kondisi ini
dibiarkan terus menerus bisa saja jargon “Pasukan Berani Mati”
ini dapat diartikan secara harafiah.
Perbedaan pelayanan dan fasilitas kesehatan ini akan
menjadi rentetan bola salju yang akan berimbas negatif bagi
Pertamina. Penurunan kinerja, demotivasi, serta kecemburuan
sosial sudah berada di hadapan kita semua sebagai akibat
dari kondisi saat ini yang tentunya akan menghambat laju
percepatan Pertamina untuk menjadi world class company.
Sebuah opini yang patut kita cermati saat ini adalah sebuah
pertanyaan sederhana “Kapan asuransi kesehatan ini akan
diterapkan secara menyeluruh?”. Tentunya apabila perusahaan
beranggapan bahwa Inhealth atau bentuk pelayanan asuransi
kesehatan ini adalah yang terbaik bagi perusahaan, maka
harus diterapkan secara menyeluruh, bukan hanya sebagian
saja. ”Untuk kesehatan kok main-main” mengutip salah satu
iklan di televisi.
Pertamina sebagai perusahaan yang bonafid harus segera
melakukan langkah-langkah konkret baik berupa evaluasi
terhadap kebijakan ini, dan mendapatkan feedback sebanyakbanyaknya agar keputusan yang diambil dapat memberikan efek
positif bagi perusahaan. Belum lama kita dihadapkan dengan
hasil survei Theme-O-Meter yang menuai hasil memprihatinkan
bahwa hasil survei tersebut mengalami pencapaian indeks
yang justru menurun, hal ini menjadi sebuah teguran bagi kita
Pertamina bahwa pekerja yang mengisi survei tersebut belum
merasakan adanya peningkatan maupun Perubahan positif dari
Proses Transformasi Pertamina.
Oleh karenanya, marilah kita duduk bersama dan berdialog,
bukan beradu argument mana yang benar dan mana yang
salah, mana yang efisien dan mana yang tidak, dan bukan untuk
kenyamanan pihak tertentu saja tapi untuk kenyamanan bersama
dan kemajuan Pertamina yang kita cintai ini. Menjadi world class
company, percepatan transformasi, menjunjung tinggi 6C tidak
bisa diwujudkan dengan hati yang gelisah dan bekerja dengan
setengah-setengah. Namun harus dengan semangat tinggi dan
sepenuh jiwa untuk cita-cita bersama membangun Pertamina
agar lebih eksis dan menjadi perusahaan tuan rumah di negeri
sendiri. Semua ini bukanlah sebuah angan-angan yang jauh
untuk dicapai namun sangat dekat untuk direngkuh apabila kita
bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebuah perusahaan dapat
menjadi maju dan berkembang apabila ditopang dengan SDM
yang berkomitmen dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi
kepada perusahaan tempatnya bekerja. Commitment dan Sense
of Belonging yang tinggi ini dengan mudah dapat diwujudkan
apabila pekerjanya merasa aman dan nyaman dalam bekerja,
Berikan rasa aman dan nyaman itu kepada pekerja, maka
niscaya menjadi world class company adalah bukan sebuah
hal yang sulit.•
ROBERTH MV
BPS 2003 - Anggota FSPPB

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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JAKARTA – Hasil temuan TDAE (Treated Distillate
Aromatic Extract) adalah sebagai hasil produk nyata
di Riset & Development (R&D) Pertamina dan PT Pura
Barutama. Temuan tersebut sudah didaftarkan ke Dirjen
Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
RI untuk mendapatkan Hak Paten dan saat ini sedang
dalam proses juga untuk pendaftaran hak paten di luar
negeri.
Mengingat pemanfaatan hak paten ini merupakan
hak kepemilikan bersama antara Pertamina dengan Pura
Barutama, maka perlu diatur pemanfaatannya dalam
bentuk perjanjian kerjasama pengaturan pemanfaatan
hak paten yang selambatnya akan ditandatangani pada
31 Maret 2011.
Untuk itulah dilaksanakan workshop ini untuk
mempermudah dalam implementasi pemanfaatan hak
paten TDAE. Peserta workshop terdiri dari fungsi legal
refinering, enginering center, business development, risk
operation, pemasaran dan R&D Refinering.
“Temuan adalah salah satu modal untuk kita bisa
berkembang dan hasil suatu temuan akan dapat lebih
berkembang apabila bisa dikomersialisasikan. Temuan
juga bisa menjadi cikal bakal kita untuk mencari potensipotensi yang akan menghasilkan produk yang bernilai
tinggi,”
Demikian disampaikan oleh SVP Business Deve
lopment Pertamina, Heru Sutrisno saat membuka
workshop komersialisasi hak paten TDAE yang ber
langsung di Kantor Pusat Pertamina, Ruang Pertamax,
Rabu (2/3).
Turut hadir sebagai nara sumber dalam workshop
ini adalah Direktur Paten Kementerian Hukum dan HAM
RI, Razilu yang memberikan pemahaman mengenai
manfaat perlindungan invensi dengan sistem paten
dan pengajuanpermohonan paten internasional melalui
rute PCT.
Menurut Razilu, hasil-hasil R&D yang mempunyai
kualifikasi layak paten dan memiliki nilai ekonomi
perlu dipertimbangkan untuk mendapat perlindungan
paten. Karena perlindungan paten penting untuk
mencegah pihak lain mengeksploitasi potensi ekonomi
dari hasil R&D dan mencegah pihak lain melakukan
pengembangan hasil R&D tanpa ijin (lisensi) atau tanpa
mengikutsertakan pihak yang pertama kali menghasilkan
suatu teknologi.
Selain itu, perlindungan paten juga mencegah pihak
lain lebih dulu mematenkan hasil R&D, menjadi sarana
iklan yang bersifat global dan meningkatkan prestise
atau nilai jual pihak penghasil teknologi karena memiliki
banyak paten.
Lebih lanjut, Maizar Rahman dari Pusat Penelitian
dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
LEMIGAS juga menyampaikan bahwa inovasi teknologi
TDAE Pertamina dan Pura Barutama sebagai hasil
inovasi murni yang membawa Pertamina ke knowledge
based corporation yang unggul dan terpandang dan
dengan lisensi teknologi merupakan komersialisasi.
Dalam workshop ini disampaikan juga pemaparan
mengenai “Technology Market, Business Commercial
Assessment, & Licensing Strategy Management” oleh
Dominic W. Ching, P.EMPIK

Foto : WNR/Pertamina

Workshop Komersialisasi
Hak Paten TDAE

JAKARTA – Pertamina se
bagai perusahaan BUMN
besar dan mempunyai tran
saksi kebutuhan reporting
ke luar negeri dalam ber
bisn is, sudah semest inya
melaksanakan prog
 ram
konvergensi IFRS (Interna
tional Financial Reporting
Standards).
Konvergensi sistem pe
laporan keuangan berstandar
Internasional ini merupakan
suatu tahapan untuk men
dukung terwujudnya visi Per
tamina menjadi perusahaan
minyak nasional berkelas
dunia.
Kick Off Meeting IFRS
dilakukan pada Rabu (9/3)
dibuka oleh Direktur Ke
uangan Pertamina, M. Afdal
Bahaudin. Menurutnya IFRS
membawa pengaruh besar
bagi Pertamina, karena untuk
akuntansi & pelaporan, data
& teknologi, proses & kontrol,
serta proyek & perubahan
manajemen yang awalnya
mengacu versi Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK), ke depannya akan
dituangkan dalam laporan

Anggota Tim Proyek Program Konvergensi IFRS PT Pertamina (Persero) menandatangani Pakta Komitmen sebagai
wujud komitmen penuh untuk menyukseskan program konvergensi IFRS di lingkungan Pertamina.

yang berstandar internasional
seperti IFRS. “Untuk sisi
pengawasan akan dilakukan
oleh kantor akuntan publik,
sementara dari Ikatan Akuntasi
Indonesia akan membantu ke
hal-hal yang berkaitan dengan
teknis dalam penerapan IFRS
ini,” ungkap Afdal.
IFRS nantinya akan di
implementasi ke anak per

usahaan Pertamina yaitu Per
tamina EP, Pertamina Hulu
Energy, Pertamina Geothermal
Energy, Pertamina Drilling
Service Indonesia, Pertamina
Gas, Patra Niaga, Tugu
Pratama Indonesia, Patra
Jasa, Pertamina Tongkang,
Pertamina Dana Ventura,
Pertamina Bina Medika,
Pertamina Retail dan Pelita

Air Service.
Dalam kesempatan ter
sebut juga dilaksanakan
penandatanganan Pakta
K o m i t m e n A n g g o t a Ti m
Proyek Program Konvergensi
IFRS PT Pertamina (Persero)
sebagai wujud komitmen
penuh untuk menyukseskan
program konvergensi IFRS
di lingkungan Pertamina.MPIK

Sosialisasi SK 051 di RU IV Cilacap
CILACAP - “Bisnis kilang ada
lah bisnis keandalan. Untuk
men-support hal tersebut
diperlukan suatu terobosan
pengadaan sparepart yang
lebih baik,” ungkap General
Manager RU IV Bambang
Harijanto dalam sambutannya
pada acara sosialisasi SK
051/C0000/2010-S0 terkait
pengadaan barang dan jasa,
pada (21/1).
Lebih jauh Bambang
Harijanto berujar bahwa
dengan terpenuhinya spare
part maka ada peluang un
tuk meningkatkan efisiensi
dan keandalan kilang se
bagai bentuk kontribusi ke
pada pencapaian kinerja per
usahaan. Pengadaan barang
dan jasa sangat signifikan
posisinya dalam menentukan
kehandalan kilang.
Sebelumnya pengadaan
barang dan jasa di Pertamina
diatur dengan SK 75 yang
kemudian diganti menjadi SK
51 dengan berbagai perubahan
dan perbaikan. Di antaranya,
dengan memperkuat aspek
perencanaan dengan peng

gunaan metode hybrid da
lam proses pengadaan
dan optimalisasi corporate
advantage. Selain itu dalam
proses pengadaan juga di
sertakan aspek safety be
rupa Contractor Safety
Management System (CS
MS), manajemen kinerja
penyediaan barang & jasa
dan jaminan pelaksanaan.
Pada kesempatan ini
hadir Manager Strategic Pro
curement Refining Directorate
Mahfud S. Hardi yang secara
langsung menyosialisasikan
SK 51. Dikatakannya bahwa
penerapan SK 51 ini adalah
suatu perubahan untuk mem
percepat proses dan peluang
memperoleh harga yang
lebih baik karena ketepatan
layanan sangat berkaitan
dengan perolehan margin
perusahaan.
“Prinsipnya, melalui SK
51 ini Pertamina mengambil
momentum bisnis dengan
pengadaan barang & jasa
yang lebih cepat, fleksibel
dan efektif serta tidak ada
keterlambatan memenuhi

Foto : YAN/Pertamina

Foto : TATAN/Pertamina

Menuju Pelaporan Keuangan
Kelas Dunia

Sosialisasi SK 051 di RU IV diikuti sekitar 300 pimpinan kontraktor dan sup
plier di Cilacap.

kebutuhan barang dan jasa
untuk operasi kilang,” ujar
Mahfud.
Mahfud menekankan, pe
laksanaan pengadaan barang
dan jasa ini harus didasari
dengan transparansi dan
integritas pekerja yang terlibat
di dalamnya.
“Optimalisasi proses perlu
dilakukan sebagai upaya pe
ningkatan profit perusahaan
dari aspek penurunan biaya
pengadaan barang dan jasa

dengan tetap menunjang ke
giatan operasi perusahaan
dengan kualitas yang baik,”
jelas Mahfud di hadapan pe
serta sosialisasi.
Sosialisasi SK 51 ini se
lain diberikan untuk internal
Pertamina juga diberikan
kep ada pihak ketiga yang
digelar pada hari yang sama di
Griya Patra. Sosialisasi diikuti
kurang lebih 300 peserta pa
ra pimpinan kontraktor dan
supplier di Cilacap.MPRU IV

PEMERINTAH PROYEKSIKAN ICP
80-100 DOLAR AS PER BAREL

JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah memproyeksikan
harga rata-rata minyak mentah Indonesia sepanjang
2011 di kisaran 80 -100 dolar AS per barel. Angka ini lebih
tinggi dari asumsi dalam APBN 2011 sebesar 80 dolar
AS. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan,
penentuan proyeksi tersebut didasari referensi harga
minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI).
Menurut WTI pada 8 Maret, harga minyak dunia pada
tahun ini akan berada pada kisaran 81,38 - 105 dolar AS
per barel. Darwin menambahkan, rata-rata ICP dalam
12 bulan terakhir baru berkisar 86,35 dolar AS per barel.
“Ini kan mendekati asumsi makro APBN 2011 jika harga
minyak mentah dunia menurun,” jelasnya. Menurut
Darwin, hitungan realistis pemasukan negara dari
migas adalah sebesar Rp 46,6 triliun dan kemungkinan
terburuknya hanya Rp 45,4 triliun. Padahal, dalam APBN
2011, pemasukan negara dari sektor migas dipatok
sebesar Rp 48,6 triliun.

INDONESIA BERPELUANG MENAMBAH
EKSPOR LNG

JAKARTA (Kontan) - Gempa dan tsunami yang melanda
Jepang telah meledakkan reaktor nuklir Fukushima
Daiichi. Alhasil, Jepang pun telah menutup 11 pembangkit
listrik tenaga nuklirnya. Seiring surutnya pasokan energi
itu, Jepang diprediksi akan banyak mengimpor migas
untuk menambal kebutuhannya. Ini merupakan peluang
bagi Indonesia, salah satu pengekspor gas alam cair
(LNG) terbesar untuk Jepang. Sekretaris Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Syahrial
Loetan menjelaskan, Jepang akan mencari energi al
ternatif untuk menutupi kehilangan pasokan energi
akibat ledakan Fukushima. Jadi, ada kemungkinan
Jepang akan meningkatkan impor migas dan batubara.
Menurut Syahrial, kebutuhan listrik di Jepang, sekitar 30
persen dari nuklir, 30 persen dari LNG, dan 25 persen
dari batubara. “Kalau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
(PLTN) hancur, berarti untuk menutupi kapasitasnya, dia
akan mengimpor LNG lebih besar. Indonesia bisa masuk
ke situ,” harapnya. Maklum, Jepang adalah pasar ekspor
migas terbesar Indonesia setelah Korea Selatan.

MENTERI KEUANGAN AJUKAN
PERUBAHAN STATUS GEO DIPA

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah melalui
Kementerian Keuangan berencana mengubah status
PT Geo Dipa Energi sebagai BUMN geotermal dengan
memproyeksikan laba bersih Rp 106,05 miliar pada 2015.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan
potensi geotermal oleh Geo Dipa diharapkan dapat
menyukseskan program 10.000 MW tahap II sebesar 275
MW atau setara 5x55MW. “Rencana ini juga mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara melalui
dividen,” ujarnya. Berdasarkan data Kemenkeu yang
dipaparkan Agus dalam Rapat Dengar Pendapat
dengan anggota Badan Anggaran DPR, laba bersih
yang ditargetkan sebesar Rp 106,05 miliar pada 2015.
Jika Geo Dipa tidak diubah menjadi BUMN, laba bersiih
hanya sekitar Rp 69,90 miliar. Selain itu, paparnya,
Geo Dipa akan lebih fleksibel memperoleh fasilitas
pendanaan untuk pengembangan lapangan Dieng dan
Patuha. Menkeu berharap kehadiran Geo Dipa sebagai
BUMN tidak hanya akan menjadi kompetitor yang baik
bagi perusahaan geotermal lain, seperti PT Pertamina
Geothermal Energy. Namun juga tidak menutup
kemungkinan akan mampu menjadi mitra kerja bagi
pengembangan bisnis geotermal di tanah air.

KONSUMSI BBM SUBSIDI DI ATAS KUOTA

JAKARTA (Investor Daily) - Realisasi konsumsi BBM
bersubsidi tahun ini masih melebihi kuota yang sudah
ditetapkan. Konsumsi Premium 2,3 persen di atas kuota
dan Solar 1,95 persen di atas kuota yang ditetapkan.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan,
realisasi konsumsi terus meningkat sejak Februari
2011.”Kami sudah meminta BPH Migas untuk tetapkan
standar kuota yang berdasarkan kaidah transportasi,
kepadatan penduduk, dan juga pendapatan masyarakat,”
tambahnya.MPRO
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Pertamina Dex Pas untuk BMW 520d
JAKARTA – PT BMW In
donesia (BMWI) melun
curk an sedan BMW 520d
yang memiliki teknologi
Advanced Diesel Engine
di Jakarta, Selasa (8/3).
BMW 520d merupakan mo
bil berteknologi Advance
Diesel Engine keempat yang
diluncurkan pabrikan Jerman
tersebut di Tanah Air. Selain
dihadiri Presiden Direktur
BMWI Ramesh Divyanathan,
peluncuran produk baru BMW
ini juga dihadiri GM Fuel
Retail Marketing Region III
Pertamina, Hasto Wibowo.
Dalam sambutannya
Presd ir BMWI Ramesh Di
vyanathan mengatakan,
perkembangan permintaan
atas mobil mewah berbahan
bakar solar di dunia sangat
pesat, termasuk Indonesia.
“Kami berkomitmen terus
menambah varian diesel untuk
model BMW yang dipasarkan
di Indonesia, sebagai bagian
upaya menjaga lingkungan
yang berkualitas,” tegasnya.
Menurut Ramesh, kon
sumen Indonesia tidak perlu
khawatir dengan ketersediaan
bahan bakar solar berkualitas
untuk memenuhi kebutuhan
mesin berstandar Euro3 yang
digunakan BMW. Karena
hampir semua produsen yang
ada di tanah air menyediakan
solar bersih dan berkualitas
tinggi. Salah satunya Per
tamina dengan produknya
Pertamina Dex yang telah
memenuhi standar untuk

Foto : KUN/Pertamina

RESUME Pekan Ini

GM Fuel Retail Marketing Region III Pertamina Hasto Wibowo (kedua dari kanan) ikut serta dalam peluncuran BMW 520d.

kendaraan BMW bermesin
diesel. BMWI selama ini
mengakui bahwa Pertamina
Dex merupakan bahan bakar
Diesel paling berkualitas di
Indonesia.
Menurut Hasto Wibowo,
Pertamina Dex telah me
menuhi standar Euro 3
dan dirancang untuk mesin
Common Rail, yang sudah
dipasarkan Pertamina sejak
tahun 2008. Pertamina Dex
memiliki angka cetane di
atas 58, lebih tinggi dari solar
48 dan kompetitornya. Di
samping itu, kadar sulfurnya
di bawah 300 ppm menjadikan
Dex sebagai bahan bakar
Diesel yang paling sesuai
untuk kendaraan dengan

tekn ologi Common Rail di
Indonesia.
“Saat ini Pertamina Dex
sudah tersedia 11 SPBU
di Jabodetabek, dan akan
bertambah lagi 20 SPBU
di tahun ini,”papar Hasto.
Pertambahan ini relatif se
dik it, karena permintaan
masih rendah hanya sekitar
10 persen dibandingkan
permintaan Pertamax.
Upaya BMWI yang terus
mengembangkan kendaraan
dengan teknologi Advanced
Diesel Engine yang efisien
dan ramah lingkungan ini
diharapkan bisa menambah
permintaan bahan bakar
Pertamina Dex. Apalagi April
mendatang agen tunggal

pemegang merek (ATPM)
mobil pabrikan Jerman ini
juga akan meluncurkan satu
varian sedan dengan mesin
diesel yang lain, yaitu BMW
X3.
Untuk mendukung per
tumbuhan kendaraan dengan
teknologi Common Rail,
Pertamina terus melakukan
kerjasama promosi dan ko
munikasi dengan BMW dan
ATPM lainnya seperti Nissan,
Mitsubishi, Chevrolet, dan
Mercedes Benz. Melalui
kerjas ama ini, diharapkan
penjualan Pertamina Dex
menjadi lebih meningkat dan
mendorong SPBU lainnya
untuk memasarkan Pertamina
Dex.MPDSU

Workshop Upskilling untuk
Pekerja LJP Terminal BBM Region I
M edan - D a l a m r a n g k a
meningkatkan kemampuan
teknis para pekerja Layanan
Jasa Pemeliharaan (LJP) di
setiap Terminal BBM Region I,
Fungsi Project Management
mengadakan Workshop
“Up Skilling Pembuatan
Master Equipment List dan
Penyusunan Preventive/
Predictive Mantenance” di
dalam sarana dan fasiltas
o p e r a s i Te r m i n a l B B M .
Workshop ini dilaksanakan
pada 21 - 25 Februari 2011
di Ruangan 2T Enviro Kantor
Pertamina Pemasaran Region
I Medan.
Workshop ini sendiri meng
hadirkan beberapa pembicara
eksternal dan internal di bi
dangnya masing-masing. Se
cara total ada tujuh pembicara

eksternal, yaitu Arif Siswanto,
Budi Warsono, Michael Pa
Hutagaol, Arif Martinus,
Hartono Sujawarto, Josef
Budiman dan Deddy Hariadi.
Sedangkan pembicara inter
nal, yaitu Manager Realiability
Sofyan Yusuf, Manager Port
Management Rosman Ifzan,
Assistant Manager Project
Engineering Budi YP Hutagaol
dan Assistant Manager Pro
curement & Budgeting Teuku
Darmi.
Budi Warsono, salah satu
pembicara dari eksternal
Pertamina memberikan
materi sebanyak 10 se
si yang merupakan Im
plementasi MySAP Modul
PM-Penyusunan Data,
Praktek Penyusunan Mas
ter Data (Pengambilan

Data Lapangan), Praktek
Pen yusunan Master Data
(Penyajian Data Lapangan
dalam Format Standar)
dan Paparan & Evaluasi
Penyusunan Data Sarfas
oleh perserta dalam Format
Standar Master Data.
Sedangkan Manager
Reliability Pertamina Sofyan
Yusuf memberikan materi
enam sesi. Seperti, Welding
Supervisory dan Maintenance
& Inspection Management
serta Asistant Manager
Proeurement & Budgeting.
Teuku Darmi memberikan
materi dua sesi tentang
Proses Pengadaan Barang
& Jasa serta Penyusunan
Kontrak Kerja.
Sebelumnya Faris Aziz
Manager S & D Region I me

lakukan pembukaan workshop
sekaligus memberikan arahan
kepada seluruh pekerja, agar
serius dalam memperdalam
keterampilan dan skill yang
selama ini dimiliki. Pekerja
diharapkan juga terus ber
upaya dalam memberikan
ide-ide yang berguna kepada
perusahaan, sebab saat ini
pekerja sekarang belum
bis a mengimbangi jumlah
pekerja yang sudah pensiun
di Pertamina.
Faris Aziz pun berharap
kepada seluruh pekerja agar
memanfaatkan lokakarya ini
dalam menambah ilmu serta
keterampilan skill yang kita
miliki, sehingga kemajuan
perusahaan terus bisa diting
katkan.MPPMS REG I
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Balikpapan – Berbagai rangkaian kegiatan per
lombaan dalam rangka Bulan K3 selesai dilaksanakan.
Pada 21 Februari 2011, Bulan K3 2011 resmi ditutup
oleh Direktur Umum Pertamina Waluyo di Lapangan
Merdeka RU V Balikpapan.
Hadir dalam acara ini VP HSE Corporat Joko Susilo
dan Manager HSE Corporat Ari Saptama, GM RU V
Iriawan Yulianto, Manager RIYA VI Rakutta Tarigan dan
GM Fuel Retail Marketing Region VI Alvian Nasution,
serta GM di seluruh Refinery Unit, seluruh GM Fuel
Retail Marketing, keluarga besar RU V dan Fuel Retail
Marketing Region VI, Pertamina EP, dan Pertamina
Geotermal Energy.
GM RU V Iriawan yulianto mengatakan proses
pembudayaan K3 di seluruh wilayah operasi Pertamina
melalui perubahan perilaku unsafe harus diprioritaskan
agar tercipta HSE Excellenct dan Zero Loss & Zero
Fatal Incident. Untuk itu, diperlukan upaya konkrit guna
mengubah paradigma pekerja dengan memahami
tujuan filosofi K3 dan mengimplementasikannya
sehari-hari.
Sementara Direktur Umum Pertamina Waluyo
menekankan bahwa roda transformasi Pertamina akan
terus bergulir sampai mencapai visi Pertamina menjadi
perusahaan migas nasional yang berkelas dunia.
“Perusahaan migas yang berkelas dunia bukan hanya
diukur dari keuangan dan operasionalnya, tetapi juga
dilihat dari penerapan aspek HSE di setiap kegiatan
usahanya,” ujar Waluyo.
Waluyo meminta kepada seluruh keluarga besar
Pertamina, dengan berakhirnya bulan K3 bukan berarti
kegiatan HSE berakhir sampai di sini. Tapi, bulan K3
ini dijadikan momentum untuk terus membenahi diri
sehingga segala macam aspek HSE menjadi budaya
bersama. “Pada akhirnya, HSE bisa benar-benar terpatri
di dada masing-masing pekerja,” kata Waluyo.
Dalam puncak kegiatan bulan K3 itu juga dilaksa
nakan beberapa kegiatan antara lain Pameran, Senam
Sehat, Lomba Fire & Rescue Fun Game, Demo Fire
& Rescue, Penandatanganan Komitmen “HSE DI
DADAKU”, dan penyerahan penghargaan HSE dan
penghargaan Lomba Bulan K3 tahun 2011.MPRU V

PEG Luncurkan e-Control
JAKARTA - Bekerjasama
dengan Corporate Shared
Service (CSS), Procurement
Excellent Group & Strategic
Sourcing meluncurkan
e-Control pada Jumat (18/2).
Launching dengan tajuk
Go Live Aplikasi e-Control
berlangsung di Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina.
SVP CSS Burhanudin
AE dalam sambutannya
men yatakan bahwa dari
perspektif kesisteman, se
suatu yang baru go live
bukan akhir dari segalagalanya, tetapi justru baru
merupakan suatu awal yang
riil penyempurnaan business
process. “Tentunya di awalawal, banyak tantangan
terutama bagi user-nya,
baik dari segi kesisteman
maupun dari segi kebiasaan.
Kita mulai membiasakan diri
dengan cara kerja baru, kita
bisa memonitor secara sistem
yang sebelumnya tidak kita
kenal,” kata Burhanudin.
Jelas ini merupakan suatu
tantangan tersendiri bagi user.
“Tetapi tanpa upaya dari para
user, tentulah sistem kerja
ini tidak akan menghasilkan
sesuatu yang maksimal,”
tegas Burhanudin.
Manager PEG Muhadi
selaku Project Owner dalam
laporannya mengungkapkan
keberhasilan PEG dalam
menciptakan software/pro
gram yang dapat mem
bantu pelaksanaan proses
pengadaan barang dan
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di RU V Balikpapan
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Go live aplikasi e-Control di Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina.

jasa. “Disini saya ingin me
nyampaikan bahwa yang kita
buat ini bukan beli, bukan
me n d
 a pa t d a ri a p l ikasiaplikasi yang sudah ada,
tet api software ini adalah
kreasi insan-insan Pertamina
sendiri, yang pantas untuk kita
banggakan,” kata Muhadi.
Muhadi mengemukakan
bahwa PEG sering mendapat
audit dari SPI, BPKP, BPK
dan KPK. “Dan kami selalu
mendapat kesulitan untuk
m e n d a p a t k a n l a p o r a n
yang betul-betul bisa diper
tanggungjawabkan, sehingga
fungsi PEG selalu disorot.”
E-Control dibuat untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan
yang muncul tersebut, dan

setiap saat bisa dilihat.
E-Control ini pun memberikan
kemudahan dalam pembuatan
laporan-laporan yang dibu
tuhkan.

Pembuatan e-Control
ini melibatkan fungsi-fungsi
Business Demand dan IT
Solutions dari CSS. MPUHK

Foto : HSSE M&T

BERITA

Pelatihan Aspek HSSE
untuk Sales Representative
Dit. Pemasaran & Niaga
SUNGAI GERONG - Dalam
rangka meningkatkan ke
mampuan para Sales Rep
resentative (SR) tentang
aspek penanggulangan kece
lakaan dan pencemaran,
Direktorat Pemasaran dan
Niaga bekerja sama dengan
HSE Training Center/PLC
Sungai Gerong mengadakan
pelatihan aspek HSSE di Su
ngai Gerong, pada 24 - 26
Februari 2011.
Kegiatan ini direncanakan
sampai IV Angkatan yang
diikuti oleh seluruh Sales
Repr esentative Fungsi Fuel
Retail Marketing dan Industry
& Marine Marketing.
Pelatihan Aspek HSSE
untuk SR Angkatan I ini di
ikuti 22 peserta, yang pem
bukaannya dilakukan oleh Staf
Ahli Direktur Pemasaran dan

Niaga yaitu Achmad Mizan.
Dalam sambutannya, Achmad
Mizan menekankan bahwa SR
dalam menjalankan tugasnya
tidak hanya har us mampu
menjelaskan aspek produk
kep ada kons umen, tetapi
juga aspek HSE. “Dengan
demikian, konsumen merasa
nyaman menggunakan produk
Pertamina,” ujarnya.
Dalam mengikuti pelatihan
aspek HSE, para SR men
dapatkan materi tentang pe
ranan SR dan kaitannya de
ngan HSE, kesisteman HSE,
dan praktek pemadaman
kebakaran.
Diharapkan ketika selesai
mengikuti pelatihan, mereka
akan paham tentang HSE dan
berpengalaman sebagai regu
pemadam. MP HSSE M&T
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Uji Coba Pemasangan
Stiker BBM Bersubsidi
Jakarta – Pertamina turut serta dalam program
pembatasan BBM Bersubsidi di Terminal Senen,
Rabu (23/2). Dalam rangka sosialisasi program,
dilakukan penempelan secara simbolis pada
kendaraan angkutan umum Mikrolet trayek Senen
– Kampung Melayu. Direncanakan total kendaraan
yang ditempelkan stiker berjumlah 409 buah, dari
jumlah tersebut yang mengurus perizinan angkutan
umum Dishub DKI Jakarta sebanyak 375 kendaraan,
terdiri dari 100 kendaraan berbahan bakar Solar dan
275 kendaraan berbahan bakar Premium.
“Sosialisasi program ini sengaja dilakukan di
Terminal Senen, agar masyarakat dan pelaku usaha
angkutan umum dapat langsung mengetahui program
ini. Pemasangan stiker barcode ini bertujuan untuk
menghindari kecurangan pemilik kendaraan pribadi
yang beralih menjadi plat kunging karena ingin
mendapatkan jatah Premium,” ujar Kepala Dinas
Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono.
Pemasangan stiker ujicoba pembatasan BBM
bersubsidi dilaksanakan pada Mikrolet M-01 se
banyak 246 kendaraan, M-01A sebanyak 106 ken
daraan, Mikrolet M-01B sebanyak 8 kendaraan dan
Mikrolet M-01G sebanyak 15 kendaraan.
Adapun angkutan umum yang telah berstiker
dapat mengisi BBM pada lima lokasi SPBU di
sepanjang rute Senen – Kampung Melayu, antara
lain SPBU-13.036 di Jalan Jatinegara, SPBU13.307 di Jalan Jatinegara Kecil, SPBU-13.103 di
Jalan Matraman, SPBU-13.102 di Jalan Matraman
sebelah Gramedia, dan SPBU-13.402 di Jalan
Kramat Raya.
Menurut Udar, untuk mendapatkan BBM ber
subsidi, angkutan umum haruslah memiliki STNK
dan pajak yang masih berlaku, memiliki Kartu Pe
ngawasan dan Kartu Izin Usaha serta Surat Tanda
Uji Kendaraan.
Udar mengimbau kepada seluruh masyarakat
pengguna angkutan umum untuk bersikap disiplin,
yaitu dengan tidak menyetop kendaraan di sembarang
tempat.MPNDJ

JAKARTA - Bertempat di
Gedung Utama Lantai M,
Pelumas Pertamina bek er
jasama dengan JAMA (Japan
Automobile Manufacturers
Association, Inc.) menye
lenggarakan JAMA Engine Oil
Seminar 2011 dengan tajuk
Better Lubricant for Better
Fututre pada 3 Maret 2011.
Seminar dibuka oleh VP
Pelumas Supriyanto DH yang
mewaikili Direktur Pemasaran
& Niaga Djaelani Sutomo.
Seminar dihadiri oleh pakar
dari JAMA yang memberikan
presentasi, serta para pelaku
bisnis yang berkaitan dengan
bisnis mesin, pelumas dan
perawatan mesin Jepang di
Indonesia.
Supriyanto menyatakan
bahwa seminar ini bertujuan
untuk meng-update trend
pasar dan teknis terbaru
berkaitan dengan pelumaspelumas mobil-mobil penum
pang, heavy duty vehicles
dan motor. Serta untuk mem
berikan informasi yang detil
mengenai pelumas mesin
berkualitas tinggi.
Manager Product & Bu
siness Development – Pelumas
Pertamina Andria Nusa men
jelaskan bahwa seminar
JAMA ini diselenggarakan
secara rutin dua tahun sekali,

Foto : KUN/Pertamina

Foto : ISTIMEWA

Sarana Update Trend Pasar
Pelumas Berkualitas Internasional

Seminar JAMA Engine Oil 2011 : Better lubricant for better future.

dan seminar tahun 2011 ini
adalah yang keempat kalinya.
Seminar ini juga sekaligus
mensosialisasikan Standar
Pelumas JASO (JASO En
gine Oil Standard) yang me
rupakan standar yang di
pergunakan oleh pabrikan
produsen mobil Jepang.
JAMA menyelenggarakan
seminar ini tentu dengan
alasan bahwa mobil produksi
Jepang menguasai sekitar
90% dari seluruh pasar mobil
Indonesia. JAMA pun memilih
Pertamina karena Pertamina
merupakan market leader dan
penghasil pelumas terbesar di
Indonesia.
Andria Nusa juga menya

takan bahwa kerjasama
dengan JAMA mengandung
dua misi. Pertama, misi sosial
untuk menggalakkan fuel
economy yang murah dan
ramah lingkungan. Lebih te
patnya, penggunaan pelumaspelumas yang vicsositas-nya
rendah. “Misi sosial ini juga
untuk membantu pemeerintah
untuk menyosialisasikan fuel
economy yang sekarang ini
mer upakan standard dari
mob il-mobil Jepang,” kata
Andri di sela-sela seminar.
“Dan juga ramah lingkungan,
karena standard Jepang ini
mem iliki batasan-batasan
emisinya.”
Selain itu, lanjut Andria,

Upskilling SIKA di RU V Balikpapan
Balikpapan – Pada 9
Febr uari 2011 di Restorasi
Banua Patra, Refinery Unit
V melaksanakan Upskilling
SIKA. Pelatihan ini yang

selama dua hari ini dibuka
oleh GM RU V Iriawan Yu
lianto, Manager Health, Safety
and Environment Herman
Prasetyo, Manager HR Area

Foto : RU III

Foto : RU V

RU III Gunakan MySap Modul Plant Maintenance
PLAJU - Manajer Reliability Afdal Marta pada 9 Pebruari 2011
membuka Upskilling My SAP Modul Plant Maintenance (PM)
RU III bagi Sr Supervisor dan anggota Tim PMC dari fungsi
MPS, ME dan Procurement.
Menurut Afdhal Marta, upskilling perlu dilaksanakan
sebagai bekal pengetahuan pekerja dalam menggunakan
atau menjalankan aplikasi program baru di Pertamina yaitu,
My SAP Modul dan PT- 03 (PMPdM).
Afdhal menjelaskan, menggunakan MySAP khususnya
Modul PM sangat membantu mempercepat pelaksanaan
pekerjaan pemeliharaan kilang. “Sebab saat ini sudah era
komputerisasi dan semua execution yang akan dilakukan
berbasis pada data,” ujar Afdhal.
Afdhal mengharapkan, setelah selesai pelatihan, kon

juga ada misi untuk meng
edukasi masyarakat mengenal
bagaimana pelumas yang
baik dan bagaimana pelumas
yang berkualitas.
Produk-produk Pelumas
Pertamina banyak yang su
dah memenuhi JASO, mi
salnya Meditran SX series
(JASO DH-1), Enduro 4T dan
Mesran Super (JASO MA),
Enduro Racing (JASO MA2),
dan Enduro Matic (JASO
MB). Sementara untuk mesin
bensin, antara lain Fastron
Synthetic (API SL), Fastron
Special Genuine Oil (API SM)
atau Fastron Gold A (API SM/
GF4, Fastron Gold (API SN/
CF).MPUHK

sistensi, ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan MySAP
dapat diaplikasikan sehingga sasaran dalam pelaksanaan kerja
menggunakan MySap akan lebih cepat dan akurat.
Acara berlangsung di gedung OPI RU III Plaju yang
diikuti 20 peserta dari Fungsi MPS, ME, MA, Workshop dan
Procurement.MPRU III

Fauzy Baron dan Tim HSE
Direktorat Penggolahan.
Upskilling ini diikuti para
section head dan para pekerja
tingkat pengawas utama.
Dalam kesempatan itu
GM RU V Iriawan Yulianto
mengharapkan kepada para
peserta upskilling untuk dapat
menyosialisasikan apa yang
didapat dalam kegiatan ini.
“Dengan pelatihan ini,
para pekerja harus me
ngert i dan memahami ser

ta meningkatkan penga
wasan dan koordinasi pe
kerja, meningkatkan mana
jemen penerbitan SIKA
serta meningkatkan mutu
pelaksanaan JSA,” ujar Iria
wan. “Dengan demikian,
sem ua kejadian yang ber
langsung selama ini bisa men
jadi pemahaman kita untuk
dapat lebih meningkatkan
kepedulian terhadap kese
hatan dan keselamatan pe
kerja.”MPRU V
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center

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

Customer service:
+62 21 381-6666 ext (6666) | +62 21 500-234
servicedesk@pertamina.com
http://intra-app.pertamina.com/intracss
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Audit CIP : Pertanggungjawaban
Komitmen Inovasi
KKEP : Inisiasi Sinergi Mencapai Laba 17.7 T
SINERGI, satu kata kunci yang dinyatakan oleh Dirut Karen Agustiawan ketika menutup
Town Hall Meeting sosialisasi RJPP Pertamina 2011-2015 dan pencanangan target laba
perusahaan tahun 2011 sebesar 17.7 T beberapa waktu yang lalu. Secara umum kita dapat
mengerti apa maksudnya yaitu perlunya kerjasama saling menunjang dan saling mendukung di
antara semua elemen perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Hal yang
sebenarnya telah sering kita dengar. Namun, apakah selama ini kita juga telah benar-benar
dapat memahaminya?
Sinergi, dari kata yunani synergos, yaitu mengacu pada fenomena dimana sesuatu, dua
atau lebih, yang berlainan dan berpengaruh satu sama lain, yang bertindak bersama-sama
untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari yang diperkirakan, jika hal itu dibandingkan
dengan cara terpisah (individual). Contoh sederhana dalam hal ini adalah keberhasilan dari
suatu Team Work, atau contoh lain misalnya keterpaduan yang ditunjukkan oleh ribuan sparepart pesawat terbang yang bersinergi satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing sehingga
dapat menerbangkan ratusan atau ribuan ton beban pada ketinggian, kecepatan, dan ketepatan
arah secara aman dan nyaman.
Setidaknya ada 3 faktor yang menentukan tercapainya sinergi, yaitu yang pertama adalah
fokus. Dalam keberlangsungan organisasi, fokus memerlukan kesiapan dari masing-masing
individu/fungsi dalam menjalankan perannya sesuai tugas dan tata waktu yang ditetapkan.
Kegagalan dalam menjaga fokus ini dapat melemahkan sinergitas dan kesigapan organisasi
dalam menjalan tugas dan merespon tantangan-tantangan yang dihadapi. Fokus membantu
mengarahkan keseluruhan sumber daya untuk bergerak dan bersinergi satu sama lain, mengisi
gap yang masih ditemui, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan evakuasi
penyelamatan 33 orang pekerja tambang di Chile tahun lalu dengan pencapaian waktu yang
lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya dan tanpa satupun jatuh korban jiwa menunjukkan
bagaimana suatu sinergi lintas disiplin ilmu dan lintas negara tersebut telah berlangsung.
Faktor kedua adalah prioritas, sebenarnya penentuan prioritas ini termasuk bagian dari
upaya menjaga untuk fokus terhadap tujuan dan batasan-batasan yang dihadapi. Dalam
manajemen proyek, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dinyatakan dalam critical path.
Hal ini yang menentukan maju-mundurnya jadwal penyelesaiaan proyek. Kegagalan dalam
menjaga prioritas kegiatan akan merusak sinergi sedang dibentuk. Dalam pengelolaan proyek,
maka akan menyebabkan keterlambatan dan kerugian financial jika hal itu terkait dengan sewa
menyewa peralatan kritikal yang mahal. Bisa dibayangkan jika organisasi lebih mendahulukan
dan mengalokasi sebagian besar sumber dayanya yang terbatas pada kegiatan-kegiatan yang
tidak prioritas, maka dipastikan tujuan dari organisasi tersebut tidak akan dapat dicapai secara
efektif dan efisien. Atau apa jadinya jika semua program dijalankan secara bersamaan tanpa
memperhatikan mana yang prioritas dan mana yang tidak, ditengah keterbatasan sumber
daya organisasi yang dimiliki? Maka dapat dipastikan akan timbul kondisi tidak nyaman, tidak
produktif, individu/fungsi di dalam organisasi tersebut akan ‘kehabisan nafas’, dan atau akan
terjadi penurunan kualitas kinerja organisasi. Faktor prioritas ini seharusnya dapat dipahami
oleh seluruh individu/fungsi dalam organisasi, dan harus menjadi kesepakatan bersama dalam
mencapai tujuan. Strategi aggressive di hulu menuntut kecepatan dalam penyelesaian proyekproyek sesuai kontrak, spesifikasi, dan waktu yang ditetapkan, maka sinergi yang mengedepankan
skala prioritas akan menjadi penentu keberhasilannya.
Faktor ketiga yang menentukan terciptanya sinergi adalah pemahaman yang baik terhadap
kondisi yang ada. Hal ini meliputi kondisi sumber daya internal dan eksternal, kelebihan dan
kelemahannya; proses-proses yang berlangsung; dan peluang-peluang yang ada baik saat ini
dan yang akan datang. Di tengah minimnya margin kilang saat ini, maka penetapan strategi
profitable di hilir, menjadi tantangan tersendiri. Program optimasi menjadi pilihan utama dalam
rangka meminimumkan biaya operasional, disamping program-program upgrading dan penguatan
jaringan distribusi. Hal ini tentu saja memerlukan upaya yang sistematis dan terukur dalam
mensinergikan keseluruhan sumber daya, proses-proses, dan peluang-peluang yang ada,
termasuk perhatian yang memadai terhadap aspek resiko yang sedang dan akan dihadapi.
Pengenalan yang baik terhadap hal ini membantu penciptaan pendekatan yang terstruktur dan
sinergi yang efektif, yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) mensyaratkan 3 aspek penting yang perlu
diidentifikasi dalam upaya memahami kondisi organisasi secara komprehensif. Pertama,
Profil Organisasi yaitu terkait kondisi lingkungan organisasi, hubungan, iklim persaingan, serta
tantangan dan keunggulan yang dihadapi, dan sistem perbaikan kinerja organisasi. Kedua,
aspek Proses, yang meliputi sistem kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan,
manajemen kinerja & pengetahuan, fokus tenaga kerja, dan manajemen proses. Aspek proses ini
merupakan mesin penggerak utama di semua lini dan level penting organisasi. Dan yang ketiga
adalah Hasil, yang terdiri dari hasil kinerja produk dan efektifitas proses, kinerja fokus pelanggan,
kinerja fokus tenaga kerja, kinerja kepemimpinan dan tata kelola, serta kinerja keuangan & pasar.
Ketiga aspek tersebut, terjalin dalam hubungan sinergi mencapai kinerja ekselen yaitu good plan,
good execution, dan good achievement.
Namun demikian, secara umum terciptanya sinergi dalam organisasi juga dipengaruhi oleh
adanya kondisi keseimbangan yang harmonis dalam organisasi. Kondisi dimana individu/fungsi
dapat berperan sesuai dengan keunikan karakternya masing-masing, dan dapat berinteraksi
secara proporsional. Hal ini memerlukan kondisi keterbukaan dan kebersamaan dalam mencapai
tujuan.
Benar apa yang dinyatakan bahwa sinergi adalah ketika 1+1> 2, maksudnya? Kekuatan
sinergi mampu mampu melampaui apa yang sebelumnya diperkirakan. Atau dalam berfikir sistem
dikenal konsep bahwa “the whole is greater than the sum of its elements“. Kalau HAL ini sudah
terbukti, maka bukan tidak mungkin HULU+HILIR >> 17.7 T, Insya Allah!•

Tidak dapat dipungkiri selama ini kontribusi kegiatan Continuous Improvement Program
(CIP) terhadap proses bisnis masih perlu dipahami oleh banyak pihak termasuk para pengambil
keputusan.
Hal ini disebabkan karena Value Creation hasil CIP masih bersifat “Quasi” sehingga tidak terlihat
dalam laporan keuangan. Banyak juga statement yang mempertanyakan karena ketidakpahaman
dan ketidaktahuannya tentang kontribusi CIP terhadap proses pencapaian target keuntungan
perusahaan.
Sangat ironi pada saat semua front line dari seluruh sentra bisnis perusahaan dipacu untuk
bisa menunjukkan ide dan inovasi sebagai implementasi dalam mencari terobosan-terobosan untuk
pencapaian kinerja maupun profit secara finansial, namun tidak bisa diperhitungkan secara nyata
oleh manajemen akibat belum adanya sistim yang bisa menunjukkan kegiatan CIP benar-benar
punya kontribusi terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan perusahaan
Dalam Total Quality Management pada dasarnya bisa dilihat, bahwa kegiatan CIP seharusnya
adalah sebagai salah satu kegiatan yang bisa menyumbangkan kontribusi yang dapat diperhitungkan
secara jelas, karena secara umum melibatkan semua lapisan dari semua pekerja dan menyangkut
semua aspek yang diperlukan pada setiap proses bisnis yang ada diperusahaan. Putaran proses
kegiatan CIP adalah sebagai barometer dalam menjalankan roda sistem manajemen mutu untuk
menghasilkan value yang konkrit.
Seperti kita ketahui bahwa pencapaian hasil atau goal dari proses kegiatan CIP adalah menuju
pada aspek yang disebut dengan Quality (Q),Cost (C), Delivery (D), Health-Safety-SecurityEnvironment (HSSE) dan Moral (M) yang disebut dengan panca mutu, sehingga secara explicit
bisa dikatakan bahwa semua kegiatan CIP seharusnya bisa menunjukkan hasil secara konkrit
terhadap target yang ditetapkan oleh perusahaan.
Masalah yang timbul dalam penilaian terhadap hasil kegiatan CIP adalah karena masih
kurangnya eviden formil yang bisa menunjukan dampak kegiatan tersebut bisa diperhitungkan
secara nyata terhadap pencapaian kinerja dan finansial perusahaan pada saat perhitungan audit
secara korporat, sehingga diperlukan metode pengukuran terhadap kegiatan CIP yang diakui
secara audited bukan hanya formalitas semata.
Untuk merealisasikan perhitungan kontribusi kegiatan CIP tersebut, maka diperlukan untuk
dilakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan dan implementasinya secara nyata dilapangan
dengan melakukan 2 (dua) jenis audit dalam mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan
kegiatan tersebut. Adapun Audit yang dilakukan tersebut yaitu:
a. 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 dan keaktifan dari gugus/tim tersebut dalam memutar roda Plan(P), Do
(D), Check (C), Action (A).
b. Audit Implementasi adalah kegiatan monitoring terhadap realisasi, konsistensi dan kontinyuitas
implementasi di lapangan dilihat dari aspek panca mutu (Q, C, D, HSSE dan M) dari seluruh
risalah CIP.

Hasil pelaksanaan kedua jenis audit ini diharapkan dapat menjadi gambaran pelaksanaan
kegiatan CIP dan mengukur sejauh mana tingkat kontribusi dari hasil kegiatan tersebut serta semua
yang terlibat dalam kegiatan mulai dari pekerja paling bawah sampai Manajerial dapat memahami
tujuan kegiatan Audit secara ringkas yaitu:
Pertama Audit Kegiatan dengan tujuan untuk memonitoring dan mengarahkan kegiatan
CIP dalam penyelesaian suatu ide serta langkah-langkah menuju penyelesaiannya sehingga
pelaksanaan kegiatan bisa tersusun dan terencana dengan baik untuk merealisaikan ide yang
di usulkan.
Kedua Audit Implementasi dengan tujuan memastikan hasil pelaksanaan kegiatan benar telah
diimplementasikan dilokasi/fungsi kegiatan tersebut sesuai value creation yang disebutkan dengan
membuktikan data-data yang dikumpulkan, baik secara tertulis maupun pysik yang ada dilokasi
pelaksanaan kegiatan tersebut
Pemahaman yang sama dalam melihat proses kegiatan CIP melalui Audit yang dilakukan
secara periodik dan terukur tentunya akan menghasilkan suatu Value yang punya akuntability yang
dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak ada lagi penilaian yang bias terhadap apa yang
dihasilkan dalam setiap kegiatan Continuous Improvement Program
Dengan telah dimulainya gong pelaksanaan audit CIP pada tahun 2011 ini mari kita tegaskan
bahwa Kegiatan CIP dapat memberikan kontribusi nyata didalam pencapaian target kinerja dan
laba yang ditetapkan oleh perusahaan….Ayo buktikan!!!•
oleh Adriwal (Tim QM - Dit. GA)

Oleh : Annisrul Waqie - Tim QM
http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Mengapa bencana alam selalu
dipandang sebagai musibah, bukan
tantangan ke depan yang akan selalu
ada. Mengapa bencana alam dipandang
sebagai peristiwa yang tidak boleh terjadi
lagi, sedemikian sehingga tidak perlu
ada lessons learned dan tidak perlu
ada prosedur standar atau cara untuk
mencegah atau mereduksi kerugian
atau korban?
Tersebutlah nama Krakatau yang
merupakan sebuah kepulauan vulkanik
yang masih aktif dan berada di Selat
Sunda antara pulau Jawa dan Sumatera.
Nama ini pernah disematkan pada satu
puncak gunung berapi di sana (Gunung
Krakatau) yang sirna karena letusannya
sendiri pada tanggal 26-27 Agustus
1883. Letusan itu sangat dahsyat, awan
panas dan tsunami yang diakibatkannya
menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai
sebelum tanggal 26 Desember 2004,
tsunami ini adalah yang terdahsyat
di kawasan Samudera Hindia. Suara
letusan itu terdengar sampai di Alice
Springs, Australia dan Pulau Rodrigues
dekat Afrika, 4.653 km. Daya ledaknya
diperkirakan mencapai 30.000 kali bom
atom yang diledakkan di Hiroshima dan
Nagasaki di akhir Perang Dunia II.
Letusan Krakatau menyebabkan
perubahan iklim global. Dunia sempat
gelap selama dua setengah hari akibat
debu vulkanis yang menutupi atmosfer
Matahari bersinar redup sampai setahun
berikutnya. Hamburan debu tampak
di langit Norwegia hingga New York.
Menurut berita di berbagai koran waktu
itu, banyaknya bahan letusan yang
disemburkan Krakatau ke angkasa
diperkirakan mencapai 18 km, tersebar
ke berbagai daerah seluas 827.000 km
persegi. Suara letusan ke arah barat
mencapai Srilanka, Karachi (Pakistan),
sedang ke Timur mencapai Sydney.
Bahkan, koran-koran luar negeri pada
waktu itu memberitakan bahwa abu
halus yang disemburkan ke udara
mencapai ketinggian 30 km (bahkan ada
yang menyebutkan 70 km) di angkasa.
Buku ini menceritakan dengan
secara detil dan gamblang mengenai
sejarah meletusnya sebuah gunung yang
begitu legendaris di dunia: Krakatoa.
Gunung Krakatoa atau Krakatau, di
Selat Sunda, ketika meletus tahun 1883
dulu, meninggalkan sebuah trauma
mendalam bagi para saksi matanya, dan
menurut Winchester, meninggalkan pula
efek sosial berupa berubahnya struktur
masyarakat Banten hingga saat ini.
Buku ini merangkum kisah sebelum,
ketika letusan dan sesudah letusan
Krakatoa dilihat dari beberapa sudut
pandang, yakni secara geologis,
sosiologis dan antropologis. Banyak
hal yang sebelumnya mungkin kita
tidak pernah tahu, terkait meletusnya
Krakatoa hingga timbulnya tsunami
yang dihasilkan dari sebuah gempa
biasa krakatoa juga bisa kita temukan
dari buku ini.
Terkait bencana serta fenomena
alam yang terjadi, saatnya kita tidak hanya
bisa mengutuk keadaan dan menyerah
pada persoalan. Sudah saatnya kita
masuk pada level kemodernan dalam
menyikapi situasi dan kondisi alam dan
lingkungan untuk masa depan yang
lebih baik dengan bersikap optimisme,
berpikir keras serta berjibaku dengan
alam dengan cara menganalisis proses
dan fenomena alam yang telah terjadi.
MP
PERPUSTAKAAN
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Seminar PWP :

Mendidik Anak Tangguh di Era Digital
JAKARTA – Di tengah pesatnya kemajuan
teknologi, tidak hanya membawa pengaruh positif
namun juga membawa pengaruh negatif terhadap
anak-anak. Untuk itulah pentingnya pengawasan
dan perhatian orangtua terhadap anaknya.
Orangtua jangan sampai lalai, karena Komik,
Games, film kartun, serta tayangan televisi yang
dikemas untuk segmentasi anak-anak, ternyata
banyak dijejali sesuatu yang justru dilarang untuk
anak yang membawa efek negatif terhadap
perkembangan otak dan perilaku seorang anak.
Menyikapi hal ini, Persatuan Wanita Patra
Pusat (PWPP) mengadakan seminar “Mendidik
Anak Tangguh di Era Digital” dengan menghadirkan
pembicara Psikolog, Elly Risman dari Yayasan Kita
& Buah Hati.
Acara yang dibuka langsung oleh Ketua Umum
PWPP, Lola Ferederick ST Siahaan ini berlangsung
di Ruang Mawar Gedung PWP Pertamina Simpruk,
Kamis (3/3).
Dalam kesempatan tersebut, Elly Risman
menunjukkan data dari Januari 2007 hingga
Agustus 2008 dengan responden 1.997 siswa
diperoleh data bahwa siswa yang terpapar materi
pornografi dari komik 27 persen, games 16 persen,
film televisi 13 persen, handphone 13 persen,
internet 12 persen, VCD dan DVD 10 persen,
majalah 6 persen, koran 2 persen, serta novel 1
persen.
Siapa yang tidak tahu Naruto, film yang diputar
di salah satu TV swasta di Indonesia sebagai
tontonan anak sehari-hari. Elly lalu menunjukkan
dan menjelaskan film Naruto secara detail gambargambar dan adegan yang tak pantas ditonton anak
di bawah umur.
Elly menyoroti gambar kartun yang menampilkan
adegan ciuman dan gambar bagian tubuh wanita
yang ditampilkan secara jelas. “Seperti inikah
tontonan anak kita sehari-hari?” lanjutnya. Se
lain itu, Elly juga menyontohkan salah satu per
mainan game dari internet yang berdasarkan
hasil penelitian merupakan game yang memiliki

Foto : WNR/Pertamina
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konsumen tinggi.
Dalam game itu, digambarkan tokoh dalam
game harus mengumpulkan poin dengan
mengambil beberapa wanita telanjang yang
jumlahnya puluhan. Setelah seluruh wanita
itu terambil, adegan persetubuhan antara
tokoh dalam game tersebut dengan wanita
itu ditampilkan.
Elly juga mengingatkan bahaya handphone
canggih yang sudah dipakai anak-anak akhirakhir ini. Dirinya menunjukkan bahwa dalam
HP itu terdapat beberapa game yang juga
menampilkan adegan persetubuhan antara
laki-laki dan perempuan. Meski dikemas da
lam bentuk game anak.
Dari fenomena ini, Elly mengingatkan
para orang tua untuk lebih berhati-hati men
jaga anaknya. ”Betapa jauh jarak antara
kita dan anak-anak jika apa yang mereka
mainkan saja kita tidak tahu,” lanjut Elly.
Selain itu, Elly juga mengingatkan agar

orangtua harus lebih jeli dengan siapa si anak
berteman, karena Elly menunjukkan data eks
ploitasi seksual komersial di usia anak SMP dan
SMA untuk mendapatkan uang jajan yang lebih.
“Your family under attack,” tegas Elly.
Menurutnya orangtua memiliki peran penting
dalam pembentukan kepribadian anak. Dengan
mengetahui tahapan perkembangan anak serta
memahami otak anak bekerja, orang tua bisa
memantau optimalnya tumbuh kembang anak.
Dirinya menyayangkan kondisi orang tua yang
terlalu sibuk hingga komunikasi dengan anak
terganggu.
Dari pemaparan dan penjelasan yang
ditunjukkan berdasarkan hasil data, gambar dan
penayangan tersebut, membuat para peserta
seminar mengeleng-gelengkan kepalanya yang
menumbuhkan rasa kekhawatiran terhadap
perkembangan kehidupan anak pada masa
sekarang ini.MPIK

Koperasi Wanita Patra RU II Adakan RAT
DUMAI - Pada 18 Februari lalu, Koperasi Wanita
Patra mengadakan “Rapat Anggota Tahunan
Koperasi Wanita Patra Dumai Ke 17 Tutup Tahun
Buku 2010”. Sebanyak 170 anggota Persatuan
Wanita Patra (PWP) RU II memenuhi gedung Jas
mine di Komplek Perumahan Bukit Datuk Dumai.
Acara ini dibuka oleh Ika Irwan selaku Pjs. Ketua
PWP RU II Dumai. Ika menyampaikan bahwa
kemajuan dari badan usaha ini merupakan buah
dari kerja keras para pengurus. “Alhamdulillah,
sekarang mengalami kemajuan pesat sesuai

dengan visi dan misi koperasi,” ujar Ika.
Sementara Sugiyarto, Manager Human
Resource Area/BP menegaskan bahwasanya
keberadaan koperasi sebagai soko guru
perekonomian Indonesia sangat sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kemajuan koperasi tidak akan terlepas dari
keikutsertaan secara aktif dari anggota.
Dengan adanya Rapat Anggota Tahunan,
kita dapat mengevaluasi segala pencapaian
dalam setahun terakhir, serta diharapkan

mampu menghasilkan keputusan baru yang
disepakati bersama.
Pada kesempatan itu, selain membahas
mengenai Rapat Anggota Tahunan (RAT), juga
diselingi dengan pemberian hadiah bagi anakanak anggota Koperasi Wanita Patra yang
mendapat prestasi juara 1 tingkat SD, SMP dan
SMA dalam bidang akademik.
Koperasi Wanita Patra merupakan salah satu
koperasi terbaik di Kota Dumai yang dikelola oleh
isteri-isteri pekerja RU II.MPRU II

PWP dan Bazma Pendopo Beri Santunan Panti Asuhan
PENDOPO - Pengurus PWP bekerjasama dengan
BAZMA Field Pendopo memberikan santunan dan
bingkisan untuk anak-anak penghuni PA Maisyaroh
dan anak-anak asuh binaan Ibu-ibu Pengajian
Al-Ikhlas.
Bingkisan berupa sembako dan makanan
lainnya serta santunan berupa uang, masingmasing Rp. 100.000. Bingkisan tersebut diserahkan

oleh Ketua PWP Field Pendopo Rosalia
Handri Utama dan pengurus lainnya di Panti
Asuhan Maisyaroh Kelurahan Handayani
Mulya dan di Kelompok Ibu-ibu Pengajian
Al-Ikhlas Sumberejo Kelurahan Talang Ubi
Utara.
Rosalia Handri Utama berharap santunan
ini dapat bermanfaat dengan baik untuk

keperluan sehari-hari anak-anak panti dan
binaan ibu-ibu pengajian Al-Ikhlas.
Panti Asuhan Maisyaroh dan anak-anak
binaan Pengajian Al-Ikhlas merupakan prioritas
utama yang sering mendapat bantuan dari
PWP, Bazma dan BDI Field Pendopo di setiap
adanya kegiatan sosial di perusahaan.MPPEP
PENDOPO

Foto : KUN/ Pertamina
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widiati

PERESMIAN RUANG MEETING DAN RUANG KERJA PWP

jujur hutabarat

Manajer Crime Case Litigation,
Dispute Resolution,
Legal Counsel

Foto : WNR/Pertamina

JAKARTA – Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP) meresmikan
ruangan meeting dan ruang kerja Ketua Umum dan Ketua PWPP
Pusat di Gedung Wanita Patra Pertamina Simpruk, Kamis (3/3).
Peresmian ditandai dengan pemotongan bunga oleh Ketua Umum
PWPP, Lola Ferederick ST. Siahaan yang didampingi oleh jajaran
Ketua PWP dan dihadiri oleh para pengurus PWP dan PWPP.
Selanjutnya ruangan tersebut akan dibuat sebuah perpustakaan
mini yang berisi buku-buku berkualitas yang membawa manfaat
bagi PWP dan direncanakan akan direnovasi ruangan kerja
para pengurus PWP untuk lebih memotifasi kerja para pengurus
lainnya.MPIK

tina amalia

Manajer Non Litigation,
Dispute Resolution,
Legal Counsel

SEKRETARIS PERSEROAN PERTAMINA TATAP MUKA DENGAN
KAPOLDA METRO JAYA
Jakarta – Berkaitan dengan akan dilakukannya program
Pemerintah tentang pengaturan BBM bersubsidi, Pertamina
melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sinergi tersebut
dilakukan untuk mengatisipasi terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan. Pengamanan yang dilakukan pihak Polda Metro
Jaya berkaitan dengan dijadikannya Jabodetabek sebagai pilot
project program tersebut. Selain itu, keamanan dan kelancaran
berlangsungnya program di Jabodetabek akan dijadikan tolok
ukur bagi wilayah-wilayah lainnya yang akan melakukan program
Pemerintah tersebut. Hadir dalam kunjungan tersebut, Sekretaris
Perseroan Pertamina Hari Karyuliarto yang diterima langsung oleh
Kapolda Metro Jaya, Irjen Sutarman dan jajarannya, di Mapolda
Jakarta, Jumat (4/2).MPNDJ

Foto : KUN/Pertamina

Ibu Ningsih : Duh repot deh. Masa air di gedung utama
dan gedung annex mati total. Gimana sih....
Ibu Tita
: Iya, nih. Bisa berabe kalo sampe seharian.
Masa kita gak bisa MCK atau ngambil
wudhu untuk sholat.
Iyum
: Airnya mati ya bu...? Iyum denger dari Mas
Nano tadi, kalo di gedung perwira mah gak
mati....
Ibu Ningsih : Walaupun di gedung perwira gak mati, kan
tetep aja gak nyelesain masalah, Yum.
Masa yang di lantai 19 kalo mau MCK
harus turun dulu dan ke gedung perwira...
Hayoooo...
Ujang
: Tau tuh si Iyum... Sok tau.
Iyum
: Ih, bukan sok tau. Tapi cuma ngasih tau
informasi dari Mas Nano.
Mang Warta : Nah, mulai lagi kan.... Pagi-pagi udah ribut.
Hayo kerja. Tuh pesenan Bu Tita belum
dibikin.
Bu Tita
: Memangnya ada masalah apa sih kok air di
dua gedung itu harus dimatiin?
Pak Rijal
: Itu lho bu, ada toilet yang tersumbat, yang
bikin air kotor dari toilet itu menggenang.
Makanya, untuk sementara airnya
dimatikan dulu, supaya proses penyedotan
cepat selesai. Kalau masih ada yang
menggunakan toilet, proses perbaikannya
memakan waktu lebih lama. Paling
sebentar lagi selesai. Sabar ya ibu-ibu...
Ibu Ningsih : Kok bisa tersumbat begitu sih? Ini kan
kantor. Kesannya seperti gak ngerti etika di
toilet aja.
Ibu Tita
: Paling-paling ada benda-benda yang gak
semestinya dibuang di toilet. Seperti tisu,
pembalut atau yang lainnya.
Pak Rijal
: Yah, begitulah bu... Padahal Fungsi
Layanan Umum sudah menempelkan
pengumuman di setiap sekat toilet
bagaimana beretika di toilet. Tapi, ternyata
masih ada aja yang tidak peduli.
Ibu Ningsih : Iya yah Pak... Padahal kalo udah kaya
begini yang repot kan semuanya. Harusnya
semua penghuni kantor menyadari hal
ini. Toh, kalo bersih dan sehat kan yang
senang juga kita semua.
Mang Warta : Tadi saya juga denger pengumuman di
speaker, bu. Mungkin harus sering-sering
diingatkan kayak begitu biar gak lupa.
Pak Rijal
: Hehehe... betul Mang. Tidak hanya
diingatkan. Pengecekan saluran
pembuangan juga harus rutin dilakukan.
Yah, intinya semua pihak harus melakukan
pencegahan. Jangan sampai hal ini
terulang lagi. MP

PERINGATAN ULANG TAHUN ESPEKAPE KE-10
JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-10, ESPEKAPE (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) mengadakan dialog silaturahmi
yang bertema “Kawal dan Pertahankan Pertamina, Harga Mati untuk
Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”. Dalam kesempatan ini, VP Komunikasi Korporat Pertamina M. Harun mewakili Dirut Pertamina memberikan
sambutan pada acara tersebut. Direktur Pertamina mengucapkan selamat
ulang tahun kepada ESPEKAPE. “Meskipun secara organisasi tidak
tergaung dalam manajemen umum, kami berharap kontribusi para pensiunan karyawan Pertamina tetap akan ada dan terus mewarnai majunya
Pertamina ke depan. Bahkan lebih luas lagi akan ikut mewarnai majunya
dunia migas negara kita tercinta,” ujar Dirut dalam sambutan yang dibacakan M. Harun. MPWNR

RU IV Tanam Pohon
Pada Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional
CILACAP - Hari Cinta Puspa dan Satwa adalah suatu event yang
diperingati secara nasional pada 5 November setiap tahunnya.
Di Kabupaten Cilacap event ini diperingati dengan menggelar
penanaman pohon di sekitar jalan Perintis Kemerdekaan Cilacap
Utara atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama
sejumlah elemen diantaranya Pertamina RU IV (3/12). Kegiatan
ini dibuka oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab Cilacap.
Dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasihnya
kepada perusahaan di Cilacap salah satunya Pertamina RU IV
yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan.
Pada kesempatan ini Pertamina RU IV yang diwakili oleh Manager
HSE Sugandi menyerahkan bibit tanaman dan pupuk organik
yang akan digunakan saat penanaman. Selain itu RU IV juga
menurunkan sejumlah pekerjanya yang tergabung dalam pecinta
alam Patrapala, pekerja Security, HSE dan Public Relations untuk
ikut menanam pohon.MP

Foto :RU IV

Bersih oleh Semua

Jakarta – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhamad
SAW, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat menggelar Tausyiah
sekaligus pengajian, (16/2). Acara yang digelar pertengahan
Februari lalu diisi oleh Ustadz Mohammad Thamrin, yang
memberikan siraman rohani tentang keteladanan Nabi Muhammad
SAW. Dalam kesempatan ini, Ustadz Thamrin mengajak para
ibu PWP mengamalkan ajaran nabi, dan mengikuti perilaku
wanita sesuai syariah Islam. “Ibu-ibu istri pekerja Pertamina
hendaklah menghormati dan menjunjung suami sebagai imam
dalam keluarga. Jika hal ini dilakukan Insyallah suami mendapat
berkah dalam melakukan pekerjaan,”pesan Ustadz Thamrin di
akhir acara.MPKUN

Foto : KUN/Pertamina

Warung Kopi

BELAJAR DARI KETELADANAN NABI

Foto : WNR/Pertamina

Foto : KUN/ Pertamina

Foto : KUN/ Pertamina
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PHE Metra Enim Tandatangani
JOA dengan Bukit Asam & Arrow

SANGATTA - PT Pertamina EP Region KTI Sangatta
Field menerima Penghargaan Nihil Kecelakaan
Kerja (Zero Accident) dari Bupati Kutai Timur, Kamis
(17/2). Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja tersebut
diberikan kepada PEP Sangatta atas prestasinya
dalam melaksanakan Program Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) sehingga mencapai nihil kece
lakaan kerja (zero accident) selama 3.393.818 jam
kerja orang terhitung sejak tanggal 24 April 2008
sampai dengan 31 Desember 2010.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Bupati
Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, pada waktu apel
Peringatan Bulan K3 di Lapangan Kantor Bupati Kutai
Timur. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh
Staff HSE yang mewakili Field Manager Sangatta.
Penghargaan ini merupakan hasil upaya dan kerja
sama dari seluruh pekerja, kontraktor dan stakeholder
di wilayah operasi PEP Sangatta yang selalu men
dukung Kebijakan HSE serta memperhatikan prinsipprinsip keselamatan kerja dalam melakukan kegiatan
operasi perusahaan.
Kegiatan Peringatan Bulan K3 tersebut dihadiri oleh
jajaran Muspida Kabupaten Kutai Timur, jajaran TNI,
jajaran Kepolisian, jajaran Security, dan perwakilan
dari masing-masing perusahaan yang berada di
Kabupaten Kutai Timur. Dalam apel tersebut, PEP
Sangatta diwakili oleh Staf HSE, BPS PEP, BKOPM
PEP dan Security.MPPEP

Jakarta – Anak perusahaan
PT Pertamina Hulu Energi
(PHE), Pertamina Hulu Energi
Metra Enim (PHE Metra Enim)
melakukan penandatanganan
Joint Operating Agreement
(JOA) Gas Metana Batubara
(GMB) untuk Blok Tanjung
Enim, Sumatera Selatan
bekerjasama dengan PT
Buk it Asam Metana Enim
dan Arrow Energy – Tanjung
Enim. Penandatanganan
ini merupakan yang kedua
kalinya dilakukan oleh PHE
dalam kurun waktu dua bulan
terakhir.
Penandatanganan JOA
dilakukan oleh Direktur PHE
Metra Enim, Eddy Purnomo,
Direktur Utama PT Bukit
Asam Metana Enim, Dadan
Ruswandana dan Country
Mana ger Arro w Energy,
Unggul Setyatmoko di Jakarta,
Senin (28/2). JOA merupakan
perjanjian antar partner pe
megang Participating Interest
(PI) yang mengatur hak &
kewajiban para pihak dalam
melaksanakan operasi Gas
Metana Batubara (GMB).
Adapun porsi kepemilikan
participating interest PHE
di blok GMB Tanjung Enim
adalah sebesar 55 persen,
sementara PT Bukit Asam
dan Arrow Energy memegang
sisanya.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur PHE Metra
Enim, Eddy Purnomo mengaku
bersyukur JOA tersebut ak
hirnya resmi ditandangani.
“Finally, JOA ini akhirnya
dapat disepakati bersama.
JOA ini menyangkut tiga pi
hak yang tentunya memiliki
kepentingan masing-masing.
Oleh karena itu, tentunya

Energi Terbarukan Makin
Diperhitungkan
Jakarta – Menjadi perusahaan minyak dan gas kelas
dunia, merupakan tahap percepatan atau akselerasi
dari visi Pertamina. Demikian disampaikan Sekretaris
Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
pada seminar nasional Energi Terbarukan yang Bersih
di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (9/2).
Dalam kesempatan tersebut, Adiatma, juga
menjelaskan visi dan misi Pertamina secara glo
bal, yang didukung dengan 6C sebagai tata nilai
perusahaan serta tentang bisnis Pertamina yang
bergerak mulai dari hulu sampai hilir. “Hulu itu
merupakan kegiatan eksplorasi sumur-sumur minyak
dan energi alternatif lain seperti CBM, Shale gas
dan Geotermal. Sedangkan yang masuk hilir adalah
pengolahan, penyaluran minyak ke depot-depot me
lalui pipanisasi, hingga pendistribusian minyak kepada
masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut Adiatma menjelaskan bahwa
sekarang ini Pertamina tidak hanya fokus pada
produksi minyak bumi saja,
melainkan sudah kepada
energi alternatif seperti
geotermal yang dikelola oleh
PT PGE, yang merupakan
anak perusahaan Pertamina.
“Kita dapat melihat energi
baru terbarukan sekarang
ini sedang diperhitungkan.
Bisa dilihat Chevron yang
notabanenya merupakan
perusahaan minyak dan
gas bumi sudah melakukan
ekspansi ke bidang geotermal.
Jadi prospek geotermal
ke depan sangatlah baik,”
ungkapnya.MPNDJ
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Penghargaan Nihil
Kecelakaan Kerja untuk
PEP Field Sangatta

Direktur PHE Metra Enim Eddy Purnomo, Direktur Utama PT Bukit Asam Metana Enim Dadan Ruswandana dan
Country Manager Arrow Energy Unggul Setyatmoko melakukan toast setelah menandatangani JOA GMB untuk blok
Tanjung Enim.

dibutuhkan kelenturan-kelen
turan dalam berpartner. Pe
nandatanganan JOA ini jelas
merupakan wujud dari ke
lenturan tersebut,” ujar Eddy
yang juga menjabat sebagai
Direktur Operasi PHE.
Untuk kegiatan tahun ini,
Eddy menjelaskan pihaknya
akan melakukan pemboran
coring untuk tiga sumur yang
diharapkan dapat dimulai
April ini. Selanjutnya akan
dilakukan persiapan untuk
water pond dan pilot drilling
yang direncanakan akan dila
kukan di bulan November.
Hasil dari pilot drilling tersebut
rencananya akan diserap oleh
Perusahaan Listrik Negara
(PLN).
“Sebelumnya PLN telah
menyurati kami perihal ke
siapannya untuk menyerap
hasil gas kami. Insya Allah

hasil dari pilot drilling tersebut
kami dapat menghasilkan 1
juta kaki kubik (MMSCFD).
Rangkaian kegiatan ini se
benarnya sudah efektif sejak
4 Agustus 2009 lalu, sekarang
tinggal melanjutkan saja,”
ujarnya.
Dirut PT Bukit Asam (PT
BA) Metana Enim Dadan
Ruswandana mengatakan
baik PT BA maupun Arrow
siap membantu mempercepat
produksi GMB pertama di
blok Tanjung Enim. “Arrow
tidak bisa dipungkiri sudah
lama berkecimpung di
GMB. Sementara kami
dap at membantu dari sisi
pelaksanaan operasional,
terutama perizinan. Mudahmudahan kolaborasi kami
dengan PHE mampu meng
hasilkan nilai yang optimal
untuk percepatan produksi

pertama GMB,” ujar Dadan.
Terkait dengan keikut
sertaan perusahaan asing dan
Arrow Energy di blok Tanjung
Enim, Dadan mengatakan hal
tersebut dalam rangka transfer
teknologi. Menurutnya, Arrow
telah mempunyai pengalaman
yang cukup untuk GMB se
hingga ke depan PT BA dan
PHE dapat melakukan tranfer
teknologi dari Arrow Energy
sehingga kedepannya dapat
mengelola sendiri.
Ke depan menurut
Eddy, kerjasama ini akan
lebih ditingkatkan lagi. “Ini
jelas bukan satu-satunya
kerjasama. Saat ini kami se
dang melakukan kajian untuk
bek erjas ama untuk shale
gas. Jika di GMB potensinya
bagus, saya yakin shale
gas juga pasti menjanjikan,”
tutupnya.MPNDJ

Pertamina Harus Siap Berkompetisi Dimana Saja
JAKARTA - Bertempat di
Lantai 9 Gedung Kwarnas,
berlangsung acara syukuran
pulangnya tiga pekerja Perta
mina dari Libya kembali ke
Indonesia dengan selamat,
pada (4/3). Tiga pekerja ter
seb ut ialah Nanang Abdul
Manaf, Subiyantoro T. Widodo
dan Supriyadi. Acara dihadiri
Presiden Direktur PHE Dwi
Martono beserta jajaran ma
najemen PHE.
Dwi Martono mengatakan
bahwa Pertamina tidak takut

dan harus siap berkompetisi
di negara-negara yang
tidak stabil. “Kita harus siap
memasuki negara-negara
yang tidak stabil, dan kita harus
pandai-pandai membawa diri
di sana. Pengalaman ini bisa
menjadi lesson learn untuk
kita semua,” kata Dwi dalam
sambutan singkatnya.
Dalam kesempatan
itu, Nanang kembali men
ceritakan pengalamannya
yang dramatis, terutama
40 jam terakhir di Bandara

Tripoli, untuk bisa keluar
dari Libya. Eskalasi politik
dalam negeri Libya meningkat
sedemikian cepat, terutama
setelah tanggal 17 Februari
2011, ketika pecah demo
anti-Khadafy yang pertama.
Nanang sepakat dengan
Dwi, bahwa Libya semula
adalah negara yang sangat
stabil di Afrika Utara. Tetapi
situasi politik bisa berubah
sedemikian cepat, dan harus
diantisipasi dengan tepat.
MP
UHK
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anak perusahaan

JAKARTA - Tim transisi perizinan melaksanakan kick off
meeting untuk membahas proses perizinan yang terkait
langsung dengan operasi perusahaan di Jakarta, Jum’at
(4/2). Rapat yang dipimpin oleh VP Legal & Relations
Aji Prayudi dihadiri oleh para anggota tim yang terdiri
dari fungsi Legal & Relations Pertamina EP dan fungsi
terkait, di antaranya Satuan Pengawas Internal dan
Transformasi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut
dari surat perintah Presiden Direktur Pertamina EP No.
17 tahun 2011.
Pada kesempatan tersebut, VP Legal & Relations Aji
Prayudi selaku ketua tim menegaskan bahwa kegiatan
tim transisi harus didukung dengan dukungan semua
fungsi terkait, penyeragaman hal-hal yang terkait proses
pengurusan perizinan kegiatan eksplorasi, serta didasari
dengan standar tata kerja organisasi.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama VP
Transformasi PEP Tolingul Anwar selaku sponsor
kegiatan menegaskan bahwa proses perizinan akan
dikembalikan kepada fungsi Legal Relations dan
dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu. Selain itu,
papar Tolingul, untuk menunjang kinerja tim ini diperlukan
standarisasi terkait proses perizinan antara region,
eksplorasi, dan eksploitasi. “Pelaksanaan program
transisi ini diharapkan dapat bekerja beriringan antara
tim dengan pihak sebelumnya serta mengoptimalkan
potensi yang ada,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Satuan Pengawas
Internal selaku narasumber menyampaikan beberapa
hal terkait dengan proses perizinan yang ada di Per
tamina, antara lain terkait dengan proses jual beli dan
sewa lahan untuk kegiatan eksplorasi.
Tim transisi melaksanakan tugas antara lain
melakukan koordinasi guna mendukung transisi pe
ngurusan perizinan dari fungsi eksplorasi ke fungsi
Legal & Relations, melakukan inventarisasi seluruh izin
yang diperlukan untuk fungsi eksplorasi, melakukan
pemilahan izin yang akan diserahkan ke fungsi Legal
& Relations, dan melaksanakan proses atas izin yang
diserahkan ke fungsi Legal & Relations.MPPEP
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Risk Register Update PDSI 2011
Bandung – Kegiatan work
shop ini bertujuan untuk lebih
meningkatkan pengetahuan
tentang manajemen resiko
berbasis ISO 31000 bagi
j a j a r a n m a n a j e m e n d a n
personel Pertamina Drilling
Services Indonesia. Demikian
disampaikan Direktur Ad
ministrasi dan Keuangan
PDSI Made Mahendra Budi
pada workshop Risk Register
Update 2011 di Bandung,
Rabu (23/2).
Selain itu, workshop ini juga
bertujuan untuk memahasmi
pendekatan dan aspek-aspek
yang perlu dipertimbangkan
dalam melakukan estimasi
dampak risiko secara finansial.
Menurut, Made, bersamasama SPI melakukan evaluasi
atas pelaksanaan tindakkan
respon risiko korporat dan
proy ek serta melakukan
update terhadap risk register
korporat dan proyek yang
akan menghasilkan, laporan
atas peristiwa kejadian
risiko selama tahun 2010
dan tindakan pengendalian

yang telah dilaksankaan.
“Pemahaman atas dasar dan
rencana penerapan KPI yang
berkaitan dengan penerapan
manajemen resiko,” ujarnya.
Lebih lanjut Made men
jelaskan, sekarang ini konsep
yang diusung oleh PDSI
adalah bagaimana dapat
mengelola perusahaan ke
dalam konsep bisnis yang
pada akhirnya menjadi suatu
perhatian. “Apalagi seperti
diketahui PDSI merupakan
suatu instansi bisnis yang
tingkat resikonya sangat
tinggi. Untuk itu sangat diper
lukan kepiawaian dalam pe
nanganannya,” ujarnya.
“Apalagi ketika entitas
bisnis dilihat dengan aspek
legal, baik itu operasional
ataupun komersialnya. Arti
nya financial suatu resiko
yang tidak dapat direspon
secara baik harus dimulai lagi
dengan melakukan register,
yang pada akhirnya nanti
mempunyai dampak kepada
sistem finansial,” ungkapnya.
Sementara itu, Made me

Foto : WNR/Pertamina

Kick Off Meeting Tim
Transisi Perizinan PEP
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Direktur Administrasi dan Keuangan PDSI Made Mahendra Budi memberikan
pengarahan pada acara Workshop Risk Register Update 2011.

ngatakan, ketika presuahaan
sudah berbicara bisnis, ini
mempunyai arti penting.
Tentunya pemahaman-pe
mahaman konsep manajemen
resiko ini harus disampaikan
kepada seluruh pihak yang
berada di PDSI, mulai dari
BOD hingga pekerjanya.
“Apalagi sekarang ini,
PDSI sudah mulai me
ngembangkan sayap yakni
dengan melakukan sinergi
dengan mitra lain selain da
ri Pertamina Group (PEP,
PHE, dan PGE, Red). Dan

perkembangannya sangat
baik, dan itu terbukti dengan
sudah mulai bermitranya PDSI
dengan Vico Indonesia serta
rencananya akan masuk ke
MobilCepu,” papar Made.
Meskipun di PDSI masih
ada keterbatasan akan sumber
daya terutama manajemen
rig, tetapi semangat untuk
melangkah maju tetap kuat.
“Dan yang terpenting ketika
kita memasuki area kemitraan,
yang perlu dijaga dan penting
adalah aspek risikonya,” pung
kasnya.MPNDJ

Integrasi Bisnis Pertamina dan
Pelita Air Service melalui Implementasi ERP
J A K A R TA - C o r p o r a t e
Share Service (CSS) kem
bali mengantarkan anak

Pelita Air Service Buka Rute
Jakarta - Balikpapan - Sorong
Guna meningkatkan layanan kepada konsumen Pelita Air Service menambah rute
penerbangan Jakarta –Balikpapan-Sorong PP. Rute baru ini mulai dibuka 9 Februari 2011,
dengan menggunakan armada Fokker-100 dan jadwal penerbangan setiap hari Rabu.
Waktu take off dari Jakarta (Halim Perdana Kusuma) pukul 05.00 WIB dan transit beberapa
saat di Balikpapan langsung menuju Sorong. Pesawat dijadwalkan terbang kembali dari
Sorong ke Balikpapan siang hari, sehingga tiba di Jakarta sekitar pk 16.20 WIB.
Corporate Secretary Pelita Air Service Guntur W menyatakan rute ini merupakan
charter dari PT Petrochina, dengan block seat 35 penumpang dan sisanya sebanyak 25
seat dijual ke pihak lain. Diharapkan melalui keberadaan rute Sorong dan Balikpapan
yang berada di sekitar operasi Pertamina Refinery Unit (RU) V Pelita Air dapat menyerap
pasar dari para pekerja Pertamina. Karena rute ini sekaligus melayani sejumlah rute, yakni
Jakarta – Balikpapan PP, Balikpapan Sorong PP, dan Jakarta – Sorong via Balikpapan
PP. MPPAS

perusahaan dalam imp le
mentasi ERP. Pada Senin
(7/3) Pelita Air Service (PT.
PAS) melaksanakan Go
Live yang berlangsung di
Gedung PT. PAS dan dihadiri
sekitar 100 pekerja baik dari
Komisaris, Direksi, pekerja
PT. PAS maupun jajaran
CSS yang terlibat dalam im
plementasi ERP.
Go live ERP PT. PAS
ini merupakan upaya CSS
Pertamina untuk meng
integrasikan seluruh sis
tem di Pertamina dan
Anak Perusahaan. Sistem
Enterprise Resource Planning
(ERP) merupakan sistem
komputasi proses bisnis ter
integrasi yang selama ini
digunakan oleh Pertamina
dan Anak Perusahaan. Mo
dul yang dirilis untuk PT
PAS adalah MM (Material
Management) dan PM (Plant
Maintenance).
Dalam sambutannya,
Direktur Utama PT. PAS, Andjar
Wibawanun menyampaikan
terima kasih kepada tim CSS
Pertamina yang membantu
implementasi ERP di PT.
PAS. Andjar mengatakan
bahwa ERP Modul MM dan
PM merupakan modul ter

Foto :PAS

KIPRAH

berat. “Korelasinya pada la
poran keuangan mendatang
sangat sulit diprediksi tetapi
saya yakin kita akan mampu
mengatasinya”, tegas Andjar.
Andjar juga menyatakan
harapannya, dengan adanya
ERP, pengelola inventory
material akan semakin baik
sekaligus mengintegrasikan
penggunaan material dan
laporan keuangan.
SVP CSS Burhanuddin
A.E mengatakan bahwa im
plementasi ERP di PT. PAS
ini merupakan kolaborasi
yang sangat strategis an
tara Pertamina dan anak
perusahaan, dalam rangka
melaksanakan amanat Direksi
dan Komisaris Pertamina untuk
mengoptimalkan sistem ERP.
”Kita sudah mengeluarkan

biaya besar untuk sistem ini
jadi manfaatnya juga harus
besar”, tegas Burhanuddin.
Lebih lanjut Burhanuddin
berharap agar pada tahun
ini CSS lebih banyak la
gi mengantarkan anak
perusahaan, joint vent ure
maupun cucu perus ah aan
u n t u k b i s a m e n g i m p l e 
ment asikan ERP. Sebab
implementasi ERP bukan se
kedar implementasi software
tapi juga implementasi dari
budaya dan tata kerja baru.
Menandai go live Imple
mentasi ERP di PT. PAS
dilakukan transaksi pertama
yaitu Purchase Requisition
untuk modul MM dan PM, dan
selanjutnya transaksi ini dirilis
oleh Dirut PT. PAS didampingi
SVP CSS.MPCSS-PAS

BERITA

KITA

No. 12

Tahun XLVII, 21 Maret 2011

Dari Roadshow RKAP 2011 di Makassar :
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Mitra Binaan Pertamina
Ramaikan Pameran Furniture
JAKARTA – Sebanyak 10 Mitra Binaan Pertamina
yang bergerak di bidang industri furniture dan kerjinan,
diikutsertakan dalam ajang bergengsi International
Furniture And Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2011 di
JIEXPO, Kemayoran Jakarta, Jumat (11/3).
Tahun ini IFFINA diikuti 350 peserta lokal dan
internasional yang memamerkan berbagai produk furnitur
untuk kebutuhan rumah tangga, kantor, bergaya klasik
dan kontemporer. Para peserta berasal dari negara
anggota ASEAN, Hongkong, Cina dan Perancis.
Ketua Indonesia Furniture Industri & Kerajinan
Association (Asmindo), Ambar Tjahyono Mr optimis
dengan kegiatan yang sudah empat kali diadakan ini.
Selain jumlah peserta yang meningkat juga diharapkan
bisa menghasilkan transaksi yang signifikan dan
menyumbang pemasukan negara. “Kami menargetkan
pembeli potensial minimum 3500 dari 110 negara dengan
target transaksi sebesar USD 450 juta selama empat hari
pameran,”kata Ambar.
IFFINA 2011 diharapkan dapat menjadi pameran
internasional furniture dan kerajinan, dengan tidak sekedar
dari negara-negara tetangga tetapi juga melibatkan
negara di Eropa. “Yang terpenting IFFINA bisa menjadi
rujukan pameran furniture yang besar dibandingkan
pameran serupa di ASEAN,”tegas Ambar.
Bagi Mitra Binaan Pertamina yang terlibat dalam
IFFINA bisa lebih agresif mengembangkan bisnis fur
niture dan lebih meningkatkan kualitas produk yang
dipamerkannya. Karena IFFINA 2011 akan menjadi
barometer baru untuk kebutuhan belanja mebel dan
kerajinan.MPIK

MAKASSAR - Jajaran pe
kerja dan fungsi lini bisnis
yang bernaung di Region VII
menyatakan komitmennya
untuk bersiap fight dalam
upaya pencapaian target
perusahaan. Komitmen itu
disepakati pada Town Hall
Meeting RKAP 2011 yang
dihadiri Direktur Pemasaran
dan Niaga Djaelani Sutomo,
pada 3 Maret lalu.
Di hadapan tim ma
najemen dan pekerja Pema
saran BBM Retail Region VII,
Djaelani mengungkapkan
pada tahun 2011 target yang
hendak dicapai perusahaan
sebesar Rp17,7 triliun.
“Bisnis Pertamina masih
tertinggal oleh beberapa
pesaing. Kita mencoba me
ngejar ketertinggalan itu
dengan peninggkatan laba
bersih sebesar Rp17,7 tri
liun,” terang Djaelani.
Djaelani yang pernah
menjalani di karir di ling
kungan Region VII meng
ungkapkan, guna menjamin
pencapaian target RKAP 2011
diperlukan dukungan dari
seluruh pekerja Pertamina.
Terkait dengan dukungan
yang dimaksud, Djaelani
mencoba memberi stimulus
kepada masing-masing
Sales Representative (SR)
dengan bertanya langsung
kesiapan dan tekad mereka

Foto : PMS REG. VII
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Region VII Komit Capai Target

Usai bertatap muka dengan para pekerja Pemasaran BBM Retail Retail Region VII Makassar, Direktur Pemasaran dan
Niaga Djaelani Sutomo melakukan inspeksi terhadap infrastruktur Pertamina yang ada di Terminal BBM Makassar.

dalam meningkatkan hasil
kinerja, baik yang NPSO
maupun PSO.
Dialog interaktif tersebut
ditanggapi beberapa pe
kerja. Di antaranya di lini
Fuel Retail Marketing, SR
mengemukakan bahwa
salah satu faktor pendukung
peningkatan pencapaian
targ et perus ahaan melalui
Pertamax.
Disebutkan salah salah
satu SR, meski harga Per
tamax lebih mahal dari
pada Premium, namun di
yakini ada trik khusus da

lam memasarkan produk
tersebut.
Menanggapi hal tersebut
tersebut, Djaelani menyambut
baik tanggapan sekaligus
mencatat komitmen baik itu.
Djaelani juga memberikan tips
dalam penjualan Pertamax.
Usai sosialisasi RKAP,
Direktur Pemasaran & Niaga
Djaelani Sutomo melakukan
Challenge Session KPI
dilanjutkan dengan Mana
gement Walk Through di
Term inal BBM Makassar
bersama rombongan Tim
Manajemen.

Di Terminal BBM Ma
kassar, dilakukan inspeksi
terhadap insfrastruktur yang
ada serta menyaksikan lang
sung kegiatan opersional
baik di filling shet LPG dan
penyaluran BBM.
Di sela kunjungannya,
Djaelani Sutomo juga me
nyaksikan simulasi penang
gulangan kebakaran. Para
awak pemadam dari fungsi
HSSE dengan sigap dan
cepat menyemprotkan air di
dinding tangki LPG.MPPMS
REG. VII

Medan  - Satuan keamanan
Terminal BBM Medan Group
berhasil menggagalkan pen
curian BBM melalui jalur
pipa di sekitar Kampung
Mawar Kelurahan Bahari
Kecamatan Medan Labuhan,
Jumat (25/2) dinihari.
Tim security Terminal
BBM Medan Group, setiap
harinya secara rutin mela
kukan pengamanan di sekitar
wilayah Terminal BBM Medan
Group. Saat menerima la
poran masyarakat adanya
gerakan mencurigakan tak
jauh dari Terminal BBM
Medan Group pada Jum’at
dini hari, satuan keamanan
yang dipimpin Kepala Secu
rity Terminal BBM Medan
Group Muhammad Daud,
langsung menuju lokasi.

Sempat terjadi kejar
mengejar dengan pelaku
yang kabur ke arah jalan tol
Medan-Belawan. Walaupun
pelaku berhasil lolos, namun
tim berhasil mengamankan
satu unit mobil pickup, BBM
jenis Premium sekitar 500
liter, tiga unit HP milik pelaku,
dan bor tangan.
GM Fuel Retail Marketing
Region I Gandhi Sriwidodo
b e r s a m a M a n a g e r S & D
Region I Faris Aziz, juga
langs ung menuju IMG un
tuk berkoordinasi dengan
petugas di lapangan, setelah
menerima laporan kejadian
tersebut. Dalam koordinasi
tersebut, hadir juga petugas
dari Polresta KP3 Belawan
dan Lantamal I.
Gandhi Sriwidodo

berharap, pihak berwajib se
gera mengembangkan hasil
penangkapan ini. Apalagi
dengan barang bukti yang
diperoleh, tentunya tidak
sulit untuk melacak para
pemilik dan orang-orang di
belakangnya. Barang bukti
selanjutnya akan diserahkan
ke Polresta KP3 Belawan
untuk proses penyidikan.
Gandi melanjutkan, bah
wa pasca 10 hari pelaksanaan
Operasi Kuda Laut Toba,
pembocoran pipa Pertamina
masih terjadi. Selain itu,
masih ada oknum yang
memberhentikan truk tangki
BBM di sepanjang jalan Yos
Sudarso. Bahkan saat dalam
perjalanan bersama Faris Aziz
menuju IMG, Gandhi sempat
menangkap tangan mobil

Foto : PMS REG. I

Terminal BBM Medal Group Berhasil Gagalkan Pencurian BBM

tangki yang mengeluarkan
muatan secara ilegal, dan
menyita kartu pengenal sopir
mobil tangki tersebut untuk
diberikan sanksi.
Beberapa hari sebelum

nya, Deputi V Kea manan
Nasional Polhukam Endro
Agung mengatakan, bila
ada aparat yang terlibat di
belakang aksi pencurian BBM
atau melakukan aksi tersebut

akan dikenakan sanksi sesuai
dengan proses hukum yang
berlaku. “Oknum aparat yang
terlibat kasus pencurian BBM
akan diproses dan dipecat,”
ujarnya. MPPMS REG. I
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PEP Bunyu Berikan
Beasiswa untuk
213 Pelajar
BUNYU - Pertamina EP Region KTI Field
Bunyu menyerahkan bantuan Corporate Social
Responsibility (CSR) Pendidikan berupa beasiswa
kepada 213 Pelajar di Bunyu, Selasa (1/3). Bantuan
senilai Rp. 177.600.000 ini akan dialokasikan untuk
28 Pelajar tingkat SLTA, 57 Pelajar tingkat SLTP
dan 128 Pelajar tingkat SD yang tersebar di Pulau
Bunyu.
Acara yang digelar di halaman kantor besar
Pertamina EP Field Bunyu ini dihadiri oleh
perwakilan Distamben Kalimantan Timur dan juga
pejabat dari unsur Muspika Bunyu seperti Camat,
Kapolsek, Komandan Ramil, Komandan Pos AL,
Kepala Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Adat di
Bunyu, serta perwakilan dari sekolah-sekolah
di Bunyu. “Kami mengharapkan agar kegiatan
operasi Pertamina EP dapat selalu berjalan lancar
sehingga dapat terus memberikan kontribusi
positif bagi kemajuan masyarakat Bunyu”, ujar Siti
Aminah, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Bunyu.
Dalam sambutannya, Pejabat Sementara Field
Manager Pertamina EP Bunyu, Jemy Oktavianto
menyampaikan harapannya agar kerjasama yang
baik antara Pertamina EP dan pihak sekolah dapat
terus berjalan. “Kami mengharapkan pelaksanaan
program beasiswa ini dapat terus dimonitor
bersama oleh Pertamina EP dan sekolahsekolah di Bunyu”, tegas Jemy. “Kami akan terus
berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi
kemajuan masyarakat di sekitar wilayah operasi
kami melalui program-program CSR yang tepat
sasaran”, Jemy menambahkan. Dalam upaya
untuk menciptakan CSR yang tepat sasaran,
Pertamina EP dan pihak sekolah sebelumnya telah
melakukan seleksi untuk menentukan siswa-siswa
yang berhak menjadi penerima beasiswa.
Pemberian beasiswa ini semakin menegaskan
komitmen dan kepedulian Pertamina EP untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Bunyu. Dari
beasiswa ini diharapkan dapat mucul generasigenerasi yang cerdas yang akan membangun
Pulau Bunyu di masa yang akan datang.MPPEP
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Satu Unit Mobil Tangki Air
untuk Pemkot Surabaya
SURABAYA - Sebagai wu
jud kepedulian terhadap
lingk ungan hidup di kota
Surabaya, PT. Pertamina
(Persero) menyerahkan ban
tuan berupa satu unit mobil
tangki air kepada Pemkot
Surabaya pada Jum’at, 25
Februari 2011 di ruang kerja
Walikota Surabaya.
Bantuan diserahkan
oleh General Manager Fuel
Retail Marketing Region V
M. Iskandar kepada Walikota
Surabaya Tri Rismaharini.
Prosesi penyerahan secara
simbolis ditandai dengan
penandatanganan naskah
perjanjian hibah daerah
ant ara Pertamina den gan
Pemerintah Kota Surabaya
dan penyerahan kunci mobil
tangki.
Mobil tangki air senilai
Rp 289 juta ini mempunyai
kapasitas volume 6.000 liter.
Biaya untuk pembelian mobil
tangki ini diambilkan dari
dana Pembinaan Kemitraan
& Bina Lingkungan (PKBL).
Selanjutnya akan diserahkan
penggunaannya kepada
Dinas Kebersihan dan Per
tamanan Kota Surabaya se
bagai sarana operasional

Foto : PMS REG. V

Pejabat Sementara Field Manager Pertamina EP Bunyu, Jemy
Oktavianto menyerahkan beasiswa siswa SD kepada siswa SD.
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General Manager Fuel Retail Marketing Region V M. Iskandar menyerahkan kunci mobil tangki kepada Walikota
Surabaya Tri Rismaharini.

penyiraman tan aman un
tuk menghijaukan kota Su
rabaya.
PT. Pertamina (Persero)
sebagai BUMN mempunyai
komitmen untuk mendukung
program pemerintah di bi
dang lingkungan. Pada 2010

di kota Surabaya, Pertamina
telah melaksanakan pena
naman 3.500 pohon Mangrove
di Pantai Timur Surabaya
dan Kawasan Ekowisata Bo
zem Wonorejo Kecamatan
Rungkut. Kemudian juga
ada program pembagian

26.500 bibit pohon buah
di SPBU-SPBU. Di tahuntahun mendatang Pertamina
tetap berkomitmen untuk
melestarikan lingk ungan
hidup dengan seluruh elemen
masyarakat di seluruh Indo
nesia.MPPMS V

Pengolah Sampah Organik untuk Bukit Datuk
DUMAI - GM RU II Dumai
Suhaimi secara simbolis
menyerahkan peralatan
pengolah sampah organik
dan fasilitas pendukungnya
kepada Lurah Bukit Datuk,
(4/3). Acara ini dihadiri oleh
Walikota Dumai H.Khairul
Anwar, Wakil Walikota Dumai
Agus Widayat, Tim Man a
jemen RU II Dumai, Kadis
Tata Kota, Kebersihan & Per
tamanan, Kadis Pertanian,
Perkebunan & Kehutanan,
Kepala Kantor KLH, Camat
Dumai Barat, Ketua RT, LP
MK & Tokoh masyarakat ke
lurahan Bukit Datuk.
Lurah Bukit Datuk Herlina
meminta kepada LPMK Kel.
Bukit Datuk yang dipercaya
mengelola bantuan ini, untuk
segera memberikan pelatihan
kepada warga agar dapat
menggunakan alat tersebut.
Herlina juga berharap bantuan
sejenis bisa dirasakan kelu

rahan lainnya.
GM RU II Suhaimi me
ngat akan bahwa program
pengolah sampah organik
atau yang lebih dikenal de
ngan “dekomposter” ini tidak
akan berhasil kalau tidak
didukung oleh masyarakat.
“Dengan mengubah sampah
rumah tangga menjadi pupuk
kompos yang memiliki nilai
ekonomis, masyarakat
akan mendapatkan sumber
penghasilan tambahan. Se
lain itu, alat ini bisa dija
dikan salah satu alternatif
pengelolaan sampah yang
saat ini menjadi persoalan di
Kota Dumai”, ujar GM.
Sementara Walikota Du
mai Khairul Anwar mengu
capkan terima kasih atas
kepedulian RU II.
Bantuan senilai Rp 172
juta ini merupakan fasilitas
pembuat kompos yang terdiri
dari mesin pencacah sampah

Foto : RU II
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GM RU II Dumai Suhaimi menyerahkan bantuan secara simbolis kepada
Lurah Bukit Datuk disaksikan oleh Walikota Dumai H.Khairul Anwar dan Wakil
Walikota Dumai Agus Widayat.

organik, mesin pengayak
kompos, mesin pembangkit
listrik kapasitas 5 KVA, alat
angkut sampah, mesin jahit
karung, timbangan, peralatan
penunjang (tong sampah,
gerobak dorong, cangkul, dan
lain-lain).
Produk akhir fasilitas
pembuat kompos tersebut
berupa pupuk organik de

ngan bahan baku berasal
dari sampah rumah tangga
di sekitar kelurahan Bukit
Datuk. Saat ini, harga pupuk
organik di Kota Dumai sekitar
Rp 30 ribu persepuluh kilo.
Fasilitas ini dikelola oleh
LPMK Kelurahan Bukit Datuk
dengan melibatkan kelompok
tani yang ada.MPRU II

BERITA
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PDSI Salurkan
Bantuan Komputer
JAKARTA - Sebagai bagian dari program Cerdas
Bersama Pertamina, PT Pertamina Drilling Service
Indonesia (PDSI) telah menyalurkan perangkat kom
puter dan printer bagi sekolah-sekolah yang berada di
lingkungan Area PDSI.
Dimulai dari Drilling Area Jawa yang telah
menyalurkan bantuan perangkat komputer bagi SMP
Negeri Karangampel, dan SDN Kedokanagung III.
Sementara itu, tidak ketinggalan pula bantuan perangkat
komputer untuk Koramil dan desa setempat yang
merupakan tambahan yang dibiayai sendiri oleh DA
Jawa. Serah terima dilakukan di kantor PDSI DA Jawa
pada (18/1) oleh Onshore Drilling Manager Area Jawa
Supriyanto dan diikuti secara teleconference di kantor
PDSI Pusat oleh Pjs. Corporate Secretary Lindung
Nainggolan serta Asst. Manager Public Relation Budhi
Kristianto.
PDSI Drilling Area Sumbagteng juga telah
menyalurkan lima unit komputer untuk SD YKPP Kenali
Asam, dua printer untuk SD YKPP Bajubang, wireless
TOA untuk SDN 37 Bajubang dan SMPN 2 Bajubang.
Di samping itu, PDSI Area Sumbagteng pada (20/1)
juga menyampaikan unit pemotong rumput bagi kantor
Kelurahan Tempino, dan material bangunan untuk
renovasi kantor Kelurahan Kenali Asam Bawah, dan
kantor Kelurahan Bajubang. Ini merupakan wujud
kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar
dan membantu peningkatan kinerja aparat kelurahan
sebagai unsur pemerintahan yang terkait langsung
dengan masyarakat.
Hal yang sama juga dilakukan di Rantau. Penyerahan
seperangkat komputer dan printer dilakukan pada (19/1)
kepada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
Harapan Mutyara Seruway – Aceh Tamiang.MPPDSI

Semarang – PT Pertamina
(Persero) siap mengubah
10 desa di sekitar wilayah
operasi menjadi desa mandiri.
Desa tersebut akan menjadi
desa binaan dengan program
pengembangan secara
jangka panjang mulai tahun
2010 hingga 2013. Kegiatan
yang merupakan integrasi
dari program Corporate So
cial Responsibility (CSR)
Pertamina bidang kes e
hatan, pendidikan, ling
kungan, infrastruktur dan
pemberdayaan masyarakat
ini diresmikan Selasa (22/2)
di Semarang.
Peresmian dilakukan
Direktur SDM Rukmi Hadi
hartini di Desa binaan
Pertamina, Tambakrejo.
Tambaklorok, Semarang.
Di wilayah Jawa Tengah,
Pertamina telah menetapkan
empat desa binaan. Selain
Tambakrejo, ada juga De
sa Ketaon, Kecamatan Ba
nyudono, Boyolali; Des a
Ledok, Kecamatan Sam
bong Kabupaten Blora; dan
Kelurahan Slerok, Keca
matan Tegal Timur, Tegal.
Sementara untuk enam desa
lainnya Pertamina masih
memantau perkembangan
pengembangan empat desa
binaan ini.
“Pertamina tetap pe
duli dengan lingkungan

Foto : TATAN/Pertamina

Foto : PDSI

Pertamina Alokasikan Rp 10 M
untuk Desa Binaan di Semarang

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini didampingi GM Pemasaran IV Iwan Hartawan berbincang dengan salah
satu warga desa binaan yang menghasilkan telur asin.

fisik dan sosial di sekitar
daerah operasinya, karena
Pertamina tidak bisa tumbuh
tanpa dukungan lingkungan
sekitar,”jelas Rukmi saat
memberikan sambutan.
Demi memajukan ke
hidupan masyarakat, Perta
mina mengalokasikan da
na hingga Rp 10 miliar
unt uk membina 10 desa
yang ditargetkan selama ti
ga tahun. Sementara ototal
untuk empat desa binaan
yang sudah berjalan, bantuan
yang dikucurkan mendapai
Rp 2,7 miliar. Penetapan

lokasi binaan di wilayah Jawa
Tengah ini melibatkan badan
perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPEDA) Jawa Te
ngah dan Universitas Negeri
Semarang (UNNES).
Sejumlah program yang
sudah terlaksana diantaranya
perbaikan sarana kebersihan
dan sanitasi pengrajin terasi di
Desa Tambakrejo. Sementara
dari bidang pendidikan dila
kukan pengembangan per
p u s t a k a a n s e k o l a h d a n
pendidikan kewirausahaan
bag i remaja Desa Ketaon,
Banyudono. Bidang Infra

struktur menerapkan per
baikan saluran irigasi dan
peningkatan sarana kes e
hatan ternak melalui pemba
ngunan jaringan air bersih.
Bidang ekonomi memfo
kuskan program pada pe
ningkatan produktivitas dan
kualitas pada industri kecil
terasi, pelatihan pengolahan
pasca panen jagung men
jadi produk setengah jadi
serta diversifikasi produk ke
terampilan las dan pengadaan
showroom usaha meubel.
MP
DSU/TATAN

Dua pembatik paruh baya dengan tekun
menggoreskan malam di atas kain putih bermotif,
di teras rumah kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur.
Mereka adalah pekerja bengkel Batik Prabu milik
pasangan Yangke dan Bondan Seto. Dari bengkel
batik sederhana inilah terlahir kreasi busana batik
kontemporer bermerk dagang nama pemiliknya,
“Yangke”.
Kombinasi kain batik dengan kain etnik seperti
songket, dan tenun dari berbagai daerah, serta sutra
dan kulit domba, menjadi ciri khas batik Yangke.
Sementara motif batik yang menjadi pilihan mayoritas
batik Pekalongan dan Solo.
Wanita yang dikenal sebagai perajin batik
Pekalongan ini, mengusung tema kontemporer untuk
busana batik karyanya. “Kami sengaja membuat
batik menjadi menarik dan beda dengan batik
lainnya dengan bahan yang tidak pernah terpikirkan
orang,”papar Yangke.
Persaingan busana batik yang kian menjamur sejak
Batik dinobatkan UNSECO sebagai warisan budaya
asli Indonesia tahun 2009 lalu membuat Yangke
memutar otak agar usahanya terus berjalan. Kerja
keras, dan terus berinovasi membuat usahanya terus

bertahan hingga sekarang.
Bisnisnya kian berkembang setelah ia mendapat
bantuan modal dari PKBL yang disalurkan Pertamina
Retail Region III pada April 2010 sebesar 10 juta.
Dengan suntikan modal tersebut, usaha Yangke
terbantu apalagi bunga pinjaman sangat rendah.
“Kami sangat berterima kasih, karena Pertamina juga
mendukung pemasaran dengan mengikutsertakan
dalam berbagai pameran baik di Jakarta maupun kota
besar lainnya,”tambah Yangke.
Lewat pameran Yangke melebarkan sayap bisnisnya.
Konsumen tak hanya datang dari Jakarta tetapi juga dari
Makassar, Surabaya, Palembang, bahkan Malaysia
dan Amerika. Pelanggannya mulai dari karyawan kantor
hingga sejumlah direktur BUMN.
Kesuksesan tak membuat Yangke berp angku
tangan. Semakin produknya dikenal dan diburu orang,
makin banyak pula produk tiruan. Karena itulah Yangke
dan suami tiada henti melahirkan rancangan baru.
“Kami berangkat dari idealisme. Maka kualitas jadi
yang utama, terus berkreasi, agar produk kami tetap
diburu,”jelas wanita yang mematok harga produk batik
etniknya mulai dari Rp 500 hingga jutaan rupiah ini.
MP
DSU

Foto : DSU/Dok. Pertamina

Bisnis Berkembang Berkat Pertamina

