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Bangkok - Kerja sama

pengaruh gcg terhadap
kepercayaan publik

pengembangan Wax Plant
dan Carbon Black Plant

Pentingnya tata kelola perusahan (Good Corporate
Governance/GCG) dalam perusahaan kini tak lagi
dipungkiri. GCG merupakan salah satu pembentuk citra
perseroan, dimana perusahaan yang dipandang memiliki
GCG baik akan lebih dipercaya oleh publik dan berpeluang
lebih besar dalam dunia usaha. Di kalangan komunitas
keuangan internasional, GCG dinilai sebagai pondasi dasar
pembentuk kepercayaan pelaku pasar keuangan dalam
menetapkan investasinya.
Salah satu contoh yang tengah marak diberitakan
adalah kisruh Bumi Plc, induk usaha PT Bumi Resources
Tbk dan PT Berau Coal Tbk. Kisruh berawal dari publikasi
resmi Bumi Plc (24/9) bahwa perusahaan telah menemukan
indikasi penyimpangan dalam pelaporan keuangan di Bumi
Resources dan Berau. Bumi Plc merupakan perusahaan
investasi yang sahamnya tercatat di Bursa London.
Sementara itu, Bumi Resources dan Berau merupakan
perusahaan operasi yang sahamnya tercatat di Bursa Efek
Indonesia (BEI).
Imbas dari publikasi tersebut, saham Bumi Resources
sempat menyentuh level terendahnya Rp 670 (29/9),
turun drastis dibandingkan harga perdagangan ratarata sebelumnya di level Rp 2.000-an. Harga sahamnya
bergerak volatile karena Manajemen Bumi Resources
tidak segera memberikan penjelasan resmi kepada publik,
terutama pemegang sahamnya.

a n t a r a P T. P e r t a m i n a
(Persero) dan Thai Oil Public
Company Limited (Thai Oil)
secara resmi telah dimulai
dengan ditandatanganinya
Memorandum

Kese

pahaman (MoU) oleh Direktur
Pengolahan Pertamina
Chrisna Damayanto dengan
Chief Executive Officer Thai
Oil Veerasak Kositpaisal,
Rabu (3/9/2012).
Sasaran strategis
kerjasama ini adalah untuk
menciptakan nilai tambah
baru produk-produk samping
yang dihasilkan kilang-kilang
Pertamina, yaitu pemanfaatan
Slack Wax menjadi Wax
dan pemanfaatan Decant
Oil menjadi Carbon Black.
Memorandum kesepahaman
mengatur tujuan kerjasama,
antara lain penyusunan suatu
Feasibility Study (FS) sebagai
basis bagi manajemen
dalam menentukan Final

Terlepas dari terbukti atau tidaknya indikasi itu,
Bapepam LK dan BEI sebagai otoritas pengawas pasar
modal bagi perusahaan publik di Indonesia nyatanya
sudah memiliki aturan yang ketat terkait dengan aspek
GCG, seperti pedoman penyajian laporan keuangan,
penyampaian laporan tahunan, atau aturan keterbukaan
informasi. Penyusunan aturan tentunya merupakan upaya
regulator pasar modal untuk mengedepankan aspek GCG
bagi perusahaan publik, terutama untuk membangun dan
menjaga kepercayaan investor.
Meski bukan perusahaan publik, Pertamina juga telah
memiliki kebijakan GCG. Tuntutan GCG bagi Pertamina
cukup kuat. Selain sebagai Badan Usaha Milik Negara,
perusahaan juga telah memiliki eksposur internasional
sehingga Pertamina harus menerapkan GCG secara
konsisten melalui aspek transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, dan fairness.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pojok Manajemen :
jejak pertamina
dalam pendidikan
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http://www.pertamina.com/epaper

Investment Decision (FID)
sebelum memulai kegiatan
konstruksi proyek Wax Plant
dan Carbon Black Plant,
yang diharapkan dapat ber
operasi secara komersial
pada 2016.
S l a c k Wa x C i l a c a p
merupakan produk samping
yang dihasilkan dari unit
Dewaxing dalam kilang
Lube Oil Complex di RU IV
Cilacap. Saat ini dari se
kitar 110 kTon per tahun
produksi Slack Wax Cilacap,
hanya sekitar 30% yang

Suara Pekerja:
efisiensi energi

10

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto dan Chief Executive Officer Thai Oil Veerasak Kositpaisal menunjukkan
berita acara MoU Feasibility Study sebelum memulai kegiatan konstruksi proyek Wax Plant dan Carbon Black Plant.
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Kiprah Anak Perusahaan :
pertamina ep pangkalan susu
peduli dunia pendidikan
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Utama :
GKPM AWARD 2012 : PErtAMINA
borong 5 penghargaan
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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nina nurlina pramono
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MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Foto : KUNTORO

jejak pertamina
dalam pendidikan
Pengantar Redaksi :
Pertamina Foundation (PF) meluncurkan program Beasiswa
Sobat Bumi pada awal Oktober 2012 ini. Berbeda dengan program
beasiswa yang ada, program ini memberikan perhatian pada jejak
calon penerima beasiswa terutama pada aspek pendidikan dan
lingkungan. Tentang apa dan bagaimana program ini dan beasiswa
yang lainnya, kami menemui Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation Nina Nurlina Pramono di kantornya di kawasan
Simprug.
Bulan Oktober 2012 ini, Pertamina Foundation membuka
program Beasiswa Sobat Bumi. Bisa dijelaskan program
apa ini? Sebenarnya PF melanjutkan program beasiswa yang
sudah diberikan oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja Pertamina
(YKPP). Sejak PF berdiri belum pernah merekrut. Ini adalah kali
pertama PF merekrut, ditujukan untuk 17 Perguruan Tinggi Negeri
se-Indonesia.
Konsep dan kontennya sudah diperkaya, misalnya anak-anak
yang kami pilih, selain memenuhi tingkat sosial ekonomi tertentu,
mempunyai jejak akademik yang bagus, mereka juga harus
memperlihatkan jejak bahwa mereka peduli lingkungan dan dunia
pendidikan.
Selain itu, tentu saja mereka harus lolos seleksi saat wawancara
dengan panelis yang terdiri dari unsur Pertamina, Perguruan Tinggi
dan Pertamina Foundation. Beasiswa Sobat Bumi sebenarnya
nanti akan menjadi payung untuk segala macam beasiswa, yang
diberikan Pertamina melalui PF.
Apakah itu artinya masih ada beasiswa yang lain? Banyak
beasiswa Pertamina yang perlu disinergikan. Misalnya beasiswa
atau bantuan pendidikan yang diberikan Pertamina melalui
PWP, melalui Region/Unit Operasi dan melalui Anak Perusahaan,
khususnya untuk anak-anak SD, SMP dan SMA. Saya sudah
berkoordinasi kepada beberapa pihak agar mulai tahun tahun
depan, konsep dan kontennya bisa disamakan dengan konsep
Beasiswa Sobat Bumi. Agar penerima beasiswa tersebut menerima
pembinaan dari PF untuk memiliki pengetahuan, kesadaran, dan
kebiasaan dalam berbudaya dan menjalankan kehidupan ramah
lingkungan pada dirinya sendiri dimanapun ia berada.
Sementara ini, kami hanya memberikan beasiswa untuk S1
dan untuk S2, S3 kami berikan bantuan untuk membuat tesis
dan disertasi, yang pokok bahasannya mengenai kehidupan
ramah lingkungan.
Ini hanya untuk bidang studi yang berkaitan dengan
lingkungan? Tidak selalu, bidang studinya tidak dibatasi. Boleh saja
misalkan bidang studi ekonomi atau teknik kelautan atau mungkin
bahasa, tetapi kalau bahasannya tentang pendidikan dan lingkungan
hidup, bisa diberikan.
Kami ingin memberikan pesan kepada masyarakat, lingkungan
hidup itu bukan hanya notabene punyanya Kementerian Lingkungan
Hidup atau jurusan Ekologi saja. Pesan ini kami telah sampaikan
kepada seluruh penerima beasiswa, apapun profesinya di kemudian
hari, mereka mempunyai kewajiban untuk mempraktikkan sekaligus
mengajak orang lain untuk memahami, mempraktikkan budaya
dan kehidupan ramah lingkungan. Karena ramah lingkungan itu
adalah diri kita sendiri.
O ya, bagaimana dengan beasiswa Laskar Pelangi?
Beasiswa itu bagian komitmen Pertamina terhadap film Laskar
Pelangi, sekarang kami ikat satu dalam Beasiswa Sobat Bumi.
Beberapa tahun yang lalu, Laskar Pelangi adalah film yang
disponsori oleh PF. Ada 12 anak yang sangat berbakat dalam film
tersebut dan waktu itu Pertamina berjanji memberi beasiswa ketika
mereka mencapai jenjang S1. Tujuannya agar mereka tidak putus
sekolah di tingkat SLA. Tahun ini sudah 3 anak yang mulai kuliah di
bandung dan di Jakarta. Ada 1 anak yang mempunyai keterbatasan,
sehingga tidak akan bisa melanjutkan pendidikan, tapi dia berbakat

untuk memelihara ayam, sehingga mungkin cocok bila diberikan
bantuan yang sesuai dengan kemampuannya. Kami akan berikan
bantuan usaha yang senilai dengan beasiswa S1, untuknya.
Bagaimana dengan beasiswa untuk anak-anak karyawan?
Untuk tahun ajaran 2012/2013 kami telah mengalokasikan 40
beasiswa Sobat Bumi untuk anak-anak pekerja Pertamina yang
berprestasi. Beasiswa ini sebagai bentuk apresiasi untuk anakanak yang mempunyai prestasi di berbagai bidang dan tentu saja
kepedulian mereka terhadap lingkungan.
Bagaimana mekanismenya? Kami sedang membicarakannya
dengan fungsi HR Pertamina tentang mekanisme seleksinya.
Kelihatannya akan lebih ketat persaingannya, karena kami yakin
anak-anak pekerja Pertamina prestasinya beragam dan bagus-bagus.
Misalnya, mereka bisa bersaing dalam bidang akademik, olah raga,
kepemimpinan dalam organisasi, prestasi lomba science dan terapan
serta aktivitas di bidang sosial, pendidikan dan lingkungan.
Apa keuntungannya bagi Pertamina dengan programprogram beasiswa ini? Keuntungan secara langsung tidak ada
karena kita tidak mengikat mereka untuk menjadi pekerja Pertamina,
misalnya. Tapi saya pribadi melihal hal yang lebih filosofis ya. Ini sudah
menjadi jejak Pertamina... sejak 55 tahun yang lalu, selalu berada
dalam arus kepedulian akan pendidikan. Jejak itu sangat jelas, kita
bisa menunjuk sekolah-sekolah dari sejak TK sampai SMA ada di
seluruh pelosok tanah air. Di mana ada Pertamina, disitu pendidikan
dikembangkan.
Untuk merekam jejak kepedulian Pertamina di bidang pendidikan,
sosial, lingkungan dan kepedulian humanis lainnya, kami telah
menyelenggarakan lomba foto di antara para jurnalis. Hasil foto itu
akan kami bukukan, sebagai rekam jejak nyata kiprah Pertamina
selama ini. Buku foto ini, akan sangat berarti bagi PF, sebagai
“baseline” untuk melangkah melanjutkan darma bakti para pendahulu
kita di bidang sosial dan kemanusiaan khususnya pendidikan dan
lingkungan hidup.
Kalau saya melihat strategi yang sudah dicanangkan oleh CSR
Pertamina, dimana pendidikan berslogan ‘Bright with Pertamina’,
maka beasiswa Sobat Bumi hanya merupakan bagian kecil saja
dari program CSR. Namun demikian dengan kebijakan Pertamina
yang memutuskan seluruh beasiswa akan dikoordinasikan melalui
Pertamina Foundation, maka yang kecil dan berserakan itu bisa
menjadi besar, fokus dan berdampak.
Apakah ada kesinambungan antara Pertamina dengan
para alumni program beasiswa Pertamina ini? Sampai saat ini
belum ada, tetapi kami pikir tinggal selangkah lagi. Saat ini semua
penerima Beasiswa Sobat Bumi otomatis akan menjadi anggota dari
“Pertamina Foundation Schoolars” yang organisasinya ada di setiap
Kota Besar dimana schoolars berada. Mereka punya presidium,
rapat kerja, dan kegiatan rutin serta project-project. Saat ini sebagian
besar sudah lulus dan menjadi alumni. Mereka akan tergabung
dalam organisasi alumni penerima beasiswa PF. Kalau Pertamina
menghendaki, hanya selangkah lagi untuk menyambungnya. Kami
berharap pada Pertamina, agar anak-anak yang sudah kami didik
dan kami bimbing ini mempunyai kesempatan bekerja di Pertamina.
Insyaallah, kesetiaan dan keterlibatannya secara emosional lebih dini
ini, diharapkan mempunyai nilai lebih dibandingkan yang lain.
Kalau mereka mau bekerja di bidang lain di luar Pertamina,
diizinkan? Tentu diperkenankan bahkan kalau bisa kami fasilitasi.
Karena memang, tidak semua bidang studi dan jumlah banyaknya
penerima beasiswa seluruhnya dibutuhkan oleh Pertamina. Beberapa
bidang studi bahkan jauh dengan kebutuhan bisnis Pertamina. Ini
juga menunjukkan bahwa kita bukan hanya peduli pada kepentingan
Pertamina semata, tetapi untuk kepentingan anak-anak itu sendiri
yang dapat berkiprah untuk Indonesia yang lebih luas.•URIP HERDIMAN
KAMBALI

EDITORIAL
CSR, Tabungan
Masa Depan
Pekan lalu empat program tanggung
jawab sosial Pertamina mendapat peng
hargaan dalam Gelar Karya Pemberdayaan
Masyarakat Award. Penghargaan yang
menjadi bukti pengakuan program CSR
(Corporate Social Responsibility) Pertamina
bermanfaat dan mampu memberdayakan
masyarakat di sekitar daerah operasinya.
Program Sentra Pemberdayaan Tani
di Desa Wonokerto Kecamatan Bancak
Kab upaten Sem arang – Jawa Tengah,
budidaya rumput laut Salolang di RU V,
penyediaan air bersih yang dilakukan
Pertamina Hulu Energi WMO dan daur
ulang sampah untuk masyarakat di
sekitar RU IV Cilacap, hanyalah beberapa
contoh program CSR Pertamina berbasis
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Efisiensi Energi

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat serta
bertambahnya gedung-gedung di Indonesia, penerapan efisiensi
energi di gedung-gedung yang sesuai dengan standar nasional
Indonesia menjadi hal yang sangat penting.
Efiensi energi adalah upaya sistematis, terencana dan
terpadu, guna melestarikan sumber daya energi dalam
negeri serta meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Begitu
pula dengan penggunaan energi yang efisien bukan berarti
mengorbankan kenyamanan bagi pengguna energi, misalnya
mematikan AC untuk hemat pada jam operasional gedung atau
membaca buku dalam keadaan gelap.
Keberhasilan penggunaan energi secara efisien sangat
bergantung dari perilaku, kebiasaan, kedisiplinan dan kesadaran
akan hemat energi. Perlu diketahui bahwa pemborosan energi
secara umum (±80%) disebabkan oleh faktor manusia dan
(±20%) disebabkan oleh teknis.
Setiap tahun, tepatnya pada bulan Ramadan jam kerja
perkantoran di Indonesia berubah. Hal ini berdampak besar
pada jam operasional gedung, yang secara otomatis pemakaian

energi, khususnya di lokasi gedung-gedung Pertamina
berkurang. Contohnya, AC Central pada Gedung Utama kantor
Pusat Pertamina yang biasanya dinonaktifkan pada jam 16.00
dimajukan ke jam 15.00, dengan memajukan 1 jam saja pada
jam operasional kita dapat berhemat ± Rp.1,1 juta dan sesuai
data dari tahun sebelumnya saat liburan Idul Fitri kita dapat
berhemat ± Rp. 170 Juta (±7 hari).
Perubahan jam operasional ini sudah biasa dilakukan
satu tahun sekali pada bulan Ramadan. Lalu bagaimana
dengan bulan-bulan lainnya? Setelah teridentifikasi, kenaikan
pemakaian energi paling besar diakibatkan oleh penggunaan
AC pada jam lembur, dimana sistem AC central dan penerangan
di gedung tersebut akan beroperasi sesuai dengan jam yang
di-request oleh pekerja yang melakukan lembur.
Alangkah baiknya jika kita dapat menyelesaikan tugas
kantor sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan
perusahaan, sehingga tidak menggunakan jam lembur. Mari
kita sama-sama melakukan perubahan dengan konsistensi
pada manajemen waktu yang dimulai dari diri kita sendiri.
Jangan menunggu Ramadan tiba. Mulailah dari sekarang.•

pemberdayaan masyarakat.

CSR Pertamina bukanlah kegiatan bagibagi dana bantuan bagi masyarakat, untuk
sekadar memenuhi aturan Undang-undang
No. 40 tentang Perseroan Terbatas. Dimana
setiap perusahaan yang berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melakukan pro
gram CSR.
Program tersebut hanyalah sebagian
dari program CSR yang kini diterapkan
Pertamina, yang merupakan model paling
efektif untuk memberdayakan masyarakat.
Di beberapa wilayah yang berada di
sekitar kawasan operasi Pertamina, sistem
pemberdayaan masyarakat dengan sistem
pendampingan tersebut, terbukti mampu
menguatkan community developement.
Apalagi program yang diberikan melihat
potensi dan kebutuhan masyarakat se
tempat. Dan secara tidak langsung menjadi
pendukung operasional perusahaan.
Meski demikian program yang sudah
berjalan dan mendapat pengakuan tetap
harus disempurnakan dan disesuaikan
dengan kondisi sosial budaya masyarakat
di sekitar daerah operasi. Kesuksesan
sebuah program CSR lewat pengakuan
seperti yang baru diperoleh Pertamina
bisa menjadi umpan balik untuk perbaikan
program CSR di masa depan.
Apa yang dicapai lewat keberhasilan
program CSR merupakan tabungan masa
depan. Perusahaan yang tidak sekadar
mendapatkan profit tapi juga keuntungan
sosial yang mendukung keberlanjutan
perusahaan.•

SOROT

Perubahan Menjadi Lebih Baik
Jakarta – Ini merupakan media yang sangat baik bagi
Pertamina untuk sharing pengalaman tentang proses perubahan
perusahaan, yang tadinya sebagai agen pemerintah berubah
menjadi perusahaan entitas bisnis murni. Demikian disampaikan
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir
pada The Second International Conference of Business and
Communication (ICBC) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya Jakarta,
Rabu (19/9).
“Kami sudah melakukan banyak perubahan. Salah satu
contohnya perubahan di SPBU Pasti Pas yang bisa dilihat secara
kasat mata oleh masyarakat. Perubahan ini setidaknya dapat
mengangkat citra perusahaan di masyarakat. Perubahan inilah
yang kita share ke seluruh kalangan,” tukas Ali.
Tujuan dari seminar ICBC agar Indonesia siap menghadapi
iklim perubahan karena pengaruh globalisasi. Perekonomian
domestik tumbuh secara menyakinkan di tengah kelesuan
global. Salah satu faktornya karena permintaan atau konsumsi
domestik yang tinggi, meningkatnya kelas menengah dan daya
beli masyarakat.

Foto : KUNTORO

tersebut membuka mata kita, bahwa kini

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir berbicara tentang
transformasi Pertamina di depan peserta The Second Internasional Conference
of Business and Communication.

Konferensi ini terdiri dari tiga kategori, yaitu plenary session,
parallel session dan student forum. Event ini diisi oleh pembicara
nasional maupun internasional yang berpengalaman di bidangnya,
antara lain Chair of Institute for Research and Community
Services Universitas Katholik Indonesia Dr. Prasetyantoko,
Fachbereich Wirtschart Abteilung Bocholt University Prof. Dr.
Raymond Figura dan lain sebagainya.•NILAWATI DJ

CIP : Upaya Mencari Solusi

BANDUNG - Kemampuan menyampaikan ide dan gagasan
serta memberikan solusi menjadi kebutuhan dasar dan layak
dimiliki para insan mutu di Pertamina, seperti yang dilakukan
Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) barubaru ini di Bandung, Jawa Barat.
“Forum ini dibuat agar para pekerja dapat mengimplementasikan
dalam pekerjaannya sehari-hari, bukan hanya di saat acara ini.”
Jawab Direktur Utama, Pertamina Geothermal Energi (PGE),
Slamet Riadhy.
Forum CIP yang rutin dilakukan setiap tahun ini, kali ini diikuti
27 peserta dari Gugus Kendali Mutu (GKM), Proyek Kendali
Mutu (PKM), dan Sumbang Saran (SS). Kegiatan berlangsung
selama tiga hari dan memperebutkan award silver, bronze, gold
hingga platinum.
Kemampuan para peserta terjadi peningkatan, hanya masih
terjebak pada konsentrasi menyampaikan masalah, bukan

Foto : TATAN AGUS RST

Paling tidak, adanya pengakuan

pada solusi yang harus dilakukan. “Mereka belum berani
menyampaikan jalan keluar. Tapi saya optimistis ini bisa dijadikan
pemacu semangat untuk tahun-tahun mendatang,” jelas Slamet
Riadhy.•TATAN AGUS RST

RESUME
PEKAN INI
Tempat penampungan

minyak mentah yang diduga milik para penjarah
minyak di dekat jalur pipa minyak TempinoPlaju milik PT Pertamina Gas di Bayung Lencir,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar,
pada (3/10). Akibatnya, PT Pertamina EP sebagai
pemilik minyak mentah harus menghentikan aliran
minyak melalui pipa tersebut. Manager Humas
Pertamina EP Agus Amperianto mengatakan,
sejauh ini pihaknya baru bisa menghitung kerugian
karena kegagalan pengiriman pasokan minyak dari
Tempino ke Plaju yang mencapai 11 ribu barel
per hari. “Lantaran aliran pasokan akan berhenti
selama 16 jam, kerugian yang bakal kami derita
mencapai Rp 7,2 miliar,” jelasnya. Menurut Agus,
nilai estimasi kerugian itu di luar biaya perbaikan
infrastruktur yang rusak akibat kejadian tersebut.

dana Rp 1,5 trilun untuk
pembangunan SPBG

JAKARTA (Kompas) – Kementerian ESDM

mengalokasikan dana Rp 1,5 triliun untuk
membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
(SPBG) untuk tahun 2013. Hal ini sebagai bagian
dari program konversi atau pengalihan bahan bakar
minyak menuju bahan bakar gas. Menurut Dirjen
Migas Evita Legowo, pemerintah mengajukan
alokasi anggaran untuk pembangunan SPBG dan
sedang membahasnya bersama para pemangku
kepentingan. Akan tetapi, jumlah SPBG yang akan
dibangun dengan dana tersebut belum diketahui.
Menurutnya, alokasi dana tersebut merupakan
kelanjutan dari program konversi BBM ke BBG.
Tahun ini, alokasi anggaran pembangunan 33
SPBG sebesar Rp 2,1 triliun, yang terdiri dari
SPBG online atau terhubung dengan pipa gas
ataupun stasiun induk-cabang (mother-daughter
station), tetapi diperkirakan yang terealisasi baru
satu SPBG.•RIANTI OCTAVIA

Komitmen Generasi Muda Pertamina
Menuju The Asian Energy Champion 2025
JAKARTA - Aspirasi Pertamina
untuk menjadi perusahaan
Fortune 100 yang ditargetkan
akan tercapai pada tahun 2025
telah dimulai sedini mungkin.
Dalam upaya mencapai hal
tersebut Direktorat Umum
(General Affairs) Pertamina
mengadakan kegiatan
bertajuk General Affairs Next
Generation, pada Jumat 28
September 2012 di Hall Lantai
Mezzanine Gedung Utama,
Kantor Pusat Pertamina.
Sesuai dengan tajuk
kegiatan, audience yang
hadir terdiri dari para pekerja
muda Direktorat Umum
dengan usia maksimal 35
tahun. Manajemen puncak
yang berada dibawah
Direktorat Umum turut hadir
untuk memberikan semangat
dan dukungan.
Untuk menyemangati
generasi muda Pertamina,
Direktorat Umum mengha
dirkan Komisaris Utama
Pertamina Sugiharto sebagai
pembicara sekaligus generasi
s e n i o r. S e b a g a i s o s o k
panutan dengan jam terbang
dan pengalaman mendalam,
kiprahnya tidak hanya pada
kancah nasional, tetapi juga
internasional.
Dalam kesempatan
tersebut Sugiharto berharap
generasi muda Direktorat
Umum dapat berperan aktif,
menjadi motor penggerak,
pemberi inspirasi, dan

Lima Terbaik CIP 2012 Region I
Siap Bersaing di Korporat

Medan – Lima peserta
terbaik Continuous
Improvement Program (CIP)
2012 Region I akan bersaing
di tingkat korporat dalam
memperebutkan Pertamina
Quality Award di Jakarta.
Mereka adalah Gugus
Kendali Mutu (GKM) FLARE
dari Depot LPG Tanjung
Uban mendapatkan kategori
Gold dan GKM TEKPEM dari
Terminal BBM Pulau Sambu
mendapatkan kategori Silver.
Sedangkan dari Sugges
tion Sistem (SS), yaitu SS
– Dimas Bagus SW dan Jef
mansyah dari DPPU Polonia
mendapatkan Kategori Gold
dan SS – Erick John Batubara

dari Fungsi Lubricants Region I
mendapatkan kategori Silver.
Selanjutnya Proyek Kendali
Mutu (PKM) Laksamana
dengan risalah “Optimalisasi
Laporan Pergerakan Produk
MySAP dengan Oil Movement
Report System” mendapatkan
Kategori Silver.
Pjs. General Manager
FRM Region I Khalid Busnia
mengungkapkan selama acara
continuous improvement
program banyak sharing
knowledge yang terjadi,
mulai dari pemaparan aspek
teknis, operasional hingga
administrasi. Begitu luasnya
ranah aktivitas pekerjaan di
Pertamina.

Tahun XLVIII, 8 Oktober 2012

“Sejalan dengan kebijakan
direksi sudah sehar usnya
setiap insan Pertamina di
berbagai unit bisnis dalam
menyelesaikan tugas pe
kerjaan apapun menggunakan
konsep CIP dan laporannya
dituangkan dalam bentuk
risalah SS, GKM dan PKM,”
ujarnya.
Dalam acara penutupan
CIP 2012 yang diadakan
di Hotel Santika Medan
ini, ada penambahan dua
kategori penilaian, yaitu
the most productive yang
diraih T.BBM P.Sambu dan
The long time achievement
diperoleh Sukasmi dari T.BBM
P.Sambu.•FRM REG. I
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penjarahan minyak, pertamina ep
rugi sekitar rp 7,2 miliar
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Perwakilan generasi muda Direktorat Umum dari masing-masing
fungsi menandatangani komitmen untuk menjadi motor penggerak,
pemberi inspirasi, dan pemberi support dalam mencapai Aspirasi
Pertamina 2025.

pemberi support untuk
mencapai Aspirasi Pertamina
2025.
Dengan semangat ge
nerasi muda Direktorat Umum,
impian dan keinginan untuk
menjadi The Asian Energy
Champion 2025, dapat
segera diwujudkan apabila
penyesuaian, perubahan dan
transformasi bisnis dijalankan
dengan framework yang
jelas. Peran agent of change
yang didukung oleh green

attitude turut
berkontribusi
dalam ke
berh
 asilan
transformasi.
Pada ke
sempatan yang sama, SVP
Corporate Shared Service
Susilo juga menyampaikan
kepada audience untuk
memiliki rasa bangga sebagai
pekerja yang bekerja pada
Fungsi Support.
Menurut Susilo, komitmen
dan kebulatan tekad serta
perilaku manajemen dan
generasi muda Direktorat
Umum menjadi kunci dalam
transformasi.
Untuk itulah, dalam ke
sempatan tersebut dilakukan

penandatanganan Komitmen
Generasi Muda Direktorat
Umum. Dengan ditandatangani
oleh Direktur Umum Luhur
Budi Djatmiko dan wakil
generasi muda dari masingmasing fungsi, diharapkan
dapat menjadi katalisator
dimulainya dialog terbuka
antara generasi muda dengan
jajaran pimpinan Fungsi dalam
berdiskusi dan bertukar
pendapat dalam mencapai
cita-cita Pertamina.
Komitmen ini merupakan
pemacu semangat dan
motivasi seluruh pekerja muda
untuk membantu mewujudkan
Pertamina sebagai The Asian
Energy Champion 2025.•
Business Demand CSS

Sosialisasi PKB 2012-2014 di Medan
Medan – Untuk memahami isi dan perubahan yang terdapat pada Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) 2012-2014, Pertamina Marketing & Trading Region I menyelenggarakan
sosialisasi PKB 2012-2014 kepada seluruh pekerja di Gedung Serbaguna Kantor Unit
Pertamina Medan, pada (10/9). Sosialisasi dihadiri GM FRM Region I Gandhi Sriwidodo,
Quality Management Manager – General Affairs Directorate Faisal Yusra selaku perwakilan
FSPPB, HR Area Region III Mufti selaku pjs. HR Area Sumbagut dan Ketua Serikat Pekerja
Pertamina Region I Sabaruddin Abadi Baros.
Gandhi Sriwidodo mengungkapkan, pekerja Pertamina seharusnya menginginkan
perusahaan berjalan dengan baik dan berkembang. Kemajuan perusahaan ditentukan dari
kontribusi tiap pekerja dalam menjalankan sistem kerja yang harmonis di perusahaan, agar
visi dan misi perusahaan dapat tercapai.
Sementara Faisal Yusra dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang dasar hukum
pembuatan PKB serta proses pembuatan PKB tahap demi tahap sesuai ketentuan hukum
positif yang berlaku.
Faisal berharap, PKB dapat dipahami oleh seluruh pekerja Pertamina sehingga dapat
diimplementasikan secara konsisten. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi interpretasi
yang berbeda dalam menafsirkan ketentuan dalam PKB.
Sosialisasi ini dibagi beberapa sesi, sesi batch pagi untuk pekerja dari pukul 08.00
sampai pukul 11.00 WIB, untuk sesi batch untuk pekerja dari pukul 13.00 sampai dengan
pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk sesi batch malam, dilakukan sosialisasi untuk istri/
suami pekerja.•FRM REG. I

Balongan - Bertempat di Aula Hotel
Trisula Indramayu, sebanyak 50 warga
Desa Bulak Kandanghaur Kabupaten
Indramayu mengikuti seminar sekaligus
pelatihan manajemen pengelolaan dan
pengembangan TPI (Tempat Pelelangan
Ikan) serta pembuatan dan mengelola terasi.
Kegiatan ini merupakan program lanjutan dari
program PKBL RU VI terkait peningkatan
pemberdayaan masyarakat lingkungan
nelayan Kecamatan Kandanghaur.
Officer Data & Media Publication RU
VI Balongan Agus Raharman E. Watnaya
menyampaikan, program pemberdayaan
masyarakat tersebut merupakan program
CSR yang berkelanjutan dari program
pelatihan dan bantuan alat tangkap yang
diberikan sebelumnya. “Kegiatan ini dapat
meningkatkan motivasi dan pengetahuan
masyarakat bagaimana cara mengelola
ikan yang efektif, membuat jaring, membuat
alat tangkap, membuat terasi, dan bantuan
alat pembuatan terasi serta bagaimana
manajemen pengelolaan tempat pelelangan
ikannya,” jelas Agus.
Karena itu, Agus berharap kegiatan yang
diprakarsai RU VI ini dapat membantu dan
mendorong masyarakat untuk bisa lebih
profesional. ”Kegiatan ini juga menjadi bukti
bahwa keberadaan Kilang RU VI Balongan
dapat berkontribusi dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir Indramayu,”
tegasnya.
Sementara Asisten Daerah II Indramayu
Muhidin menjelaskan, pembangunan
sumberdaya pesisir dan laut saat ini menjadi
salah satu andalan pertumbuhan ekonomi bagi
masyarakat daerah, sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah. Untuk itu, tiga komponen
pembangunan, yaitu pemerintah, stakeholder
dan masyarakat harus terpadu sehingga
dapat mengupayakan pemberdayaan, ke
mandirian dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan
dan partisipasi RU VI Balongan dalam me
majukan masyarakat pesisir Indramayu selama
ini. Semoga kegiatan ini menjadi starting point
dalam upaya pelestarian sumberdaya pesisir
dan laut serta pemberdayaan masyarakat
nelayan,” tegas Muhidin.•RU VI
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Nelayan Penajam Kini
Dapat Melaut Lebih Jauh

PENAJAM- Sebanyak 40
nelayan di Kelurahan Penajam,
Kabupaten Penajam Paser
Utara kian optimis akan
memperoleh hasil tangkapan
laut yang berlimpah. Pasalnya,
kendala pendeknya jarak
tempuh melaut yang selama
ini dikeluhkan para nelayan
mulai menemui titik terang.
M. Saleh, ketua kelompok
nelayan di Penajam
berbendera Forum Generasi
Muda Pea Paser Utara
(FGMPP) mengatakan, hasil
tangkapan saat ini kurang
bagus karena jarak tempuh
melaut yang sangat terbatas.
Menurutnya, hasil laut yang
berlimpah terdapat di perairan
yang cukup jauh dari pantai
mengingat perairan terdekat
kini telah menjadi jalur lalu
lintas kapal ferry, kargo dan
lain sebagainya.
“Tapi untuk menjangkau
lokasi yang jauh, kami
terkendala mesin kapal yang
kapasitasnya kecil, umur mesin

juga sudah tua. Akibatnya,
biaya melaut kadang lebih
besar dari pendapatan. Ada
pula nelayan yang hanya
punya kapal tapi tidak punya
mesin, jadi saat ini untuk
melaut masih pinjam kapal
atau numpang nelayan lain.”
ujar M. Saleh.
Menilik kondisi di atas,
Pertamina Refinery Unit V
melalui program Corporate
S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y,
Kamis (20/9), menyerahkan
dukungan perlengkapan
melaut kepada Nelayan
FGMPP. “Dukungan berupa
10 mesin kapal 22 PK
beserta perlengkapannya
tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan
melaut para nelayan,” ungkap
Public Relations Section Head
Pertamina RU V, Fety.
Untuk meningkatkan
efektifitas program, nelayan
FGMPP yang beranggotakan
40 orang telah dibagi menjadi
10 kelompok kecil yang

CSR Officer RU V Aditya Wira Santika menyerahkan mesin nelayan kepada
M.Saleh.

dimonitor aktifitas melautnya.
“Dengan didukung pihak
Kelurahan, kami juga telah
menetapkan sistem pelaporan
dan monitoring kinerja nelayan
sehingga ke depannya kami
bisa melihat potensi program
kemandirian lain yang bisa
dikembangkan dari program
ini,” tambah Fety dalam ke
sempatan terpisah.
Lurah Penajam, Nukaidah
S.Sos yang turut hadir
dalam acara serah terima

mengungkapkan, “Memang
betul profesi nelayan adalah
salah satu pencaharian
utama di daerah ini. Kami
sangat berharap bahwa
ketika nelayan memperoleh
hasil berlimpah, dampak
peningkatan perekonomian
bisa dirasakan seluruh
elemen masyarakat.” Ia juga
mengungkapkan apresiasinya
kepada Pertamina yang terlibat
aktif dalam pengembangan
masyarakat.•RU V

Pertamina Bantu Korban Longsor dan
Banjir Bandang di Leuser, Aceh
Aceh TenggaraMarketing & Trading Region
I menyalurkan bantuan
tanggap darurat sebesar
Rp. 100 juta bagi korban
longsor dan banjir bandang
di Kecamatan Leuser, Aceh
Tenggara. Bantuan diberikan
oleh GM Fuel Retail Marketing
Region I Gandhi Sriwidodo
kepada PLH. Bupati Aceh
Te n g g a r a H a s s a n u d d i n

Darjo di Kantor Bupati Aceh
Tenggara, Kutacane, (13/9).
PLH Bupati Aceh Tenggara
berterima kasih kepada
Pertamina atas perhatian dan
kepedulian terhadap kondisi
masyarakat di Kecamatan
Leuser.
Bencana longsor dan
banjir bandang di Aceh
Tenggara yang terjadi medio
Agustus lalu menghancurkan

banyak fasilitas umum dan
rumah tinggal masyarakat
Kecamatan Leuser. Tercatat
empat orang meninggal dunia
dan dua orang hilang akibat
bencana tersebut. Sulitnya
akses menuju daerah tersebut
mengakibatkan pemberian
bantuan tersendat.
GM Fuel Retail Marketing
Region I Gandhi Sriwidodo
berharap bantuan yang terdiri

atas barang kebutuhan pokok
dan uang tunai ini dapat
terdistribusikan dengan baik
dan meringankan penderitaan
yang diderita masyarakat yang
terkena imbas bencana.
Bantuan yang diberikan
Pertamina terdiri dari paket
pakaian, selimut, dan alat
ibadah sejumlah Rp20 juta
dan uang tunai sebesar Rp80
juta.•FRM REG. I

Depot LPG Pangkalan Susu Bantu 76 Siswa Berprestasi

Pa n g k al an S u s u Sebagai wujud kepedulian
perusahaan terhadap dunia
pendidikan, sebanyak
75 siswa di sekitar Ring
I Depot LPG Pangkalan
Susu mendapatkan bantuan
paket perlengkapan se
kolah. Penyerahan bantuan
dilaksanakan di halaman
kantor Depot LPG Pangkalan
Susu pada 17 September

2012.
Secara simbolis
penyerahan paket bantuan
kepada siswa Sekolah Dasar
dilakukan Pjs. Operation
Head Depot LPG Pangkalan
Susu Sudirman disaksikan
Lurah Bukit Jengkol,
Kepala Lingkungan serta
masyarakat setempat.
Sudirman mengutarakan,
dengan adanya bantuan ini

5
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Pemberdayaan
Masyarakat
di Desa Bulak

diharapkan dapat meringan
kan beban masyarakat
Kelurahan Bukit Jengkol.
Selain itu, Sudirman
menyampaikan harapannya
agar kebersamaan yang
selama ini telah terbangun
antara Depot LPG Pangkalan
Susu dengan warga
masyarakat Kelurahan
Bukit Jengkol, tetap terjalin
dengan baik. “Berbagai

program kemasyarakatan
yang selama ini telah dilak
sanakan diharapkan dapat
bermanfaat bagi masyarakat
sekitar,” ujar Sudirman.
Sementara Lurah kelu
rahan Bukit Jengkol Hesti
dalam kegiatan ini turut
menyampaikan terima kasih
dan apresiasinya terhadap
program-program yang
selama ini telah banyak

dilaksanakan oleh Depot
LPG Pangkalan Susu.
“Program-program yang
selama ini dilaksanakan
Depot LPG Pangkalan
Susu menunjukkan bahwa
Pertamina sangat peduli
terhadap warga sekitar,”
tukas Hesti.
Hesti juga turut senang
karena dalam setiap
program yang dilaksanakan

oleh Depot LPG Pangkalan
Susu selalu melibatkan
pihak pemerintahan dalam
hal ini Kelurahan Bukit
Jengkol untuk merumuskan
program-program yang akan
dilaksanakan.
“Semoga kerja sama
yang baik ini dapat terus
terjalin dan ditingkatkan di
tahun-tahun mendatang,”
harap Hesti.•FRM REG. I
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KOMET Menular Hingga Anak Perusahaan
CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat Menuju
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2012
“Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan oleh Pertamina
dalam mewujudkan cita-cita menjadi Perusahaan energi berkelas
dunia. Mulai dari sektor hulu hingga hilir. Semua telah menunjukkan
kinerja optimalnya untuk mengakselerasi tercapainya cita-cita
tersebut. Quality Management yang didukung oleh Insan Mutu dari
seluruh penjuru Pertamina telah berkomitmen untuk melakukan
berbagai upaya perbaikan berkelanjutan di setiap aspek bisnis dan
operasional Perusahaan dalam suatu system pengelolaah mutu yang
komprehensif”.
Berikut merupakan cuplikan sambutan Direktur Umum, Luhur Budi Djatmiko ketika membuka
kegiatan Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2012. Sekitar 78 orang
dari 17 Gugus yang berasal dari Pekerja Kantor Pusat berpartisipasi dan terlihat antusias mengikuti
jalannya acara Forum Presentasi CIP tersebut.
Tidak hanya Direktur Umum saja yang datang dan berpartisipasi dalam Forum Presentasi
CIP ini. Jajaran Top Manajamen Perusahaan juga ikut andil dalam Forum Presentasi CIP tersebut
sebagai pembicara dalam sharing session dan diantaranya juga menjadi moderator dalam setiap
sesi presentasi.

Walaupun judul di atas terdengar berkonotasi
negatif, justru memang diharapkan agar penularan
KOMET semakin luas. Sampai dengan saat ini
KOMET terus-menerus berusaha menyebarkan
budaya KOMET alias budaya berbagi pengetahuan
sampai dengan lingkup Anak Perusahaan.
Sebelumnya keterbatasan Pekerja di Anak dalam
!
meng-akses Portal KOMET (http://intra.pertamina.
com/KOMET) sempat menjadi hambatan. Namun saat ini secara bertahap, Pekerja di Anak
Perusahaan dapat mengakses Portal KOMET. Anak Perusahaan yang sudah dapat mengakses Portal KOMET diantaranya Pertamina EP, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina
Hulu Energy, Patra Niaga, Pertagas, Pertamina Driling Service Indonesia.
Antusiasme Anak Perusahaan dapat terlihat dari semakin banyaknya permintaan sosialisasi
KOMET di Anak Perusahaan. Tim KOMET bersama PIC KOMET di Anak Perusahaan
mempunyai target kesepakatan kinerja selama tahun 2012, diantaranya perihal pelaksanaan
Forum KOMET, penuangan aset pengetahuan dan mobilisasi pengisian MySite.

Joko Susilo (VP HSSE) dan Susilo (VP CSS) Menjadi Pembicara Dalam
Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2012

Setelah ketujuhbelas Gugus yang berpartisipasi, Tim Juri memutuskan pemenang yang terdiri
dari peringkat I, II dan III untuk masing-masing kategori Gugus Kendali Mutu (GKM), Proyek Kendali
Mutu (PKM) dan Sistem Saran (SS), dengan perincian sebagai berikut:

!

!

Forum ini mengangkat topik, “Sinergi antar Direktorat, Unit Bisnis dan Anak Perusahaan
dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2012.” Email broadcast tentang rencana Forum KOMET
didistribusikan sampai dengan Anak Perusahaan, di antaranya Pertamina EP, Pertamina
Geothermal Energy, Pertamina Hulu Energy, Patra Niaga, dan Anak Perusahaan lainnya.
Dukungan Manajemen Puncak pun sangat baik. Salah satunya dapat dilihat dari kesediaan
R. Gunung Sardjono Hadi – Direktur PT Pertagas menjadi salah satu narasumber dalam
Forum KOMET yang akan datang. Narasumber lainnya yang hadir adalah Toharso yang akan
menyampaikan sharing berkaitan dengan bisnis BBM di Patra Niaga.
Email broadcast sebagai undangan terbuka telah didistribusikan kepada seluruh Insan
Pertamina termasuk Anak Perusahaan. Tim KOMET berharap KOMETers dapat hadir dalam
Forum ini agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui para narasumber
yang hadir.

Peringkat Terbaik PKM dalam Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2012

KOMETers, sampai bertemu dalam Forum KOMET yang akan datang …

Peringkat Terbaik GKM dalam Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2012

Peringkat Terbaik SS dalam Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2012.

!

oleh Shynta Dewi - Tim KOMET, General Affairs Directorate

Dengan ditetapkannya kesembilan Gugus sebagai pemenang, maka tahapan selanjutnya adalah
mempersiapkan diri untuk melaju dalam Forum Presentasi CIP tingkat Korporat dalam Annual Pertamina
Quality (APQ) Awards yang akan dilaksanakan di awal bulan Nopember nanti. Segenap Insan Mutu
mengucapakan selamat atas prestasi yang diraih dan selamat melaju dalam tingkatan selanjutnya.
Kami tunggu partisipasi Seluruh Insan Mutu lainnya dalam Forum Presentasi CIP selanjutnya. •
oleh Susanti Chandra - Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Kata orang bijak, tulisan adalah warisan
kebudayaan yang lebih bertahan ketimbang
istana, pusaka, busana atau regalia. Piramida
– piramida Mesir misalnya, jelas kalah abadi
dibandingkan dengan tulisan – tulisan Nabi
Musa yang terkumpul menjadi Kitab Taurat.
Belum lagi jika ditimbang daya inspirasi
kalimat-kalimat luhur nabi utama itu bagi
pembangunan peradaban semesta.

Halal Bihalal PWP
Dit. Pengolahan

Etika adalah sebuah pedoman manusia
untuk bersikap dan berperilaku secara.
Perilaku etis, akhlak mulia, dan perangai
luhur penuh susila semakin dibutuhkan
dewasa ini tatkala kehidupan kita semakin
terbuka saja karena terglobalisasikan secara
dahsyat oleh amplifikasi dan akselerasi
teknologi komunikasi digital yang multi
kanal.

Abad 21 adalah peradaban yang
semakin didominasi oleh sains dan nalar
di satu pihak, tetapi juga menuntut etika
dan kesusilaan di pihak lain, agar sintesa
keduanya menghasilkan keluhurankeluhuran hidup yang memang sejatinya
menjadi ciri khas kemanusiaan itu sendiri.
Itulah yang disajikan dalam buku ini yang
ditulis oleh Jansen Sinamo seorang
guru etos Indonesia, secara bunga ram
pai.•PERPUSTAKAAN

RALAT
Pada energia edisi 1 Oktober 2012 halaman 12
terdapat kesalahan penyebutan jabatan Faisal Yusra di
FSPPB, yaitu sebagai Sekjen FSPPB. Seharusnya, jabatan
Faisal Yusra sebagai Ketua Dewan Penasehat FSPPB
dan Presiden KSPMI.
Demikian ralat dari kami.•

SOROT

SDM yang Baik sebagai Renewable Energy

DEPOK - “Pertamina sedari dulu selalu memegang teguh bahwa
sumber daya manusia yang baik merupakan renewable energy
untuk perusahaan kami. Energi baru dibutuhkan setiap saat untuk
penyegaran, pembaruan, dan juga penggerak motor perusahaan agar
senantiasa berjalan menuju arah yang lebih baik.”
Demikian dikatakan oleh Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor
dalam sambutannya dalam pembukaan UI Career & Scholarship Expo
XIV 2012 di Kampus UI Depok, Sabtu (20/9).
Hadir dalam pembukaan tersebut Sekretaris Dirjen Bina Penta
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Firdaus Badrun yang
mewakili Mennakertrans, Wakil Rektor UI Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Dr. Muhammad Anis yang mewakili Rektor UI, dan
tamu undangan serta para hadirin lainnya.
Tiap tahun diperkirakan ada 1.000 pekerja Pertamina yang
memasuki masa pensiun, sehingga pencarian akan tunas-tunas muda
atau memiliki pengalaman terkait selalu diperlukan untuk mengisi
posisi-posisi jabatan yang telah ditinggalkan. “Selain itu, Pertamina
yang saat ini sedang menjalani transformasi dari sisi sumber daya
manusia maupun dari sisi bisnis, terutama di sektor upstream dimana
kerja sama dengan asing mulai dibina dan harus dipupuk agar hasil
maksimal, maka diperlukan lulusan fresh graduate maupun experience
yang dapat mendukung program transformasi kami ini,” lanjut Evita
yang merupakan alumni Fakultas Ekonomi UI.
Pada siang harinya di sesi seminar, Manajer Rekrutmen Pertamina
Sri Ashlihaty Kusuma Dewi memberikan presentasi tentang Pertamina
dan peluang kerja yang dapat dimasuki.
Acara UI Career & Scholarship diadakan sebagai wadah untuk

Foto : AFFIZ

Relasi dan komunikasi antarumat
manusia dan antar kaum yang dahulu tidak
mungkin karena tersekat-sekat oleh batasbatas geografis dan tembok-tembok budaya
kini terbuka nyaris tanpa batas. Interaksi
kultural tidak mungkin lagi dicegah: entah
untuk kebaikan atau keburukan. Artinya
tata kehidupan kita baik di ranah keluargam
korporat dan public semakin menghendaki
perilaku yang etis universal agar relasi-relasi
kita menjadi positif dan produktif.

JAKARTA – Mengikuti tradisi tahun-tahun
sebelumnya, Persatuan Wanita Patra
(PWP) Direktorat Pengolahan mengadakan
acara silaturahmi sekaligus halal bihalal.
Acara berlangsung pada Rabu (12/9)
pagi di Simprug. Acara tersebut dihadiri
oleh anggota dan pengurus PWP Dit.
Pengolahan, serta Ketua PWP Pusat
Direktorat Pengolahan Maria Chrisna
Damayanto. Acara dimeriahkan oleh Dewi
Yull.•RIZQI RAMADHAN

Foto : RIZQI RAMADHAN

Nilai luhur bagi sebagian orang
menganggap bahwa nilai luhur adalah sebuah
pencapaian ketika individu melakukan suatu
hal sesuai dengan keluhuran yang dipercaya
maupun diketahuinya, keluhuran erat juga
dengan perjalanan menuju sukses yang
didalam perjalanan tersebut panjang dan
penuh tantangan. Perjalanan ini sukar
sehingga memerlukan energi rohani dalam
bentuk motivasi kerja luhur untuk meraih
sukses tersebut. Semangat inilah yang saya
sebut sebagai roh keberhasilan yang secara
alami selalu berkehendak lebih maju, lebih
besar, dan lebih tinggi.

Foto : RIZQI RAMADHAN

JAKARTA – Persatuan Wanita Patra tingkat
Pusat mengadakan acara halal bihalal
di gedung PWP Simprug, pada (11/9).
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua PWP
Pusat Kania Afdal, Direktur SDM sekaligus
penasihat harian PWP Evita M. Tagor, dan
anggota PWP Pusat. Acara yang mengambil
tema ‘Dengan Silaturahmi, Hidup Lebih
Bermakna dan Berkualitas’ ini diisi oleh Neno
Warisman sebagai penceramah sekaligus
penyanyi.•RIZQI RAMADHAN

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor memberikan sambutan dalam pembukaan UI
Career & Scholarship Expo XIV 2012 di Kampus UI Depok.

mempertemukan para alumni baru UI dengan berbegai perusahaan
yang sedang membutuhkan tenaga kerja, serta memfasilitasi lulusan
yang ingin melanjutkan studi untuk bertemu dengan lembaga atau
perguruan tinggi pemberi beasiswa.
UI Career & Scholarship Expo tahun ini merupakan yang ke-14
kalinya, dan setahun diselenggarakan 2 kali. Tahun ini, Pertamina
menjadi sponsor platinum pameran, sehingga mendapat booth
yang strategis di depan panggung. Ikut serta dalam booth Pertamina
ialah PT Elnusa dan PT Pertamina Retail. Tahun ini jobfair dikuti 64
perusahaan dan 10 lembaga pemberi beasiswa sementara tahun
lalu dikuti 56 perusahaan.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Foto : TATAN AGUS RST
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ACHMAD HERRY
Vice President
Investor Relation
Corporate Secretary

Foto : KUNTORO

syahrial mukhtar

Business Strategic Planning Manager
IPRM Directorate

JAKARTA – Lembaga Amil Zakat Nasional
Baituzzakah Pertamina menghibahkan sebuah
mobil ambulans L300 kepada Yayasan Bani
At-Taqwa Perumahan Pertamina Pondok Ranji
Ciputat yang berkedudukan di Rt 003/Rw 007
Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat
Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Penyerahan
dilakukan Kepala Badan Pelaksana BAZMA
Kantor Pusat Susilo kepada Kepala Yayasan Bani
At-Taqwa M. Yusuf Amin di Lantai M Kantor Pusat
Pertamina Jakarta, Selasa (18/9). Mobil ambulans
tersebut akan dipergunakan untuk melayani
seluruh warga komplek perumahan Pertamina
Pondok Ranji khususnya dan warga muslim di
sekitar Pondok Ranji pada umumnya.•NILAWATI DJ

Foto : RIZQI RAMADHAN

Foto : SAHRUL

AMBULANS UNTUK
YAYASAN BANI AT TAQWA

arif widodo h.

Corporate Secretary
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
(Status Diperbantukan)

ageng giriyono

General Manager
Fuel Retail Marketing Region VII
Makassar

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : TATAN AGUS RST

Foto : kuntoro

UPACARA
HARI KESAKTIAN
PANCASILA

subagjo hari moeljanto
Vice President
Commercial & Development
Marketing & Trading Directorate

zulfiansyah kamil isban
Non Fuel Retail Marketing Manager
Marketing & Trading Directorate

pranefo maaruf

Marketing Manager Non Pertamina,
Commercial & Marketing,
Marketing & Business Development,
PT Pertamina Drilling Services Indonesia

rully krisantono

Planning & Evaluation Manager,
Venture Planning & Development,
Marketing & Business Development,
PT Pertamina Drilling Services Indonesia

JAKARTA - U p a c a r a b e n d e r a
memperingati Hari Kesaktian Pancasila
dilangsungkan di Plaza Gedung
Utama, Kantor Pusat Pertamina pada
Senin (1/10). Dirut Pertamina Karen
Agustiawan yang bertindak selaku
Pembina Upacara. Upacara dihadiri
jajaran Direksi Pertamina, Komisaris
Pertamina, beserta para pekerja baik
dari Kantor Pusat maupun Anak
Perusahaan. Dalam kesempatan
tersebut, Dirut membacakan teks
Pancasila dan Teks Pembukaan UUD
1945.•URIP HERDIMAN KAMBALI

MUARA ENIM – PT Pertamina EP (PEP) Region
Sumatera menyerahkan bantuan pengaspalan

jalan sepanjang 16,15 km kepada Pemerintah
Kabupaten Muara Enim di Desa Lubai Persada,
Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim (31/7).
Jalan yang dibantu oleh PEP tersebut melewati tiga
desa, yaitu Desa Simpang Lecah, Desa Mekar Jaya
dan Desa Lubai Persada.
Pjs. GM Region Sumatera Haryono Susilo
berharap pengaspalan jalan ini dapat semakin
mengg airahkan perekonomian di Kecamatan
Lubai khususnya desa-desa yang dilewati jalan
tersebut.
Sementara Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar
mengatakan pengaspalan jalan yang dilakukan PEP
ini akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten
Muara Enim. Dia juga menyampaikan Muara Enim
mendapatkan kontribusi dari aktivitas kegiatan
migas di Kabupaten Muara Enim dalam bentuk
dana bagi hasil. “Kabupaten Muara Enim ditetapkan
sebagai daerah penghasil,” ujarnya.
Untuk itu dia berharap agar masyarakat dapat
turut menjaga aset negara tersebut agar kontribusi
Pertamina tetap maksimal di masa mendatang.•PEP
REG. SUMATERA

Pertamina EP Pangkalan Susu
Peduli Dunia Pendidikan
Pangkalan Susu - PT
Pertamina EP (PEP) Field
Pangkalan Susu membagikan
20 unit komputer kepada
sejumlah sekolah di sekitar
wilayah operasi perusahaan.
Seperti yang diungkapkan
Field Manager PT Pertamina
EP Pangkalan Susu, Sigit
Gunanto, pembagian kom
puter ini merupakan bentuk
kepedulian PT Pertamina
( P e r s e ro ) d a l a m b i d a n g
pendidikan yang dialokasikan
kepada anak perusahaan
(Pertamina EP, red).
“Saat ini salah satu
masalah yang ditemui
dalam bidang pendidikan
adalah kurang memadainya
perlengkapan pendidikan
yang dapat meningkatkan
kualitas penyelengaraan
pendidikan. Semoga dengan
bantuan komputer dari
perusahaan dapat mendukung

terselenggaranya pendidikan
lebih baik lagi,” ujarnya.
Penyerahan komputer
secara simbolis dilaksanakan
pada Rabu (1/8) oleh Sigit
Gunanto kepada para kepala
sekolah perwakilan.
Untuk menyalurkan ban
tuan ters ebut perusahaan
bekerja sama Lurah dan
Kepala Desa setempat.
Kriteria pemilihan sekolah
yang menjadi sasaran bantuan
diserahkan sepenuhnya
kepada kebijakan Lurah dan
Kepala Desa setempat untuk
menilainya.
“Saya mewakili keluarga
besar sekolah mengucapkan
terima kasih banyak kepada
Pertamina EP Pangkalan
Susu atas bantuannya
terhadap fasilitas sekolah
kami. Walaupun wilayah
sekolah kami cukup jauh,
tetapi tetap diantarkan,” ujar
Kepala Sekolah SDN 058122
Batang Rejo, Mahyuddin saat

Foto : PEP FIELD PANGKALAN SUSU

PEP Aspalkan
Jalan Lubai Persada
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pihak Pertamina tiba untuk
menyerahkan bantuan.
Hal serupa juga diungkap
kan kepala sekolah lainnya
yang merasa terharu atas
dukungan Pertamina
terhadap pengadaan fasilitas
komputer bagi sekolah
mereka. Mengingat komputer
adalah salah satu fasilitas
yang sangat dibutuhkan
dalam menunjang proses
belajar mengajar dan saat ini
ketersediaannya masih minim
di sebagian besar sekolah.
Sementara itu dalam

kesempatan berbeda Lurah
Bukit Jengkol Kecamatan
Pangkalan Susu Elsy
Nuraini berterima kasih
atas kepedulian Pertamina.
“Semoga dengan bantuan
komputer dari perusahaan
dapat turut memajukan
kualitas pendidikan dan
anak didik di wilayah kami.
Bantuan ini merupakan wujud
kepedulian yang menurut kami
tepat sasaran dan sangat
kami apresiasi,” ujarnya.•PEP
PANGKALAN SUSU

BPS - BPA 2012 Pertagas :

Energi Baru Bagi Pertagas

JAKARTA – “Kalian yang
telah terpilih merupakan
energi baru bagi perusahaan
agar terus berkembang serta
dapat memberikan kontribusi
yang terbaik bagi negara dan
Pertagas khususnya.”
Demikian diungkapkan
Direktur Operasi Pertagas
Gusti Azis pada penutupan
Program Bimbingan Profesi
Sarjana (BPS) dan Bimbingan
Profesi Akademik (BPA) 2012
PT Pertamina Gas (Pertagas)
di Ruang Auditorium Lantai 3
Pertamina Learning Center,
Jumat (21/9).
Gusti Azis menekankan
agar BPS-BPA 2012 Pertagas
senantiasa berpedoman
kepada nilai-nilai perusahaan,
yaitu customer satisfaction,
kepedulian terhadap HSE,
operational excellent, mencari
laba dan keuntungan bagi
peru sahaan dan personal
improvement.
Dengan memahami
dan mengamalkan nilai-nilai
perusahaan tersebut maka
Pertagas dapat bersaing

Foto : BEJO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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dengan perusahaan lainnya.
“Dibutuhkan Sumber Daya
Manusia andal yang penuh
dengan integritas tinggi dan
profesional di bidangnya,”
ujarnya.
Berdasarkan evaluasi dari
50 peserta, terpilih peringkat
terbaik BPS Pertagas yaitu
Manyang Panjerrino, Mega
Rachmalia dan Devy Nandya
Utami. Untuk Kertas Kerja
Wajib (KKW) terbaik BPS
diraih oleh Muhammad Rizqi
dengan judul “Analisa dan
Perbaikan free span pada pipa
14 inch sepanjang 50 meter di
Sungai Sei Babalan”.
Sedangkan untuk pe
ringkat terbaik BPA Perta

gas diraih oleh Chamdy dan
Aditya Rizky. Untuk KKW
terbaik BPA Pertagas diraih
oleh Chamdy dengan judul
KKW “Analisa Kinerja Sistem
Injeksi Chemical Corrosion
Inhibitor akibat Perubahan
Pola Operasi di Ruas Pipa 12
inch Limau Timur-Prabumulih
Barat”.
“Semua pendidikan dan
pelatihan yang diberikan
selama tiga bulan telah
menjadikan kami lebih kuat
dalam menjaga integritas.
Kami siap ditempatkan di
seluruh wilayah operasi Per
tagas,” ungkap Saputra Anan
da Lubis, salah satu peserta
BPS 2012.•IRLI KARMILA
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Tingkatkan Awareness
terhadap HIV dan AIDS

Simulasi PKD
di Depot LPG Tanjung Perak

Foto :FRM REG. III

J a k a r ta – P a d a 2 6
Sept ember 2012, Fungsi
Medical Area Jawa Bagian
Barat mengadakan seminar
mengenai Human Immuno
deficiency Virus dan Acquired
Immune Deficiency Syndrome
(HIV & AIDS). Bekerja sama
dengan Laboratorium Prodia,
seminar ini mengangkat
tema “Mencegah Lebih Baik
daripada Mengobati”. Acara
yang diadakan di Lt. 10 Gd.
Utama Kantor Pertamina
Pemasaran Region Jawa
Bagian Barat ini dibuka oleh
GM FRM Region III Hasto
Wibowo.
Dalam kesempatan itu
Hasto menyampaikan pen
tingnya peningkatan penge
tahuan dan kewasp adaan
terhadap HIV & AIDS. “Ada
hal-hal simpel yang bisa
kita jadikan pedoman atau
pegangan,” ujarnya.
Di hadapan 148 peserta
seminar, dr. Diah Syarifah
dari Laboratorium Prodia
menyampaikan penjelasan
mengenai HIV & AIDS serta
bagaimana penyakit tersebut
bisa menyebabkan kematian
bagi pengidapnya. Termasuk
penjelasan mengenai ciri-ciri
pengidap HIV & AIDS serta

bagaimana penularan dan
penyebaran virus ini. Apa saja
yang perlu diperhatikan untuk
mencegah HIV & AIDS juga
menjadi salah satu sub-topik
yang sangat menarik minat
peserta.
Menurut dr. Diah, AIDS
m e r u p a k a n b e n t u k t e r
par ah akibat infeksi HIV.
“Perkembangan infeksi HIV
menjadi AIDS sekitar sembilan
sampai sepuluh tahun dan
rata-rata waktu hidup setelah
mengalami AIDS hanya sekitar
9,2 bulan,” jelasnya.
Namun demikian, laju
perkembangan penyakit
ini pada setiap orang sa
ngat bervariasi, yaitu dari
dua minggu sampai 20
tahun. Banyak faktor
yang memengaruhinya. Di
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antaranya kekuatan tubuh
untuk bertahan melawan
HIV (seperti fungsi kekebalan
tubuh) dari orang yang
terinfeksi. Terapi antiretrovirus
yang sangat aktif akan dapat
memperlambat rata-rata
waktu berkembangannya
AIDS, serta memperpanjang
rata-rata waktu kemampuan
penderita bertahan hidup.
Hukuman sosial bagi
penderita HIV/AIDS, umumnya
lebih berat bila dibandingkan
dengan penderita penyakit
mematikan lainnya. Ka
dang-kadang hukuman
sos ial tersebut juga turut
tertimpakan kepada petugas
kesehatan atau sukarelawan,
yang terlibat dalam merawat
Orang yang Hidup dengan
HIV/AIDS (ODHA).•FRM REG. III

SURABAYA - Kesibukan luar
hari biasa terlihat di Depot LPG
Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan
pekerja di depot yang melayani
kebutuhan LPG untuk distribusi
Jawa Timur itu terlihat bahu
membahu memegang selang
pemadam kebakaran.
Mereka menyemprotkan air
ke arah asap warna jingga yang
menyeruak di bawah sphere tank T.4B. Di tengah kesibukan penyemprotan air itu, petugas
kesehatan juga tampak bolak balik melakukan evakuasi korban kebakaran. Mereka
dievakuasi ke titik aman yang sudah ditentukan.
Keriuhan itu merupakan bagian dari Simulasi Penanggulangan Keadaan Darurat
(PKD) yang rutin dilaksanakan Depo LPG Tanjung Perak untuk melatih kesiapan jika
terjadi insiden.
Operation Head Depot LPG Tanjung Perak Kasnadi Bin Kasran mengatakan, simulasi
PKD kali ini diskenariokan ada kebocoran gas Sample Hole di tanki T.4B yang memicu
kebakaran. Tim akhirnya berhasil mengamankan area T.4A dan T.4B dalam tempo
sekitar sejam. “Dari kegiatan ini kita pantau kesiapan tim di lapangan dalam melakukan
pemadaman cukup cepat dan efisien sesuai prosedur,” kata dia.
Menurut Kasnadi simulasi PKD ini digelar di Depot LPG Tanjung Perak minimal
sekali dalam setahun. Diharapkan simulasi ini bisa meningkatkan kesigapan tim dalam
menanggulangi insiden kebakaran.
Simulasi ini, menurut Kasnadi, sangat penting mengingat nilai strategis Depot LPG
Tanjung Perak untuk pengiriman LPG ke seluruh Jawa Timur. Depot ini punya kapasitas
6.500 metrik ton dan dapat melakukan penyaluran harian sebesar 1.300 metrik ton
perhari.•FRM REG. V

Partisipasi Pertamina dalam Marpolex 2012

SEMARANG – Latihan Nasional Pe
nanggulangan Tumpangan Minyak atau
Marine Pollution Exercise (Marpolex) kembali
dilaksanakan. Tahun ini dilaksanakan Dirjen
Perhubungan Laut Kementerian Perhu
bungan selama tiga hari pada pertengahan
tahun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Pertamina pun ikut ambil bagian bersama
dengan beberapa instansi pemerintah
lainnya, seperti KLH, TNI AL, Basarnas, Polda Jateng, BPMigas, dan PT Pelindo III. Latihan
melibatkan 28 kapal, 1 helikopter dan 2 unit mobil ambulance. Pertamina diwakili oleh Finance
M&T Off-Site Supp Reg IV Manager Djoko Soedjarwo.
Latihan nasional yang telah dilaksanakan sembilan kali ini bertujuan untuk menguji dan
mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak serta melatih kerja sama dan
meningkatkan kemampuan operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan,
pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak serta penanggulangan dampak
tumpahan minyak di laut.
Menurut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, tingginya volume arus lalu lintas kapal
mengakibatkan adanya kemungkinan terjadinya pencemaran laut, dan tumpahan minyak
yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem jika tidak segera ditangani. “Latihan
semacam ini penting untuk meminimalkan risiko yang terjadi,” jelas Mangindaan.
Sementara Gubernur Jateng Bibit Waluyo menambahkan tentang pentingnya
Marpolex dalam menyongsong Visit Jateng Year 2013. “Kegiatan ini membuat Satuan Tugas
di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas sigap dan terlatih dalam menghadapi bencana, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan potensi pariwisata Jawa Tengah melalui Pelabuhan Tanjung
Emas,”tegasnya.•FRM REG. IV
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GKPM Award & Expo 2012 :
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Empat program
Corporate Social
Responsibility (CSR)
Pertamina meraih Gelar
Karya Pemberdayaan
Masyarakat (GKPM)
Award & Expo 2012.
Pengakuan tersebut
menjadi bukti program
CSR Pertamina
bermanfaat dan mampu
memberdayakan
masyarakat di sekitar
daerah operasinya.

Jakarta – Pertamina meraih
1 Platinum, 1 Gold dan 2 Silver
dalam ajang GKPM Award
& Expo 2012, dari berbagai
kategori pada malam puncak
penganugerahan GKPM
Award, (28/9). Penghargaan
Platinum dan Gold, diraih di
kategori Eradicate Extreme
Poverty and Hunger,
Bidang Program Partisipasi
Penciptaan Lapangan Kerja
Baru, untuk program Sentra
Pemberdayaan Tani di Desa
Wonokerto Kecamatan
B a n c a k K a b u p a t e n S e 
marang– Jawa Tengah dan
Pemberdayaan Usaha Mikro
Rumah Tangga Miskin untuk
program Budidaya Rumput

Laut Salolang di Refinery Unit
V Balikpapan.
Sementara dua silver
diraih di kategori Ensure
Environmental Sustainability,
Bidang Program Produk Daur
Ulang, untuk program Daur
Ulang Sampah Rumah tangga
di Refinery Unit IV dan Bidang
Penciptaan Akses Terhadap
Air Minum/Bersih dan Sanitasi
Lingkungan untuk program
Penyediaan Sarana Air Bersih
di Pertamina Hulu Energi
WMO.
Selain penghargaan
tersebut, Pertamina juga mem
boyong juara I untuk kategori
BUMN Terbaik dalam GKPM
Expo.
Penghargaan diserahkan
Sekretaris Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Indroyono Soesilo kepada
Educational Officer CSR
Pertamina Eko Kristiawan.
D a l a m k e s e m p a t a n t e r
sebut Indroyono Soesilo
menyampaikan agar pres
tasi yang diraih sejumlah
perusahaan lewat GKPM
Award ini, menjadi pendorong
untuk senantiasa membangun
kemitraan dengan masyarakat,
sehingga memperluas dan

memperkuat usaha kecil dan
menengah dalam mendukung
percepatana pencapaian
Millenium Development Goals
(MDGs) Indonesia MDGs
2015.
Sementara itu Pjs.
CSR Manager Pertamina
Ernayetti, menyatakan
penghargaan ini sebagai
bentuk pengakuan program
CSR Pertamina memberikan
manfaat langsung bagi
masyarakat dan mendorong
perekonomian mereka.
“Keempat penghargaan ini
merupakan penghargaan
yang kesekian kalinya bagi
CSR Pertamina di tahun
2012. CSR Pertamina terus
berkomitmen untuk melakukan
pemberdayaan masyarakat
secara berkelanjutan.”
GKPM Award & Expo 2012,
digelar sejak 27 – 30 September
2012 di Jakarta Convention
Center, dan dibuka oleh Wakil
Presiden RI Boediono. Sekitar
270 perusahaan terlibat dalam
perhelatan akbar ini, 197
diantaranya adalah BUMN.
GKPM mewadahi instansi
pemerintah pusat, daerah,
universitas, korporasi, LSM
dan masyarakat seluruh

Foto : ISTIMEWA

Pertamina Borong 5 Penghargaan

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indroyono Soesilo menyerahkan penghargaan untuk Pertamina
kepada Educational Officer CSR Pertamina Eko Kristiawan.

indonesia untuk bertemu dan
bekerjasama dalam menjaga
pertumbuhan ekonomi dan
pengembangan sumber daya
manusia Indonesia. Ajang
ini sekaligus sebagai sarana
informasi terkait pelaksanaan
Program Nasional Pemb er
dayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM) Mandiri, peran serta
masyarakat dalam program
CSR dan PKBL, serta
pelaksanaan percepatan
pencapaian Millenium De
velopment Goals (MDGs)

Indonesia 2015.
Dalam GKPM Expo, booth
Pertamina menampilkan
binaan-binaan CSR maupun
PKBL-nya. Tidak hanya
itu, Pertamina memberikan
workshop singkat kepada
pengunjung booth Pertamina
mengenai kerajinan daur
ulang limbah dan kulit jagung.
“Pertamina bekerja sama
dengan LKP kami untuk
mengedukasi masyarakat
bagaimana agar sampah tidak
lagi menjadi musibah, tapi

UTAMI

?

tahukah anda

Rio Haryanto di IIMS 2012

jenis-jenis gas

LNG atau Liquefied Natural Gas adalah gas
alam cair yang telah diproses untuk menghilangkan
ketidakmurnian dan hidrokarbon berat, untuk
kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekan
atmosfer dengan mendinginkannya sekitar -160°
Celcius.
CNG atau Compressed Natural adalah gas
alam terkompresi sebagai alternatif bahan bakar.
Di Indonesia CNG dikenal sebagai bahan bakar
gas (BBG), yang lebih bersih dibandingkan bensin
atau solar, karena emisi gas buangnya ramah
lingkungan.
LNG dan CNG, sama-sama gas alam,
bedanya LNG dalam bentuk cair, CNG gas alam
terkompresi.
Foto : RIZQI RAMADHAN

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) manjakan
pengunjung Indonesia
International Motor Show
(IIMS) 2012 dan konsumen
produk Pertamina dengan
menghadirkan pebalap
muda andalan Indonesia,
Rio Haryanto di stand
Pertamina.
Meet & Greet bersama Rio
Haryanto yang berlangsung
pada hari terakhir IIMS
2012 di JIExpo Kemayoran,
Minggu (30/9) ini memukau
para sahabat Rio yang telah
mendukung aksi balap Rio
via Twitter dan Facebook.
Mereka diberikan kesempatan
bertemu bahkan bertanya
langsung dengan pebalap
idola mereka.
Rio menyadari prestasi
yang tengah dikejar nya
untuk menjadi pebalap
F1 tidak lepas dari peran

malah menjadi berkah dan
rupiah,” ujar Bu Nandang,
penggiat lingkungan binaan RU
IV yang sering mendapatkan
penghargaan itu. Selama
empat hari pameran, booth
Pertamina selalu ramai dengan
pengunjung, terutama yang
tertarik untuk mempraktikkan
kerajinan daur ulang sampah.
Alhasil, Pertamina juga meraih
penghargaan sebagai Juara I
kategori BUMN Terbaik dalam
pameran tersebut.• DEWI SRI

serta Pertamina yang terus
mendukung langkahnya
menjadi pebalap unggul.
“Saya ingin terus memberikan
prestasi yang terbaik dan
menjadi kebanggaan bagi
Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, kehadiran
Rio di booth Pertamina ini

juga turut menarik perhatian
para pengunjung IIMS. Para
pengunjung yang telah
membeli voucher Pertamax
senilai Rp.100 ribu dan
pembelian produk Fastron
diberikan kesempatan untuk
foto bersama dengan sang
pebalap.

Dengan banyaknya
konsumen yang membeli
produk Pertamina sebagai
produk nasional secara tidak
langsung turut mendukung
aksi Rio Haryanto untuk terus
berjaya di kancah Internasional
dan membawa nama harum
Indonesia.•IRLI KARMILA

LPG atau Liquefied Petroleum Gas merupakan
gas hasil produksi dari kilang minyak atau kilang
gas, yang komponen utamanya adalah gas propane
(C3H8) dan butane (C4H10) yang dicairkan.
ELPIJI adalah merk dagang LPG yang dipasarkan
oleh Pertamina untuk masyarakat Indonesia
sebagai kebutuhan atau penggunaan bahan bakar.
Masyarakat Indonesia umumnya menyebut LPG
sebagai ELPIJI.
LGV atau Liquified Gas for Vehicle sering
disebut Vi-Gas, merupakan bahan bakar gas yang
diformulasikan untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan spark ignition engine terdiri dari
campuran propane (C3) dan butane (C4). Bahan
bakar ini sudah banyak digunakan oleh kendaraan
umum seperti taksi dan angkutan kota, maupun
kendaraan umum.•

SISIPAN
Senin, 8 Oktober 2012

DINAMIKA PERTAMINA EP

Improvement
& Innovation
Award 2012

Jakarta - Pertamina EP kembali mengadakan acara akbar yang melibatkan seluruh
lapangan, dari Rantau sampai Sorong, yaitu Improvement & Innovation Award (IIA) 2012.
Dalam acara yang dibuka pada Senin (3/9) ini diikuti oleh 213 peserta yang saling bersaing
dengan berbagai macam inovasi yang telah mereka ciptakan.
“IIA merupakan forum untuk sharing, memberikan informasi pengalaman. Saya sebagai
Presiden Direktur Direktur sangat men-support semua peserta yang berinovasi, sebagai
bukti komitmen manajemen terhadap continuous improvement yang dilakukan demi
kemajuan perusahaan,” kata Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam saat
membuka kegiatan yang telah empat kali diadakan PEP ini.
Menurut ketua pelaksana IIA 2012 Heru Murti, acara kali ini dikemas menjadi lebih menarik
dari tahun sebelumnya, bahkan peserta kali ini lebih ketat dan lebih banyak dari tahun
sebelumnya. Heru Murti juga berharap dalam acara ini dapat lebih banyak melahirkan
para pekerja yang andal dan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Pertamina EP.
“Saya sangat berharap pada acara ini, kami dapat memilih CIP yang terbaik untuk
mewakilkan Pertamina EP ke jenjang nasional di PT Pertamina Persero, dan setelah itu
dapat mengikuti kompetisi internasional,”kata Heru Murti saat ditemui dalam acara IIA

2012 di Auditorium Lt. 3 Menara Standard Chartered, Jakarta (3/9).
Improvement & Innovation Award 2012 melibatkan 40 juri internal Pertamina EP, yang
berlatar belakang Manager, Asisten Manager seluruh fungsi, dan para ahli. Teddy
Kurniadi, Manager Pengendalian Biaya dan Pengendalian internal Keuangan Pertamina
EP dan menjadi salah satu juri mengatakan, penilaian terhadap peserta yang paling
penting adalah konten. “Kriteria penilaian peserta dibagi dalam berbagai cara, tapi yang
paling utama adalah content atau value yang dapat dampak positif bagi perusahaan,”
jelas Teddy Kurniadi.
IIA diadakan selama empat hari hingga 6 September 2012. Setelah melewati tahapan
wawancara pada hari pertama, para peserta memasuki tahapan presentasi di hari
kedua. Mereka harus mempresentasikan inovasi yang telah dibuat. Hari ketiga dan
keempat para peserta menjalani tahapan seleksi yang sangat ketat. Hasilnya, Dewan
juri memutuskan PKM GAS Pertamina EP Field Pendopo mendapatkan nilai tertinggi
dan menjadi pemenang dalam ajang Improvement & Innovation Award 2012.
Acara diikuti oleh 61 kelompok peserta, yang terdiri 19 kelompok GKM, 23 kelompok
PKM, dan 19 kelompok SS.•eno/adp

knowledge

tumbuh bersama lingk

Workshop 2nd Asia Pacific Global
Methane Initiative Oil & Gas Sector

ADERA, Gerakan Peduli Sampah

Jakarta - Mendukung program mengurangi pemanasan global, IATMI (Ikatan
Ahli Tambang Minyak Indonesia) dan SPE (Society of Petroleum Engineers)
memprakarsai workshop dengan Tema ‘2nd Asia Pacific Global Methane Initiative
Oil & Gas Sector Workshop’ di Kantor Pusat Pertamina EP di Jakarta, Selasa (18/9).
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber ahli di bidang pengurangan
pemanasan global, emisi gas rumah kaca dan pemanfaatan methane dan
CO2 untuk meningkatkan produksi gas.
“Workshop ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah
yang mencanangkan 26 persen pengurangan gas rumah kaca termasuk
CH4 dan CO2 untuk menstabilkan iklim dan mengurangi pemanasan
global,” jelas Technical Discussion Group SPE, Prijo Hutomo. Menurutnya,
Indonesia kini sudah mulai mengidentifikasi besaran-besaran methane
dalam flare, dan diperkirakan 80 persen methane dan CO2 dalam suar
bakar dapat dijual melalui sistem CDM.
Acara ini juga dihadiri Dirjen Migas, Dr. Evita Legowo. Menurutnya,
workshop ini dapat menjadi sharing knowledge dan pengalaman, sehingga dapat
diimplementasikan di Indonesia. “Kita dapat bertukar pengalaman tentang kegiatan operasi migas dalam pemakaian bahan bakar untuk
transportasi, instrumen operasi, pembangkit listrik dan lain sebagainya. Saya berharap anak-anak muda dapat mengikuti workshop ini
dengan baik dan mengimplementasikannya,” pungkas Dr. Evita Legowo.
Dalam kegiatan tersebut, Pertamina EP Field Tambun pun akan menjadi contoh dalam peninjauan lapangan oleh para peserta workshop
karena telah mengimplementasikan pengurangan emisi gas buang. Mereka mengunjungi Field Tambun Region Jawa, pada Rabu (19/9).
Para peserta yang hadir bersama dengan Scott C. Bartos dan tiga rekannya dari U.S. Environmental Protection Agency dipandu oleh
Asisten Manager Perencanaan Field Tambun, Chaidir Ambia, dan Manager Operasi Field Tambun, Gunawan Zafri. Mereka menyaksikan
simulasi identifikasi gas methane dan hydrocarbon yang dapat timbul sebagai eksternalitas kegiatan operasi di industri hulu migas.
Pada kesempatan tersebut Scott C. Bartos menyampaikan harapannya untuk dapat bekerja sama dengan Pertamina dalam melakukan
pengurangan gas methane dan hydrocarbon yang terbuang, untuk membantu meningkatkan produksi gas Pertamina.•eno/adp

Dies Natalies FITB:
Pertamina Menuju Asian Energy Champion 2025
Bandung - Merayakan ulang tahunnya yang ke-5, Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian Institut
Teknologi Bandung mengadakan acara seminar dan pameran sehari di kampus ITB, Kamis (27/9).
Pertamina EP berpartisipasi sebagai narasumber dan peserta pameran pada kegiatan tersebut.
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina EP Doddy Priambodo yang hadir sebagai
narasumber menyampaikan pemaparan tentang Peran Ilmu Dan Teknologi Kebumian Dalam
Rangka Mencapai Visi Pertamina Sebagai The Asian Energy
Champion 2025. Doddy menerangkan rencana Pertamina beberapa
tahun ke depan dan apa saja proses pengerjaan yang sudah dan
akan dilakukan di luar ataupun di dalam negeri.
Pertamina EP juga membuka sebuah booth dalam pameran sehari
yang bertujuan untuk lebih memperkenalkan kegiatan operasi
Pertamina di sektor hulu. Dalam materi pameran disampaikan
tentang profil industri dan upaya yang dilakukan Pertamina EP dalam
menjaga keseimbangan antara operasi dan pelestarian lingkungan.
Turut hadir VP Eksplorasi Pertamina EP Nanang Abdul Manaf, Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, M.Si, Kepala PVMBG, Dr. Ir. Surono,
dan Kepala Bakorsurtanal, Dr. Asep Karsidi, MSc untuk mengisi seminar dies natalis FITB ITB.
Dekan FITB-ITB Eddy Subroto menyampaikan terima kasih pada Pertamina EP yang telah menggandeng ITB dalam kegiatan eksplorasi
yang dilakukan Pertamina EP. “Semoga dengan menggandeng ITB dalam kegiatan eksplorasi Pertamina EP dapat meningkatkan hasil
produksi atau cadangannya. Mudah-mudahan kita bersama dapat maju untuk Indonesia,” pungkas Eddy Subroto.
Sedangkan Doddy Prianbodo di sela-sela acara berharap ITB dapat menciptakan para ahli yang dapat bermanfaat untuk negara ke
depannya.•eno/adp

PEP Field Papua Partisipasi Petroleum
Day BPMIGAS UNIPA Manokwari

Manokwari – Pertamina EP Field Papua berpartisipasi dalam kuliah umum dan
pameran industri migas di Aula Universitas Negeri Papua, Manokwari pada 11-12
September 2012 yang dikemas dalam acara petroleum day. Acara yang dilaksanakan
oleh BPMIGAS Perwakilan Papua Maluku selama 2 hari tersebut disponsori oleh
KKKS Produksi dan Eksplorasi di wilayah kerja Papua Barat dan dibuka oleh Rektor
Universitas Negeri Papua Dr Suriel Mofu, Spd, M.Ed, M. Phil. Selain kuliah umum
juga dilaksanakan pameran melalui stand BPMIGAS dan perlombaan pembuatan replika rig. Acara dihadiri sekitar 500 mahasiswa
fakultas Matematika dan IPA Universitas Negeri Papua terdiri dari jurusan teknik perminyakan, geologi. Achmad Hendro dari fungsi
Layanan Operasi dan Andi Famdiyazy dari Fungsi Perencanaan dan Enginering PEP Field Papua menjadi nara sumber dalam materi
kuliah umum berkaitan dengan materi lifting.•hen

Pengabuan - FM Pertamina EP UBEP Adera Muhamad Fudy
Yansyah menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Pramuka
peduli sampah SMA PGRI Tanah Abang. Acara diadakan di tempat
pengelolahan sampah kelompok usaha bersama binaaan Pertamina
UBEP ADERA di desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, Rabu (29/8).
Muhamad Fudy Yansyah mengingatkan setiap manusia wajib
peduli sampah yang saat ini termasuk salah satu masalah nasional.
“Sejak dini kita harus peduli sampah. Walaupun kotor dan bisa
menyebabkan pencemaran lingkungan, sebenarnya sampah bisa
dimanfaatkan jika tahu cara mengolahnya,”ujarnya.
Selain memberikan apresiasi kepada pramuka peduli sampah,
Muhamad Fudy juga memberikan bantuan 3.325 kantong kemasan
hasil olahan sampah berbentuk pelet ikan, karya kelompok peduli
sampah dan baju untuk para pengerajin sampah di pengelolahan
sampah yang dibina Pertamina EP UBEP ADERA.
Pemimbing Pramuka Rizal sangat berterima kasih atas kesediaan

UBEP ADERA Bantu
Tanggulangi Kebakaran
Tanah Abang - Pertamina EP UBEP Adera membantu korban
bencana kebakaran di Dusun II Desa Tanah Abang Utara
Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan, (2/9). Saat kebakaran berlangsung Pertamina EP UBEP
ADERA membantu proses evakuasi dan pemadaman bersama
masyarakat sehingga api dapat dipadamkan.
FM UBEP ADERA Muhammad Fudy Yansyah menyampaikan
keprihatinan atas musibah yang terjadi. Selain berkunjung ke
tempat kebakaran Pertamina EP UBEP ADERA juga membantu
sembako dan dana santunan kepada warga yang terkena musibah
kebakaran. Bantuan tersebut langsung diserahkan secara simbolis
kepada perwakilan korban oleh FM UBEP ADERA, Minggu ( 2/9).
Muhamad Fudy mengungkapkan pihak perusahaan akan selalu
tanggap dalam penangulangan bencana di setiap wilaya di
sekitar operasi. Saat ini Pihak Pertamina EP UBEP ADERA juga
Ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Desa Siaga Bencana
yang langsung berada di bawah Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Selatan.•

PEP Pondok Makmur
Tanam 1.500 Pohon
Di Kabupaten Bekasi
Bekasi – PT Pertamina EP (PEP) Proyek Pengembangan
Pondok Makmur kembali melakukan penanaman pohon di sekitar
area operasi perusahaan, yaitu di Kecamatan Cabang Bungin,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jum’at, (14/9).
Pada kesempatan kali ini PEP Pondok Makmur menanam sebanyak
1.500 Pohon dengan berbagai jenis pohon, yaitu Mangga, Jambu
Air, Jambu Batu, Petai, Sengon atau Trembesi, Pucuk Merah,
Blancing, dan Palem. Hal ini jauh lebih besar daripada kegiatan
sebelumnya, yaitu sebanyak 530 pohon yang tersebar di Desa
Jayabakti dan Desa Sukaringin Kabupaten Bekasi.
Di sela-sela sosialisasi dan penyuluhan kegiatan tersebut, Arief
Wahidin selaku General Manager PEP Pondok Makmur menyatakan
bahwa dengan adanya kegiatan penanaman 1.500 pohon
diharapkan dapat menciptakan wilayah Cabang Bungin yang lebih
hijau dan sejuk, terlebih lagi kegiatan inti dari PEP Pondok Makmur
terletak di Desa Jayabakti Kecamatan Cabang Bungin.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Balai Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Cabang Bungin Maman Sutiman
menyatakan sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan
Pertamina EP dalam usahanya untuk “menghijaukan” Cabang
Bungin. Ia juga sangat senang karena sasaran penyuluhan ini

kungan

h

Pertamina EP Inisiasi Pusat Pelatihan
dan Usaha Bengkel Las Desa Wonosari-Tuban
Cepu - Pertamina EP Region Jawa Field Cepu menginisiasi
berdirinya Pusat Pelatihan dan Usaha Bengkel Las Karang
Taruna Desa Wonosari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.
Pusat Pelatihan ini didirikan sebagai Forum Group Discussion
(FGD) antara PT Pertamina EP Region Jawa Field Cepu dengan
pemuda serta pengurus Desa Wonosar.
Penyerahan berbagai peralatan untuk kebutuhan pusat
pelatihan ini dilakukan pada 31 Agustus 2012. Pusat Pelatihan
ini beranggotakan seluruh pemuda usia produktif dan diawasi
langsung oleh Kepala Desa Wonosari.

FM ADERA untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya
kepedulian sampah dan manfaatnya dalam kegiatan pramuka SMA
PGRI Tanah Abang tersebut.
Pada kesempatan yang sama, humas Pertamina EP UBEP ADERA
mengungkapkan perusahaan akan segera membentuk tempat
pengumpulan sampah sementara di setiap desa disekitar wilayah
operasi Pertamina EP UBEP ADERA sebagai bentuk keseriusan
Pertamina EP terhadap masalah sampah.•

Tarakan : PEP Salurkan Mobil
Donor Darah dan Laboratorium
Komputer

Peralatan bengkel yang diberikan bermacam-macam, mulai
dari genset, gerinda, bor hingga perlengkapan safety yang akan
digunakan pada saat bekerja. Pusat Pelatihan dan Usaha ini
diharapkan menjadi sarana belajar bagi pemuda Desa Wonosari

Pertamina EP Region Sumatera Bantu Kemandirian Ekonomi
Pemuda Muara Dua
Prabumulih – Pertamina EP Region Sumatera melakukan
program pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah operasi.
Salah satu subyek program tersebut adalah para pemuda di
Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur.
Berangkat dari semangat ingin menjadi lebih baik, mereka

membentuk kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani
Tamboen Tahi Permai. Nama “Tamboen tahi permai” didapatkan
dari nama anak sungai tamboen tahi yang mengalir melewati
kolam ikan buatan kelompok tani tamboen tahi permai. Kelompok
ini beranggotakan 11 orang dan mempunyai beberapa kegiatan,
diantaranya tambak ikan, dan berkebun.
Sejak tahun 2011 Kelompok Tani Tamboen Tahi Permai bergabung
menjadi binaan PEP Region Sumatera, setelah sebelumnya
mereka mengajukan proposal kepada PEP Region Sumatera.
Mereka mandapat bantuan bibit ikan dan pakan stater serta
waring/jaring. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Pertanian
Kota Prabumulih dan Balai Benih Ikan Kota Prabumulih, PEP
Region Sumatera memberikan pengetahuan kepada kelompok
tani ini mengenai cara pemeliharaan dan membuat pakan dari
bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar.

Tarakan - PMI kota Tarakan mendapat bantuan satu buah mobil
Unit Donor darah (UDD). Bantuan ini merupakan satu dari 3 unit UDD
bantuan PT Pertamina (Persero) di mana dua unit lainnya disalurkan ke
Maumere dan Palopo, Senin (17/9).
Bantuan Mobil UDD senilai Rp 500 juta diserahkan secara oleh GM
UBEP Sangasanga & Tarakan, Herutama Trikoranto, kepada Ketua
PMI Tarakan, H Ibrahim, dengan disaksikan Walikota Tarakan, H Udin
Hianggio. Pada kesempatan yang sama juga disalurkan Program
bantuan Laboratorium Komputer senilai Rp 150 juta untuk SMP
Negeri 9 Tarakan yang diserahkan oleh Field Manager Tarakan, Wiko
Migantoro kepada sekolah SMP Negeri Tarakan dan bantuan program
CSR Wide Area Network kepada SMK Negeri 2 Tarakan
Walikota Tarakan, H. Udin Hianggio menyambut positif bantuan mobil
UDD tersebut. “Pertamina sudah banyak memberikan kontribusi
yang sangat positif, baik itu untuk pendidikan dan sekarang untuk
kemanusiaan,”ujarnya. Dikatakan Walikota, bantuan yang diberikan
Pertamina kepada kota Tarakan tidak hanya dalam bentuk fisik seperti
ini saja, namun yang lebih berarti lagi adalah pasokan gas bumi dari
Pulau Bunyu untuk mendukung kelistrikan di Tarakan. “Bayangkan
kalau kita tidak ada bantuan gas dari Pertamina Bunyu, jadi apa kota
Tarakan sekarang,”tegasnya.•wm/adp

serta meningkatkan penghasilan karang taruna desa. Kegiatan
tersebut akan dilanjutkan dengan sertifikasi yang bekerja sama
dengan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Migas Cepu.•tk

Ke depannya, pembinaan lebih lanjut akan terus dilakukan agar
sustainability kelompok tani tersebut tercipta sehingga dapat
menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya.• pga

Pendopo : Kades Tiga Kabupaten Ikuti Training ESQ di Jakarta
PENDOPO - PT Pertamina EP Region Sumatera Field Pendopo,
Kamis (20/9) memberangkatkan 20 kepala desa dari tiga kabupaten
di Sumatera Selatan untuk mengikuti Training Emotional Spiritual
Quotient (ESQ) di Jakarta selama tiga hari. Para peserta pelatihan
dilepas oleh Field Manager Pendopo Handri Utama di ruang rapat
FM dengan dihadiri oleh tim manajemen lainnya.

Field Manager Pendopo Handri Utama mengharapkan, dengan
keikutsertaan para kades mengikuti Training ESQ ini wawasan
dan semangat di dalam memimpin roda pemerintahan di desanya
ke depannya akan lebih baik lagi. “Diharapkan kegiatan ini dapat
memberikan pengalaman baru kepada para peserta dan juga
diharapkan hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat
lebih erat lagi”, pungkasnya.•Erm-pdp

PEP Pendopo Latihan Bersama Stakeholders
Tanggulangi Kebakaran
PENDOPO - PT Pertamina EP Region Sumatera Field Pendopo,
(19/9) mengadakan latihan bersama penanggulangan bahaya
kebakaran khusus bagi stakeholder di lingkungan Kecamatan
Talang Ubi Kabupaten Muara Enim.
Pelatihan dibuka oleh Field Manager Pendopo Handri Utama
dan dilanjutkan dengan pemaparan teori teknik praktis tentang
terjadinya kebakaran oleh Staf OPKD (Operasi Penanggulangan
Keadaan Darurat) Ranggi Atrya di Ruang Rapat Data TI . Kegiatan

ini diikuti oleh 18 peserta dari Muspika kecamatan Talang Ubi
yang di antaranya terdiri dari staf dari enam Kelurahan, Koramil,
dan Polsek Talang Ubi.
Peserta juga mendapatkan teori memadamkan api di lingkungan
perumahan/perkantoran dan fasilitas produksi dengan meng
gunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), pompa pemadam
dengan media air dan foam dengan instruktur Pws. Utama Su
tilarso.•Erm-pdp

UBEP Lirik Sukseskan PON XVIII-Riau
adalah anak-anak yang masih berusia belia, yang masih memiliki
banyak waktu luang untuk merawat pohon-pohon tersebut.
Adapun lokasi penanaman 1.500 pohon tersebut akan disebar pada
5 sekolah dasar dan menengah, 1 kantor desa, serta 1 kantor koramil
di Cabang Bungin.•

RENGAT – UBEP Lirik turut menyukseskan PON XVIII-2012 yang
diselenggarakan di Provinsi Riau, khususnya untuk 3 cabang
olahraga yang diadakan di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu
penyisihan cabang olahraga sepakbola, aeromodeling, dan juga
terjun payung.
Sedikitnya 30 juri Terjun Payung telah tinggal di mess Ambarukmo
UBEP Lirik mulai 3 - 21 September 2012.

Field Manager UBEP Lirik mengerahkan seluruh staf UBEP Lirik
untuk menyambut PON XVIII-Riau dengan pemasangan umbulumbul di seluruh halaman kantor dan di beberapa titik jalan menuju
Bandara Japura sebagai venue PON cabor aeromodeling dan
terjun payung. Termasuk mengoptimalkan fasilitas dan pelayanan
yang ada di mess Ambarukmo, agar para Juri PON yang tinggal
di mess tersebut merasa nyaman dan aman selama kegiatan PON
berlangsung.•raa

generasi baru
36 Peserta BPA Pertamina EP Awali Pendidikan
Jakarta - Pertamina EP meresmikan sebanyak 36 peserta
Program Bimbingan Praktis Ahli (BPA) untuk berangkat mengikuti
pelatihan militer selama 2 minggu di kawasan Bogor, Jawa
Barat. Peresmian dilakukan di Pertamina Learning Center di
Jakarta. Acara BPA ini diresmikan oleh Direktur Eksplorasi dan
Pengembangan, Doddy Priambodo. Doddy menjelaskan semua
peserta BPA ini berlatar belakang lulusan D3.
“Kita baru saja meresmikan Program Bimbingan Praktis Ahli atau
BPA yang diikuti oleh 36 peserta, dan latar belakang mereka
adalah lulusan D3. Nantinya mereka akan ditugaskan di lapangan
sebagai operator atau pelaksana,” jelas Doddy Priambodo.
Peserta BPA ini mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Mereka
akan dididik agar menjadi bibit-bibit Pertamina EP yang andal
dan berkualitas. Setelah melewati pendidikan selama 6 bulan,
para peserta BPA ini langsung bergabung dan menjadi pekerja

Pertamina EP.
“Mereka mengikuti pendidikan selama 6 bulan, dan 2 minggu di
antaranya akan masuk camp militer untuk membentuk kedisiplinan.
Disini kami bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Setelah itu
mereka akan disebar menjadi 3 bagian. Yang terbesar di Supply
Chance Management (SCM). Sisanya, kira-kira 5 orang akan
ditempatkan di HSC dan 6 orang akan di HRD,” ujarnya.
Doddy Priambodo berharap, seluruh peserta BPA dapat
mengikuti pendidikan ini dengan serius dan maksimal, dan tidak
ada peserta yang tidak lulus atau gugur karena tidak mengikuti
pendidikan yang harus dijalaninya karena penyebab-penyebab
yang disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga para peserta
dapat bergabung dengan Pertamina EP untuk mewujudkan visi
dan misi perusahaan.

“Harapan kami selaku direksi yaitu semoga Anda semua dapat
lulus dengan nilai-nilai yang terbaik dan tidak ada yang gugur
karena sakit dan penyebab yang lain. Sehingga di 6 bulan ke
depan Anda semua dapat bergabung dengan kami. Pertamina
EP mendapat darah baru yang segar, dan makin kencang dalam
mencapai visi misi kita untuk menjadi World Class,” tutup Doddy
Priambodo.•eno/adp

operasi
Tajak Dewa 12.1, UBEP ADERA Sukseskan
Produksi Migas Nasional
Pengabuan - Pertamina EP UBEP Adera melakukan tajak di
Dewa 12.1 yang berlokasi di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang
Ubi. Pembukaan tajak tersebut dihadiri FM dan jajaran manajamen
dan stakeholders di sekitar wilayah operasi, Rabu (29/8).
Dalam sambutannya, FM Muhamad Fudy Yansyah mengimbau
kepada para pekerja dan pekarya yang terlibat dalam proses
pemboran sumur Dewa 12.1 tersebut, senantiasa menaati
aturan dan aspek HSE guna menghindari hal-hal yang dapat

menghambat dan merugikan diri sendiri, perusahaan, juga
masyarakat. “Kita juga mengharapkan dukungan pemerintah
daerah, tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh elemen yang
ada di tengah masyarakat untuk turut andil dalam menyukseskan
program nasional tersebut,” ujarnya.
Tajak Dewa 12.1 tersebut diawali dengan penyembelihan satu
ekor sapi dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah
operasi . Selain itu bantuan 1 unit komputer untuk SDN Simpang
Tiga yang diserahkan FM Pertamina EP UBEP ADERA.

Kepala Desa Panta Dewa yang mewakili Camat Talang Ubi sebagai
wakil dari pemerintah setempat mengucapkan terimah kasih
kepada Pertamina EP UBEP ADERA atas bantuan dan banyak
melibatkan warga sekitar dalam tenaga kerja yang memiliki skill
maupun unskill.•

KSO, Pertamina EP Harapkan Peningkatan Produksi
Jakarta - Pertamina EP dan PT IEV Pabuaran KSO menandatangani
Kontrak Kerja sama Operasi selama tiga tahun. Penandatanganan dilakukan
oleh Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam dan Presiden Direktur PT
IEV Pabuaran, Christopher Nghia Do, di Kantor Pertamina EP, Jakarta (3/9).

Syamsu Alam juga sangat mengharapkan PT IEV Pabuaran dapat
memaksimalkan produksi gas untuk Pertamina EP. Presdir PT IEV
Pabuaran Christopher Nghia Do pun berkomitmen memonetisasi
lapangan untuk Pertamina EP.

“Sore ini kita melakukan penandatanganan KSO dengan PT. IEV Pabuaran,
dan produksi yang utama itu di struktur gas. PT IEV ini memang memiliki
pengalaman untuk produksi gas. PT. IEV diharapkan dapat memonetisasi
lapangan untuk Pertamina EP. Kami optimis dengan komitmen PT IEV,” ujar
Syamsu Alam.

“Komitmen 3 tahun ini harus dijalankan oleh PT IEV. Mereka
akan melakukan pemboran empat sumur, dan kami harapkan
pemboran itu juga mendapatkan hasil yang positif sehingga kita
dapat memonetisasi lapangan-lapangan marjinal di Pertamina
EP,” Kata Syamsu Alam.•eno/adp

olahraga
Pertamina EP Gelar KOFI 4

Jakarta - Pertamina EP mengadakan kompetisi futsal untuk
yang ke-4 kalinya. Kali ini pelaksana kegiatan mengangkat tema
‘KOFI (Kompetisi Futsal Internal) IV-2012 PT Pertamina EP. Acara
yang berlangsung pada (27/9) di Grand Futsal Pedurenan, Jakarta
Selatan ini diikuti oleh 12 tim peserta dari beberapa fungsi di
Pertamina EP Pusat dan harus merupakan pekerja Pertamina EP.
Pada pembukaan KOFI 4 tampak hadir oleh beberapa manajemen
Pertamina EP, di antaranya VP Legal & Relations Aji Prayudi selaku
Ketua BAPOR Pertamina EP didampingi Manager Kesehatan Dr.
Joko Wuryono, dan Manager Keuangan region KTI.
Aji Prayudi berharap para peserta dapat menjunjung tinggi
sportifitas dalam bertanding, dan dapat menghasilkan bibit-bibit
baru yang akan membela Timnas Pertamina EP dalam ajang

kompetisi yang lebih bergengsi lagi. “Saya harap para pemain
dapat menjunjung tinggi sporifitas dalam bermain futsal. Tidak
ada keributan dan menghasilkan bibit pemain yang berkualitas.
Tahun ini saja Pertamina EP mendapatkan juara pertama dalam
kompetisi PETRO CUP Indonesia dan beberapa kejuaraan
lainnya,” jelas Aji Prayudi.
Menurut Aji, Pertamina EP juga akan mengadakan kompetisi
di beberapa cabang olahraga lainnya, karena acara ini juga
merupakan sebuah rangkaian dari HUT Pertamina EP yang ke-7
kemarin.
Sekretaris umum pelaksana KOFI ke-4, Alexis Badai Samudra
menerangkan, KOFI 4 menyediakan hadiah sebesar Rp. 6,5 juta
untuk juara pertama, Rp 4,5 juta untuk juara kedua, Rp 2,5 juta
untuk juara ketiga, serta Rp 1 juta untuk top skor dan pemain

terbaik. Sedangkan supporter terbaik juga mendapatkan sebuah
hadiah hiburan. Kegiatan yang berlangsung hingga 25 Oktober
2012 ini diadakan setiap hari Rabu dan Kamis sore.
“Animo olahraga futsal di Pertamina EP sangat besar sekali. Tahun
lalu hanya 10 tim, dan saat ini ada 12 tim yang mengikuti kejuaraan
KOFI ke-4 ini. Saya harap ajang ini juga dapat mempererat tali
silaturahmi antar pekerja, dan para peserta dapat menjunjung
tinggi sportifitas dalam bertanding,” terang Alexis.•eno

