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Suara Pekerja :
SURAT TERBUKA FSPPB

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris
Utama Pertamina Sugiharto menandatangani Komitmen
Penerapan Program Konvergensi International Financial
Reporting Standars (IFRS) di BUMN ini. Penandatanganan
juga dilakukan oleh jajaran direksi dan komisaris Pertamina
serta seluruh direktur utama anak perusahaan.

KOMITMEN BoD & BoC
DALAM PROGRAM KONVERGENSI IFRS
Board of Directors (BoD) dan Board of Commissioners (BoC)
PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan
Program Konvergensi International Financial Reporting
Standards (IFRS) dalam rangka menuju pelaporan
keuangan kelas dunia.
JAKARTA – Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan
oleh Komisaris Utama Pertamina Sugiharto dan Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan yang selanjutnya diikuti oleh
seluruh jajaran direksi Pertamina dan jajaran direktur utama
anak perusahaan Pertamina, di Lantai 21 ruang Pertamax
Kantor Pusat Pertamina, (14/4).
Menurut Karen Agustiawan, penandatanganan ini merupakan
bentuk engagement leadership yang menjadi salah satu
faktor kunci sukses penerapan program konvergensi IFRS di

Pertamina.
“Perusahaan terus berupaya membenahi dan meningkatkan
kinerjanya di berbagai sektor aktivitas. Salah satu cerminan
aktivitas perusahaan dapat tergambar melalui pelaporan ke
uangan yang accountable, transparent, effective dan tepat
waktu. Pelaporan keuangan sebagai gambaran kinerja per
usahaan, harus disusun berdasarkan standar akuntansi ke
uangan internasional agar dapat dibandingkan dan relevan
bagi kebutuhan seluruh stakeholder. Untuk itulah, seluruh
jajaran direksi dan komisaris Pertamina sepakat bahwa standar
pelaporan keuangan internasional harus segera diterapkan di
Pertamina,” tegas Karen.
Karen menekankan bahwa yang dilakukan Pertamina ini
dimaksudkan agar visi menjadi perusahaan migas nasional
berkelas dunia dapat segera terwujud. “Dengan penerapan
program konvergensi IFRS ini, diharapkan akan mengurangi
hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi

perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan
laporan keuangan, dan mengurangi cost of capital,” ujar Karen
menjelaskan.
Dalam kesempatan tersebut Karen juga mengingatkan
bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung kepada
SDM yang dimiliki Pertamina. “Seluruh lini di perusahaan
harus bersinergi untuk memberikan data-data keuangan yang
valid sehingga proses pembuatan pelaporan keuangan kelas
dunia dapat kita capai sesuai dengan rencana,” tegas Karen
di hadapan para direktur utama anak perusahaan yang ikut
menandatangani komitmen ini.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Keuangan M.
Afdal Bahaudin. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama
karena proses bisnis di manapun tidak lepas dari proses
akuntansi. Penerapan IFRS di Pertamina akan membawa
implikasi besar bagi bisnis BUMN ini di masa depan,” ung
kapnya.MPIK
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New Theme-O-Meter Survey, Pulse Check
Budaya Kinerja dengan Pola Baru
Pengantar Redaksi :
Sebagai salah satu alat
pulse-check kondisi transformasi
Pertamina, sejak tahun 2007
diluncurkan Theme-o-meter
Survey, yang mengukur tingkat
actively-supporting pekerja bagi
perubahan budaya di Pertamina.
Sehubungan dengan tema
aksi perubahan budaya baru
yang ditetapkan di tahun 2009,
maka mulai tahun ini pola survei diubah dan fokus pada
pengukuran tingkat persepsi pekerja atas hasil dan praktik
budaya kinerja di Pertamina. Berikut pemaparan Direktur
SDM Rukmi Hadirtini berkaitan dengan pola baru Themeo-meter Survey yang disajikan dalam bentuk tanya jawab.
Mengapa ada Theme-o-meter Survey? Mengawali
program Transformasi di tahun 2006, dilakukan sebuah
survei budaya yang disebut OPP (Organizational
Performance Profile) Survey, dimana hasilnya menunjukkan
urgency bagi pembentukan budaya kinerja di Pertamina.
Pembentukan budaya kinerja saat itu di-drive melalui enam
tema aksi perubahan budaya yang merupakan critical
issues perusahaan. Yaitu, keterbukaan dan transparansi,
akuntabilitas akan hasil kinerja, sistem penghargaan dan
konsekuensi berdasarkan kinerja, kapabilitas kelas dunia,
mendorong visi transformasi serta mengembangkan
pemimpin masa depan.
Theme-o-meter Survey diciptakan dan digunakan untuk
mengukur tingkat dukungan aktif pekerja atas keenam
tema aksi tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut.
Jika sebuah perubahan dirasakan sebagai hal yang positif,
maka kecenderungan orang akan mendukung perubahan
tersebut. Sebaliknya, jika perubahan dipersepsikan negatif
maka cenderung untuk ditolak. Dengan demikian, tingkat
perubahan yang dirasakan di sebuah lingkungan akan
sangat dipengaruhi oleh upaya perusahaan serta para
pimpinan untuk menjadikan perubahan sebagai sesuatu
yang positif dan meaningful bagi para pekerjanya.
Perlu diingat juga bahwa Theme-o-meter Survey
adalah pulse-check untuk memastikan adanya critical-mass
30 persen bagi perubahan di Pertamina, tetapi ukuran
sepenuhnya bagi budaya kinerja di Pertamina adalah OPP
Survey.
Apakah yang telah kita capai dan apa tujuan New
Theme-o-meter Survey? Setelah delapan kali pelaksanaan
Theme-o-meter Survey, hasil menunjukkan tingkat actively
supporting yang meningkat signifikan dibandingkan survei
pertama kalinya. Pada survei terakhir (Desember 2010),
memang terjadi penurunan sedikit dibandingkan survei
sebelumnya. Tetapi secara keseluruhan, tingkat dukungan
aktif pekerja terhadap perubahan budaya dapat dikatakan
stabil dan tetap berada di atas tipping point 30 persen. Ini
berarti critical mass bagi sustainability transformasi sudah
tercipta.
Dengan kondisi seperti itu, sudah saatnya program
perubahan budaya bergerak lebih maju dan difokuskan
pada tema-tema aksi baru perubahan budaya, hasil OPP
Survey 2009. Kedelapan tema aksi baru bagi perubahan
budaya ini walaupun terasa lebih ‘sophisticated’ tetapi
sebenarnya merupakan perluasan (extention) dari tema
aksi sebelumnya. New Theme-o-meter Survey bertujuan
untuk mengukur persepsi pekerja atas kedelapan tema aksi
perubahan budaya tersebut.
Apakah tema aksi baru perubahan budaya dan
bagaimana New Theme-o-meter Survey mengukurnya?
Tema aksi baru perubahan budaya tetap fokus pada
pembentukan high performance culture di Pertamina dan
pengembangan pekerja. Adapun kedelapan tema aksi

perubahan budaya tersebut adalah:
1. Memperkuat employee engagement.
2. Memperkecil leadership gap dan fokus pada pekerja muda.
3. Meningkatkan people performance management.
4. Membangun kapabilitas melalui internal development .
5. Meningkatkan motivasi melalui job/career opportunities
dan budaya berbasis tata nilai 6C.
6. Mendorong inovasi berkelanjutan dan ide cross-pollination
(kerjasama lintas sektoral).
7. Terus membangun execution excellence
8. Menjaga sense of urgency transformasi
New Theme-o-meter Survey terdiri dari dua survei utama
yaitu Employee Mindset Index (EMI) yang mengukur persepsi
pekerja atas hasil (outcomes) budaya kinerja di perusahaan,
dan Practices Pulse Check (PPC) yang mengukur tingkat
praktik-praktik manajemen. Contoh pertanyaan persepsi
atas outcomes adalah “Kami termotivasi dan terinspirasi
oleh tata nilai Pertamina 6C” (Sangat Setuju/Setuju/
Cenderung Setuju/Cenderung Tidak Setuju/Tidak Setuju/
Sangat Tidak Setuju). Sementara, contoh pertanyaan atas
tingkat praktik manajemen terkait dengan outcomes tersebut
adalah “Pimpinan kami menerangkan secara jelas tata
nilai dan perilaku yang diharapkan di Pertamina” (Selalu/
Sering/ Kadang-kadang/Jarang/Tidak Pernah). Pada sebuah
perusahaan yang memiliki budaya kinerja tinggi, tingkat
persepsi pekerja atas outcomes akan sejalan dengan tingkat
praktik-praktik manajemen di perusahaan tersebut. EMI
terdiri dari 10 pertanyaan terkait dengan delapan tema aksi
perubahan budaya yang baru, sementara PPC terdiri dari
34 pertanyaan terkait dengan praktik-praktik manajemen
yang mendukung keunggulan eksekusi (execution edge) di
Pertamina. Dengan pola yang baru ini, hasil Theme-o-meter
Survey akan mencerminkan progress perubahan budaya
yang lebih mendekati ukuran sesungguhnya, yaitu OPP
Survey.
Apa target New Theme-o-meter Survey di tahun
ini? Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dari sisi jumlah
responden, Theme-o-meter Survey menargetkan sekitar
14500 pekerja dapat berpartisipasi. Dengan keikutsertaan
seluruh pekerja memberi pendapatnya, selain hasil survei
diharapkan lebih representative, diharapkan juga survei
ini dapat menjadi engagement tools untuk menyampaikan
secara clear sasaran perubahan budaya dan kontribusi
pekerja bagi program ini.
Baik untuk EMI maupun PPC, hasilnya ditunjukkan
dengan empat level yang menggambarkan profil budaya
kinerja sebuah perusahaan, yaitu not effective level (< 50%),
common level (50% - 69%), superior level (70% - 84%)
dan distinctive level (85% - 100%). Perusahaan harus bisa
mempertahankan level EMI dan PPC setidaknya di level
superior (70% – 84%), dan tahun ini ditargetkan di tingkat
73%. Di tahun 2010, hasil EMI sudah menunjukkan rata-rata
tingkat yang menggembirakan, yaitu 72%, tetapi masih ada
dua tema aksi yang berada di level common yaitu job career/
opportunity serta internal capability development. Sementara
untuk PPC, pekerjaan rumah kita masih banyak karena
hasil OPP Survey menunjukkan 50% dari praktek-praktek
manajemen masih berada di bawah 70%.
Apa yang diharapkan dari para pekerja? Melalui
kesempatan ini, saya mengajak pekerja untuk berpartisipasi
dalam Theme-o-meter Survey kali ini. Masukan yang
diberikan sangat bermanfaat karena menjadi pertimbangan
dalam menyusun kebijakan atau program perusahaan. Saya
juga mengajak para pimpinan untuk dapat menjadi role model
di lingkungan masing-masing dengan secara terus menerus
mengomunikasikan perubahan-perubahan fundamental yang
terjadi di perusahaan secara positif. Dengan demikian, kita
bekerja sama untuk membangun budaya berbasis kinerja
yang lebih kuat di Pertamina.MP DIT. SDM
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Menjalankan Amanah
Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan dari
seseorang kepada orang lain untuk dijalankan dengan
baik. Sebuah tanggung jawab harus dilaksanakan
dengan serius agar bisa mempertanggungjawabkan
kepada mereka yang memberikan amanah. Setiap
amanah yang dijalankan dengan serius dan
profesional tentu akan menghasilkan yang terbaik.
Contoh saja ketika Pertamina mendapatkan
amanah dari pemerintah untuk mengelola Offshore
North West Java (ONWJ) yang sebelumnya dikelola
BP kini mampu memporduksi minyak hingga 30.000
bph, atau meningkat 9.000 bph dibandingkan
sebelumnya.
Komitmen Pertamina meningkatkan produksi
juga dibuktikan lewat Blok Limau yang sebelumnya
dikelola oleh Talisman. Produksinya meningkat
dari 6.000 Barrel/day menjadi 11.300 Barrel/day.
Demikian juga Blok Sanga sanga – Tarakan yang
sebelumnya dikelola oleh Medco, Blok Sukowati yang
dikelola Pertamina dengan Petrochina meningkat dari
40.000 Barrel/day menjadi 48.000 Barrel/day.
Ditengah gencarnya pemberitaan tentang
siapa yang berhak mengelola Blok West Madura
Offshore yang akan habis masa kontraknya pada
7 Mei mendatang, Pertamina sebagai pemilik 50
persen saham di blok tersebut dalam posisi siaga.
Artinya siap menerima dan serius menjalankan jika
diberikan amanah dari pemerintah untuk mengelola
sepenuhnya Blok West Madura Offshore.
Ancang-ancang untuk mendapatkan hak
pengelolaan itu sudah dilakukan Pertamina selama
dua tahun terakhir dengan mengajukan surat
permohonan kepada pemerintah. Pertamina sudah
menyiapkan SDM, teknologi, serta dana hingga 1
miliar dolar AS untuk investasi di sana.
Tetapi lagi-lagi semua tergantung kepada yang
memberikan amanah. Pertamina boleh berharap,
masyarakat boleh mendesak pemerintah, toh ujungujungnya keputusan ada di tangan pemerintah.
Namun tak ada salahnya jika kita semua
berharap putusan apapun yang diambil tetap
mempertimbangkan kepentingan rakyat sebagaimana
diamanahkan dalan pasal 33 ayat 3 UUD 1945,
dimana “Bumi dan air dan kekayaan yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
digunakan untuk
kemakmuran
rakyat.”
Keputusan
yang tepat
siapa yang akan
mengelola blok
West Madura,
tentu saja akan
membantu
membebaskan
bangsa kita dari
cap negara yang
punya sumber
daya berlimpah,
tetapi jauh dari
sejahtera.MP

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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Kontrak Penyewaan
FSRU Jawa Barat
Ditandatangani
Jakarta – Kontrak penyewaan Floating Storage and
Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat yang dikelola
PT Nusantara Regas, perusahaan patungan antara
Pertamina dengan Perusahaan Gas Negara (PGN),
ditandatangani. Penyewaan selama 11 tahun ini dila
kukan untuk kepentingan Golar LNG Energy Limited.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT
Nusantara Regas, Djohardi A. Kusumah dengan Direktur
Utama Golar LNG Energy Limited, Mr. Doug Arnell di
Jakarta, Rabu (20/4).
FSRU Jawa Barat merupakan FSRU pertama di Asia
Tenggara. Proyek ini akan mendukung implementasi
alokasi LNG domestik yang dipercaya sebagai salah satu
cara untuk menjawab kekurangan energi di Indonesia.
Saat ini, FSRU dalam tahap pengerjaan konversi dan
akan siap untuk mengirimkan gas hasil regasifikasi LNG
sampai dengan 500 juta kaki kubik per hari ke pipa milik
Nusantara Regas.
Jadwal serah terima FSRU Jawa Barat ini, diren
canakan pada Januari 2012. PLN sebagai satu-satunya
perusahaan listrik di Indonesia dapat mulai menghemat
jutaan dolar dengan menggunakan gas hasil regasifikasi
LNG sebagai pengganti minyak bumi.
Nusantara Regas meyakini bahwa semua stake
holders mendukung pelaksanaan proyek ini dengan
tujuan agar Indonesia dapat menuju masa depan yang
lebih baik.MPOKI/NDJ

JAKARTA - Seiring dengan
meningkatnya isu keamanan di
laut, khususnya di alur antara
Plaju menuju keluar, Marine
Region II Plaju bekerjasama
dengan Lanal Palembang
untuk mengamankan kapalkapal tanker Pertamina.
Hal itu diungkapkan
oleh Direktur Marketing &
Trading Djaelani Sutomo
pada Senin (18/4) di Gedung
Utama Lantai 13, ketika
memberikan sambutan usai
penandatanganan MoU an
tara Marine Region II Plaju
bersama dengan Pangkalan
AL (Lanal) Palembang.
MoU ditandatangani oleh
Man ager Marine Region II
Plaju Nindya Prasetyo dan
Komandan Lanal Palembang
Letkol Berkat Widjanarko,
yang disaksikan oleh Direktur
M & T Djaelani Sutomo dan
Komandan Lantamal III
Palembang Brigjen III Brigjen
I Arief Suherman.

Foto : TWNRPertamina

Foto : OKI/Pertamina

TNI AL Sepakat Amankan
Jalur Tanker Pertamina di Palembang

Manager Marine Region II Plaju Nindya Prasetyo, Komandan Lantamal III Palembang Brigjen III Brigjen I Arief Suherman,
Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo dan Komandan Lanal Palembang Letkol Berkat Widjanarko
melakukan toast setelah kesepakatan ditandatangani.

Djaelani menambahkan
kerjasama seperti ini bisa
saja diperluas ke wilayah
Indonesia bagian timur, untuk
menjamin kelancaran dan
keamanan tanker Pertamina
yang mendistribusikan

BBM. “Karena jika ada ke
terlambatan sedikit, implikasi
politiknya akan jauh lebih
besar,” kata Djaelani. “Dalam
distribusi ini kita tidak boleh
gagal. Bagaimanapun juga,
dengan kondisi laut yang

tidak menentu, kita harus
bisa mendistribusikan BBM
sampai ke lokasi terjauh.”
Acara juga dihadiri SVP
Shipping Suhartoko beserta
jajaran manajemen Shipping
Pertamina lainnya.MPUHK

Kurangi Kecelakaan dengan Defensive Driving
JAKARTA - Sekitar 85 persen
kecelakaan yang terjadi di
jalan raya melibatkan lebih dari
satu kendaraan, sedangkan
15 persen sisanya merupakan
kecelakaan tunggal. Sebagian
besar penyebab kecelakaan
tersebut adalah manusia.
Berdasarkan data Dinas Lalu

Lintas Jakarta, kecelakaan
yang disebabkan akibat ke
lalaian manusia tersebut terus
meningkat setiap tahun.
Menurut Bintarto Agung,
konsultan dari Indonesia
Def ensive Driving Center,
kelalaian para pengendara
roda dua dan empat lebih di

sebabkan karena kurangnya
pemahaman konsep berken
dara yang baik dan ben ar.
“Kebanyakan pengendara di
Indonesia lebih mengandalkan
skill dibandingkan attitude
ketika berada di jalan raya.
Istilahnya, mereka hanya me
mahami safety driving, bukan
defensive and responsible
driving,” jelas Bintarto di
hadapan 42 pekerja HSSE
Korporat yang mengikuti
Defensive and Responsible
Driving Training di Kantor
Pusat Pertamina, (15/4).
Bintarto memaparkan,
safety driving yang selama ini
banyak diterapkan pengendara
lebih berfokus bagaimana
mengg unakan kendaraan
sesuai dengan aturan-aturan
lalu lintas yang berlaku, se
perti mampu memahami
marka jalan, batas kecepatan,
dan lain-lain. “Berkendara
dengan standar seperti itu
sebenarnya sudah betul. Tapi
tidak cukup,” tegas Bintarto.
Berkendara dengan proaktif,
yang memadukan skill dan
tanggung jawab terhadap
sesama pengguna jalan, itulah
yang harus diterapkan setiap
pengendara. “Berkendara
seperti ini biasa disebut de
fensive and responsible dri
ving,” ujarnya.
Oleh karena itu, Bintarto
mengajak para peserta pe

latihan yang digagas oleh
HSSE Korporat dan IAKKI ini,
untuk mulai mengubah perilaku
berkendara. Di antaranya,
mulailah berkendara dengan
mindset bahagia. Tanamkan
dalam diri untuk mau bekerja
sama dengan pengguna jalan
lainnya dengan mengontrol
emosi. “Jika semua ini bisa
diterapkan, berkendara akan
jauh lebih menyenangkan,”
paparnya.
Apa yang diterangkan
oleh Bintarto juga diamini
oleh Manager Occupational
Health M. Isnaeni. Menurut
Isnaeni, para pekerja wajib
menerapkan defensive and
responsible driving agar
meminimalkan kemungkinan
terburuk yang biasa terjadi
di jalan raya. “Ini merupakan
salah satu wujud kepedulian
perusahaan. Bagaimanapun,
perusahaan tidak mau meng
ambil risiko sekecil apapun
berkaitan dengan kesela
matan pekerja. Dengan be
kal yang diberikan saat ini,
para peserta pelatihan dapat
langsung mempraktikkannya,”
ujar Isnaeni.
Pelatihan diadakan
dua hari, yang diisi dengan
pembahasan teori dan praktik.
Rencananya, pelat ihan ini
juga akan diberikan kepada
para supir truk tangki BBM di
wilayah Jabodetabek.MPRO

PERTAMINA SIAPKAN 1 MILIAR DOLAR AS
UNTUK WEST MADURA

JAKARTA (Investor Daily) - Manajemen Pertamina siap
menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar AS, atau setara
Rp 8,6 triliun untuk pengembangan blok West Madura
Offshore bila ditunjuk sebagai operator dan bisa memiliki
100 persen saham di blok tersebut. VP Corporate
Communication Pertamina M. Harun mengatakan,
dana itu akan dikucurkan secara bertahap dalam
kurun lima tahun ke depan. “Kami akan mengeluarkan
sekitar 400 juta dolar AS per tahun dalam kurun 20122015,”katanya disela konferensi pers soal West Madura
yang digelar Indonesia Resources Studies (Iress) di
Jakarta. Harun menjelaskan, dana itu akan digunakan
untuk membor 86 sumur baru dengan menggunakan
minimum dua rigs. Sumur yang dibor itu akan terdiri atas
11 sumur eksplorasi, 8 sumur workover, dan 67 sumur
pengembangan. Menurutnya, Pertamina sangat mampu
mengembangkan West Madura hingga mencapai puncak
produksi. Alasannya, Pertamina telah berpengalaman
mengelola ladang migas yang berada di lepas pantai
(offshore), seperti West Madura.

KONSUMSI PREMIUM LEBIHI KUOTA

JAKARTA (Jurnal Nasional) - Pertamina menyatakan
hingga Maret 2011 terjadi kelebihan konsumsi Premium
mencapai tiga persen. “Maret lalu sudah over tiga persen.
Yang jelas, kalau normalnya dari (kuota APBN 2011)
38,5 kl, dibagi empat saja per kuartal, itu sudah over tiga
persen,” kata Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina
Djaelani Sutomo di Jakarta. Kelebihan kuota, terjadi
merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, meski sudah
melakukan pengaturan secara ketat. Di beberapa wilayah
di luar Jawa, misalnya ada oknum yang memodifikasi
tangki kendaraannya agar bisa menampung Premium.
“Kemarin fotonya sudah kami sampaikan kepada Menteri
ESDM,” ujarnya. Djaelani menjelaskan telah meminta
agar SPBU yang mengisi mobil yang telah dimodifikasi
segera diskorsing. Baru-baru ini Pertamina sudah
menskorsing SPBU yang kedapatan menjual Premium
kepada mobil yang sudah dimodifikasi. Antara lain di
Karawang dan Kendari.MPRO

RALAT
Dalam editorial Media Pertamina terbitan 25 April yang
lalu, terdapat kesalahan penulisan nama Vice President
Pelumas. Pada tulisan tersebut tercantum nama Vice President
Pelumas adalah Supriyadi DH. Seharusnya yang benar adalah
Supriyanto DH.
Demikian koreksi dari kami.
REDAKSI
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Bisnis BUMN dan Anak Perusahaan dalam
Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Jakarta - Menjadikan Per
tamina sebagai perusahaan
minyak berkelas dunia itu
tentunya bukan hanya menjadi
cita-cita segenap insan Per
tamina, tetapi juga sejalan
dengan spirit dan harapan
yang disampaikan Presiden
RI dan para stakeholder
Pertamina lainnya. Demikian
disampaikan President Di
rector & CEO Pertamina,
Karen Agustiawan pada pem
bukaan Sinergi Bisnis BUMN,
Anak Perusahaan BUMN
dalam Perspektif Hukum Per
saingan Usaha, di Jakarta,
Rabu (20/4).
“Kesungguhan Pertamina
untuk mencapai visi menjadi
world class oil and gas company
dibuktikan dengan telah dila
kukannya transformasi di
tubuh Pertamina yang sudah
memasuki tahun kelima ini,”
ujar Karen.
Menurut Karen, dengan
dilakukannya transformasi,
banyak yang menaruh ke
p e r c a y a a n y a n g t i n g g i
bahw a Pertamina mampu
untuk mengemban amanat
besar tersebut. Karena itu,
Pertamina diberi amanat yang
sangat besar untuk men
jalankan roda korporasi guna
mencapai target yang telah
ditetapkan. “Kementerian
BUMN telah menetapkan
target bagi Pertamina untuk
menghasilkan laba sebesar
Rp 17,7 triliun dengan rencana
investasi sebesar Rp 37,1 tri
liun dalam RKAP 2011,” ung
kapnya.
Untuk itu, ada dua tema
yang diterapkan Pertamina,
yaitu aggresive upstream
dan profitable downstream.

Karen menegaskan, perce
patan transformasi terus dila
kukan melalui peningkatan
pertumbuhan cadangan dan
produksi minyak, gas dan
panas bumi di sektor hulu,
peningkatan added value
di pengolahan, serta me
lakukan secara ekspansif di
pem as aran produk-produk
unggulan sektor hilir.
“Dalam menjalankan
k e g i a t a n u s a h a b i s n i s
tersebut, banyak terobosan
bisnis yang telah dilakukan
guna mengembangkan
iklim usaha yang kondusif.
Termasuk melakukan sinergi
dengan anak perusahaan
ataupun antar sesama anak
perusahaan Pertamina untuk
pekerjaan yang merupakan
bidang bisn is masing-ma
sing,” papar Karen.
Sinergi BUMN dengan
anak perusahaan pada
dasarn ya dilakukan untuk
meningkatkan performa
dan value perusahaan, se
bagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri BUMN
Nomor 05 Tahun 2008. Per
aturan ini membuka peluang
dilakukannya sinergi BUMN
dengan anak perusahaan,
dengan ketentuan harus
berorientasi kepada efi
siensi dan mendatangkan
ketersediaan produk ber
kualitas dengan harga le
bih murah dan dapat me
ningkatkan daya saing se
hingg a dapat memberikan
kontribusi lebih terhadap
pendapatan negara.
Namun dalam pelaks a
naannya, Karen menyayang
kan masih terdapat kecurigaan
dari pihak lain terhadap sinergi
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berjabat tangan dengan dengan
Umar Said dalam seminar Sinergi Bisnis BUMN dan Anak Perusahaan dalam
Persepektif Persaingan Usaha.

bisnis BUMN dengan anak
perusahaan yang dianggap
sebagai bentuk lain dari
persekongkolan bisnis yang
membatasi persaingan dan
diskriminatif terhadap pelaku
usaha lain sehingga dianggap
menciptakan persaingan
usaha yang tidak sehat.
Hal tersebut dianggap
tidak sesuai dengan iklim
dan prinsip persaingan usaha
yang sehat sebagaimana
yang diatur dalam UU No.
5 Tahun 1999 tentang La
rangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tid ak
Sehat, yaitu efisiensi, efek
tif itas, akuntabilitas, trans
paransi dan keadilan.
“Padahal, dengan
besaran target sebesar Rp
37,1 Triliun pada tahun 2011,
Pertamina bersama-sama
anak perusahaan memiliki
tugas yang ekstra berat un
tuk mengimplementasikan
strategic initiatives agar dapat
meningkatkan kinerja investasi
yang telah dicanangkan,”
jelas Karen. Karena itulah,
sinergi ini menjadi sesuatu

yang sangat penting dan
strategis sebagai upaya un
tuk merealisasikan target
yang telah ditetapkan kepada
perusahaan.
Pertamina tentunya sa
ngat mengharapkan adanya
dukungan dan arahan yang
jelas dari Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) se
laku pengawal regulasi yang
terkait dengan persaingan
usaha agar Pertamina dan
anak perusahaan dapat me
laksanakan sinergi ini dengan
baik dan sesuai dengan kai
dah-kaidah persaingan usaha
yang berlaku.
“Oleh karena itu, dengan
adanya dukungan KPPU,
Kem enterian BUMN, dan
lembaga negara lainnya
yang terkait, kami berharap
bahwa kegiatan seminar pada
hari ini akan memberikan
has il yang konstruktif bagi
Pertamina sehingga apa yang
menjadi tugas Pertamina
dapat terlaksana dengan ba
ik, demi memenuhi harapan
masyarakat Indonesia,” ujar
Karen mengakhiri.MP NDJ

Pertamina Manfaatkan Trend Pasar Sepeda Motor Matic
PALEMBANG - Sebagai
pemimpin pasar pelumas di
Indonesia, Pertamina secara
kontinyu melakukan inovasi
terhadap produknya. Hal ini
untuk menjawab kebutuhan
pasar otomotif yang sedang
berkembang di dalam negeri.
Seiring berkembangnya pasar
sepeda motor khususnya jenis
matic, Pelumas Pertamina
melakukan inisiasi terdepan
guna mengeluarkan produk
pelumas terbaru, yakni Enduro
Matic dan Enduro Gear.
Demikian disampaikan
Sales Region II Manager
Pelumas Sumbagsel, Budiarto

Tedja saat menjelaskan latar
belakang hadirnya produk
Enduro Matic dan Enduro
Gear dalam acara peluncuran
kedua produk pelumas ini
di Ballroom Jayakarta Daira
Hotel, Palembang, (18/3).
Ia menjelaskan bahwa Per
tamina selalu berupaya un
tuk memberikan kualitas
terunggul bagi konsumen.
Dalam acara yang dihadiri
oleh seluruh agen pelumas dan
mitra agen pelumas hingga
level bengkel otomotif ini,
Budiarto Tedja menjelaskan
tentang Enduro 4T Matic 10W30 yang sudah memenuhi

tingkat performance JASO
MB, standard Jepang untuk
motor 4 tak matik. Selain
itu juga memenuhi tingkat
performance API SL.
“Tahun 2010 penjualan
motor matic di Indonesia
menc apai 40 persen dari
total penjualan sepeda mo
tor. Ini peluang bisnis yang
cukup besar bagi para mitra
Pertamina Pelumas,” ajak
nya.
Dalam acara yang ju
ga dihadiri oleh GM Fuel
Retail Marketing Region II,
Haris Budiarto ini dilakukan
pelelangan produk Enduro

Matic dan Enduro Gear
kepada seluruh mitra non
agen. Hasilnya, jumlah pro
duk yang terjual mencapai Rp
300 jutaan.
“Senang juga bisa kenal
lebih dekat dengan produk
Enduro Matic dan Enduro
Gear sehingga lebih mudah
menjelaskan kepada pembeli
ketika kita menawarkan pro
duk ini. Untuk Enduro Matic
sendiri permintaannya sudah
cukup tinggi meski produk
baru,” ungkap Shelly, salah
satu pemilik bengkel motor
di wilayah Jalan Jenderal
Sudirman, Palembang.

Adapun keunggulan pro
duk Enduro Matic selain
kandungan moly additive,
juga memiliki kekentalan
SAE 10W-30 yang sesuai
untuk sepeda motor generasi
terbaru sehingga mudah
unt uk start pada kondisi
mesin dingin, pelumas ini
memberikan proteksi yang
lebih baik bagi mesin yang
beroperasi pada kecepatan
tinggi, menjaga kebersihan
mesin dan melindungi mesin
dari korosi dan menjaga
komponen dari keausan.
Enduro 4T Matic 10W30 direkomendasikan untuk

mesin sepeda motor 4 tak
matik, merek Yamaha, Honda,
Suzuki dan lainnya. Selain itu
Pelumas Pertamina ini juga
telah mendapatkan sertifikat/
approval dari berbagai lem
baga serta penghargaan
Indonesia Customer Satis
faction Award (ICSA).
Seluruh produk pelumas
Pertamina diproduksi dengan
standar mutu yang terjamin
dan standar internasional
di Lube Oil Blending PLant
Pelumas serta Laboratorium
Pemiliharaan Mesin melalui
Analisa Progresif (PEMAP).
MP
FRM REG. II
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center
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(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB) Telp : 021.3816999/
ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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Uuups Merah!!!
Masa Asesmen PQA Telah Tiba
Seperti yang telah sering kita diskusikan pada Q-Corner sebelumnya bahwa siklus hidup
(life cycle) PQA adalah mulai dari tahap pembinaan & peningkatan kompetensi & pemahaman
proses asesmen & Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP), asesmen, penyerahan hasil
asesmen (feedback report dan skor), tindak lanjut Opportunity of Improvement (OFI) hasil
asesmen.
Asesmen merupakan tahap yang
dilakukan untuk melakukan pemotretan
kondisi proses bisnis Aplikan dilaksanakan
setelah Aplikan mengirimkan Dokumen
Aplikasi (DA) yang telah menggambarkan
kondisi proses bisnis Aplikan ditinjau
dari KKEP. Melalui tahapan site-visitnya, para examiner yang bertugas
dalam proses asesmen tersebut akan
melakukan proses klarifikasi antara DA
dan kondisi aktual Aplikan
Berbagai sumber daya diperlukan
untuk menunjang pelaksanaan asesmen
mulai dari financial, man-power dan
berbagai sarana dan prasarana yang berperan baik secara langsung maupun tidak. Sumber
daya utama yang diperlukan adalah man-power atau sumber daya manusia yang dikenal
dengan “judul” examiner.
Dalam proses asesmen, examiner mengambil peran utama dari awal hingga akhir.
Setelah mereka menerima DA yang didapat dari koordinator penyelenggara (Fungsi Quality
Management – Dit. General Affairs), dilakukanlah kegiatan Independent Review yang dilakukan
secara individu yaitu memetakan kondisi Proses Aplikan berdasarkan DA dengan menggunakan
pendekatan ADLI – Approach, Deployment, Learning and Integration serta kondisi Hasil dengan
pendekatan LeTCI – Level, Trend, Comparison and Importance of Result.
Setelah Independet Review selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah Consensus
Review yang dilaksanakan secara berkelompok dengan examiner lainnya dalam satu tim.
Consensus Review ini ditujukan untuk menyamakan persepsi dan membuat kesepakatan
bersama tentang hal-hal yang menjadi unggulan Aplikan ataupun hal-hal yang perlu diklarifikasi
saat proses site visit nanti.
Sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam penandatanganan Komitmen Peningkatan
Kinerja Melalui Program yang Berbasis KKEP, bahwa semua Aplikan dan manajemen wajib
mendukung program asesmen salah satunya mereka harus mampu menciptakan suasana
kondusif selama proses asesmen. Hal ini berarti Aplikan harus mampu bersikap terbuka
dan bekerjasama, karena output dari asesmen adalah demi kebaikan dan peningkatan
kinerjanya.
Sejauh ini diperkirakan bahwa jumlah calon Aplikan PQA tahun 2011 sebanyak tiga belas
Unit Operasi/ Usaha/ Bisnis dan Anak Perusahaan, dengan perincian 9 Aplikan dari Direktorat
Marketing % Trading, PT Pertamina Tongkang, PT Pertamina Geothermal Energy. Dalam upaya
mempersiapkan examiner untuk melakukan proses asesment terhadap para Aplikan tersebut,
pada tanggal 28-29 April 2011 dilaksanakan Upskilling Examiner PQA Berbasis KKEP.
Upskilling ini bertujuan untuk meng-upgrade pengetahuan dan kemampuan para existing
examiner dengan teori dan pengetahuan termutakhir. Hal ini dikarenakan, para existing
examiner masih meng-adopt Kriteria Malcolm Baldrige, dan tentu kondisi ini harus disesuaikan
dengan kriteria terbaru yang digunakan oleh Perusahaan, yaitu KKEP.

Beberapa minggu terakhir ini, seluruh Fungsi
sibuk menyiapkan rapat Performance Dialog,
realisasi TW I, evidence, prognosa dan satu lagi
yang tidak ketinggalan yaitu pembuatan SAMBAL.
Contohnya realisasi di TW I ini, rasa SAMBAL
dari TW I sepertinya sangat pedas. KOMET
pun mengalami hal tersebut. Dari 111 Pejabat
pemegang Shared KPI untuk Peningkatan Budaya
Knowledge Sharing di Pertamina, hanya 15
Pemegang Shared KPI tersebut yang mendapat
warna hijau alias mencapai target. Ketigabelas
Pemegang Shared KPI tersebut adalah :

Pencapaian kinerja ini sudah direview oleh Tim KOMET dan dituangkan dalam
SAMBAL. Penyebab tidak tercapainya Target Shared KPI ini dikarenakan jarak waktu
antara sosialisasi dalam Rapat Koordinasi PIC KOMET (1 Maret 2011) dan batas akhir
upload aset pengetahuan untuk TW I (31 Maret 2011) terlalu singkat sehingga tidak
cukup waktu bagi narasumber untuk eksternalisasi aset pengetahuan dari tacit menjadi
explicit knowledge.

Sebagai tindak lanjut, Tim KOMET merencanakan kembali pelaksanaan sosialisasi
melalui berbagai media, diantaranya : media online (email broadcast, millist), media
cetak (Media Pertamina, Warta Pertamina) dan kegiatan offline (Forum, workshop).
Selain itu, PIC KOMET di Kantor Pusat dan di Unit / Region memiliki peranan yang
besar dalam mendukung peningkatan budaya knowledge sharing di Pertamina. Peran
PIC KOMET diantaranya adalah :
• Sosialisasi program knowledge management,
• Pelaksanaan sharing forum di Unit/Region dan Anak Perusahaan,
• Menyampaikan laporan kegiatan,
• Asistensi penulisan Aset Pengetahuan yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan
KOMET,
• Asistensi proses upload ke Portal KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET), dan
• Mobilisasi Pengisian MYSITE.
Diharapkan “kepedasan” SAMBAL di TW II dapat menurun dibandingkan dengan
TW I, bahkan terasa manis sehingga selain seluruh Pejabat Pemegang Shared KPI
dapat tersenyum dengan pencapaian KPI-nya, para KOMETers di Pertamina sarat akan
pengetahuan untuk mendukung Pertamina bersaing dengan para kompetitor.•

Kriteria yang telah disesuaikan dengan keunikan proses bisnis di Unit Operasi/Usaha/ Bisnis
dan Anak Perusahaan Pertamina ini jika diimplementasikan dengan optimal setiap prosesnya,
diyakini akan mampu mendorong peningkatan kinerja secara signifikan. Tidak hanya sekedar
terlaksana, namun bagaimana setiap fase kegiatan tersebut mampu menciptakan value baik
bagi examiner, aplikan dan bagi semua entitas yang melaksanakan.•

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Oleh : Dewi H. - Tim QM, Dit. GA
http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Tahun 2011 ini Rhenald Khasali
kembali meluncurkan sebuah buku
yaitu Cracking Zone. Buku ini berisi
mengenai tentang perubahan
yaitu apa yang telah terjadi dalam
landscape bisnis Indonesia beberapa
tahun terakhir, dan apa yang telah
dilakukan oleh para aktor usaha
serta apa yang harus dilakukan untuk
menembus dan memecahkan kodekode The New Zone.
Disebutkan dalam New Zone
itu, bahwa Indonesia baru dikelilingi
oleh generasi digital dan komunitaskomunitas jejaring sosial sehingga
ada jutaan pemuda yang telah
mengubah wajah dunia. Di sisi
lain, perekonomian Indonesia Baru
adalah ekonomi dengan income/
capita US$3.000 pada akhir 2010
dan dikelilingi oleh kelas menengah
baru Asia yang tumbuh progresif.
Perekonomian baru ini datang
bersamaan dengan menguatnya
kompetisi, dan berubahnya daya saing
akibat prinsip-prinsip freemium yang
mewarnai logika usaha baru.
Sekali lagi, Indonesia Baru
itu tidak datang sendirian dalam
bentuk pendapatan yang lebih baik,
melainkan juga dengan komunitas
jejaring sosial yang terus tumbuh
dan semakin ramai hingga sekarang,
dengan pilihan-pilihan yang terbuka,
namun kental dengan persaingan
yang lebih keras, gairah berwirausaha
yang tinggi, dan yang sangat penting
adalah perubahan mendasar dalam
industri telekomunikasi.
Penulis menyebut para pembuat
perubahan itu sebagai crackers.
Crackers yang dimaksud adalah
pemecah kode-kode perubahan. Ia
tidak menganut asas “wait and see”
yang biasa dianut para professionalkonvesional, melainkan segera
bertindak. Cracking Zone dilakukan
oleh orang-orang yang melihat celah,
seperti namanya crack berarti celah,
patahan, letusan, atau retak. Ketika
suatu perubahan besar terjadi,
alam ini sebenarnya mengalami
tumbukan atau tabrakan dari dua
lempeng besar. Ketika itu timbullah
letusan. Ada sekelompok orang
yang mampu melihat kesempatan
itu, memanfaatkannya, dan berhasil
menerobos celah itu. Namun sebagian
besar lainnya yang menganut asas
wait and see tidak melihat celah itu,
sehingga tetap berada di zona lama.
Dahulu bagi orang kota,
menikmati kopi atau air teh di pagi
hari beberapa waktu silam barangkali
meningkatkan mood pembaca
untuk mulai bekerja atau berusaha,
namun kini kegiatan itu semua sudah
tergantikan dengan menyalakan
telepon selular dan membuka
Facebook serta Twitter.
Kini, sebuah zona baru telah
dimasuki, konsep freemium menjadi
penentu dalam kompetisi dengan
50,7 juta usaha mikro dan pesatnya
kemajuan teknologi dan komunikasi.
Inilah Indonesia Baru yang mungkin
belum pembaca kenali. Mari kita
buka pikiran dan jangan tergesa-gesa
menganggap sudah tahu karena
pembaca tinggal didalamnya. Selamat
ber-cracking.MP PERPUSTAKAAN
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Total Beauty untuk Wanita Patra
Semarang – Walaupun tampak serius menyimak,
namun sesekali senyum tersungging di bibir
anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) saat
menyimak presentasi mengenai self development
yang diberikan oleh Liza D. Sumarsono. Dengan
pembawaan yang ramah dan interaksi yang hangat,
seminar dua jam tersebut terasa begitu cepat.
PWP Tingkat Wilayah Fuel Retail Marketing
Region IV mengadakan seminar dengan tema
“total beauty” di Patra Semarang Convention Hotel,
senin (11/4). Liza D. Sumarsono dari Feminity
Development Consultant menekankan pentingnya
agar anggota PWP terus belajar memahami inner
beauty, dan cara untuk meningkatkan inner beauty
tersebut.
“Kecantikan itu tidak hanya dilihat sebagai
kecantikan lahiriah, tapi juga harus dilihat dari
kecantikan batiniah. Semua harus balance.
Kecantikan dari dalam jauh lebih penting dari ke
cantikan luar. Human relations, cara bergaul, cara
menjalin hubungan yang kharismatik ditentukan
oleh kecantikan dari dalam. Total beauty, cantik di
dalam, juga cantik di luar.” ujarnya.
Menurut Liza, tingkat atau pengetahuan wa
nita tentang total beauty berbeda sesuai usia
nya. Seminar ini diharapkan akan me-refresh
pengetahuan tentang total beauty. ”Saya harap para
anggota PWP jangan hanya duduk manis berperan
sebagai istri, tetapi juga sebagai partner yang bisa
men-support suami dengan segala kematangan

Foto : FRM REG. IV
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mental dan emosional sehingga nama baik
suami dapat dijaga,” katanya.
Seminar ini merupakan program kerja PWP
bidang pendidikan dalam menyambut hari
Kartini. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan
ini, potensi yang ada dalam diri setiap anggota
PWP FRM Region IV dapat digunakan saat
terjun ke masyarakat. “Intinya pengembangan
diri dari ibu-ibu . Kadang-kadang kita berpikir kita
sudah tahu, tapi kalau didatangkan ahlinya akan
lebih tahu,” ujar Dinar Iwan Hartawan, Ketua

PWP Tingkat FRM Region IV.
Selain Seminar total beauty, pada hari
yang sama juga diberikan pembekalan materi
mengenai table manner syariah. Ibu-ibu PWP
dapat mempraktikkan cara makan sesuai
etika bisnis namun tetap dengan cara-cara
syariah.
Diharapkan program ini akan menjadi
program yang berkelanjutan sehingga proses
pembelajaran tetap terus berlangsung.MPFRM
REG. IV

Yana Rifki Pimpin PWP FRM Region IV
Semarang - Serah terima jabatan ketua Persatuan
Wanita Patra (PWP) FRM Region IV berlangsung
pada 12 April 2011 di ruang serbaguna lantai 3
kantor Fuel Retail Marketing Region IV Jateng &
DIY. Yana Rifki menjadi ketua baru menggantikan
posisi Dinar Iwan Hartawan.
Acara serah terima dipimpin oleh General
Manager Fuel Retail Marketing Region IV Rifki
E. Hardijanto selaku penasehat PWP tingkat FRM
Region IV. Dalam pidato perpisahannya, Dinar
dengan mata berbinar-binar mengucapkan rasa
terima kasih atas dukungan seluruh anggota maupun
pengurus PWP yang senantiasa mendukungnya. Ia
berharap agar PWP terus bersemangat dan aktif
untuk kemajuan organisasi. “PWP ke depannya
agar lebih bersemangat, dan para anggotanya aktif
dalam berorganisasi. Karena, inilah wadah bagi kita
istri pekerja Pertamina yang memiliki rasa senasib
dan sepenanggungan,” ujar Dinar.
Pada kesempatan itu, GM FRM Region IV Rifki

E. Hardijanto menyampaikan
ucapan terima kasih atas
dedikasi dan prestasi Dinar
Iwan Hartawan selama men
jabat sebagai Ketua PWP
FRM Region IV.
Di hadapan para anggota
PWP, Rifki menekankan
pentingnya peran wanita
dalam kehidupan seorang
pria. Tidak hanya sebagai
pemberi dukungan, wanita
juga harus mendorong se
mangat suami dalam berkarya
untuk perusahaan karena
karier seorang pekerja tidak lepas dari peran
istrinya. “Kami berharap ketua yang baru mampu
menggerakkan pengurus dan anggota dalam
setiap kegiatan. Tantangan ini dapat diatasi
dengan kerjasama antar pengurus,” ujar Rifki.

Selain pengurus dan anggota PWP, ja
jaran tim Manajemen FRM Region IV turut
hadir dalam acara yang berlangsung pagi hari
tersebut.MPFRM REG. IV

Koperasi Wanita Patra Cilacap Gelar RAT XXVII
CILACAP - Rapat Anggota Tahunan (RAT)
yang digelar minimal satu kali dalam satu tahun
merupakan kewajiban koperasi kepada anggotanya
untuk melaporkan seluruh kegiatan umum maupun
kegiatan usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban
dari pengurus dan badan pengawas. Demikian
diungkapkan Ketua Koperasi Wanita Patra (KWP)
RU IV Iis Taufik Siregar dalam acara RAT XXVII
KWP tutup tahun buku 2010 pada (8/3).
RAT dengan tema “Semangat jujur amanah dan
terbuka untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemandirian koperasi” ini dibuka oleh GM RU IV
Bambang Harijanto selaku pelindung KWP, ditandai

dengan pemukulan gong yang didampingi oleh
Ketua PWP tingkat wilayah RU IV Cilacap.
Dalam sambutannya Bambang Harijanto
menyambut baik kehadiran KWP sebagai salah
satu koperasi yang mendukung kesejahteraan
keluarga pekerja Pertamina.
Hadir pada kesempatan ini sejumlah Ma
nager terkait, Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten
Cilacap, Ketua Dekopinda Kabupaten Cilacap,
pengurus, pengawas dan anggota KWP.
Setelah laporan pertanggungjawaban pengu
rus dan Badan Pengawas selama periode 2010

disetujui oleh anggota KWP, RAT dilanjutkan
dengan pembacaan rencana program kerja
dan rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi tahun 2011.
Dalam laporan RAT terungkap adanya
peningkatan Sisa Hasil Usaha yang diperoleh
periode tahun buku 2010 dibanding tahun
sebelumnya. Selain simpan pinjam, kredit
barang dan bekerjasama dengan berbagai
toko di Cilacap, dalam usahanya KWP juga me
lakukan kegiatan sosial, biro perjalanan wisata,
kegiatan pendidikan & pelatihan, dan kegiatan
kemasyarakatan lainnya.MP RU IV

RU III Adakan
Penyuluhan CSMS
PLAJU – Contractor Safety Management System
(CSMS) bagi mitra kerja terus disosialisasikan di se
luruh unit operasi Pertamina. Hal ini dilakukan, agar
implementasi peraturan di bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) betul-betul diterapkan. Kali ini,
Refinery Unit (RU) III mengadakan kegiatan tersebut
yang dibuka oleh Pjs. GM RU III Afdal Martha di gedung
Komering Plaju, pada (7/4).
Dalam kesempatan tersebut Afdal menjelaskan bahwa
Pertamina mulai mengembangkan implementasi CSMS
tahun 2010 dan diharapkan tahun ini seluruh unit operasi
Pertamina sudah mengimplementasikannya secara
penuh. “CSMS tidak hanya sampai tahap prakualifikasi
saja, tetapi yang paling penting implementasinya sampai
pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” tegas
Afdal.
Menurut Afdal, peraturan dan pengawasan di bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semakin ketat,
sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik bagi
semua pihak, termasuk kontraktor sebagai partner bisnis
perusahaan. “Perlakuan terhadap safety dalam area
kilang sama, baik pekerja Pertamina maupun pekerja
kontraktor,” jelas Afdal.
Afdal meminta kepada seluruh pimpinan kontraktor
yang ada di RU III untuk memahami betapa strategis dan
pentingnya jaminan keselamatan, kesehatan kerja dan
lindungan lingkungan di setiap lini. “Karena, pekerjaan
yang dilaksanakan dengan tingkat safety yang bagus
dapat meningkatkan citra Pertamina maupun perusahaan
mitra kerja,” tambahnya.
Penyuluhan berlangsung selama satu hari, diikuti
para pimpinan kontraktor jasa di lingkungan RU III,
dengan narasumber Asteri TW dari HSE RU.MP RU III
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PELEPASAN SVP Petroleum Product M & T
HARIYOTO SALEH
JAKARTA - Bertempat di Lantai Ground Gedung Utama, pada
Senin (18/4) telah berlangsung acara yang mengantarkan
Hariyoto Saleh memasuki MPPK dan menyerahkan jabatan SVP
Petroleum Product M & T kepada Direktur Marketing & Trading
Djaelani Sutomo. Pelepasan dihadiri jajaran manajemen dan
staf Direktorat Marketing & Trading. Hariyoto Saleh kelahiran
Magelang, 18 April 1955 dan masuk Pertamina tahun 1984.
Ia mengalami banyak penempatan di daerah, dan puncaknya
adalah sebagai SVP Petroleum Product. MP UHK

Foto : WNR/Pertamina

Tim Area 4 Berjaya di Turnamen Sepak Bola
Security Cup 2011
JAKARTA - Tim sepak bola Area 4 menjadi yang terbaik dalam
pertandingan sepak bola Security Cup 2011. Pertandingan final
antara Tim Area 4 dan Tim HSE ditutup dengan adu pinalti dan
berakhir pada skor 5-4. Tim Area 4 meraih piala bergilir Security
Cup dan dana pembinaan Rp. 3 juta. Sedangkan Tim HSE
sebagai runner up mendapat dana pembinaan Rp. 2 juta dan
Rp. 1 juta untuk Tim Area 1 yang meraih posisi ketiga. Kali ini,
turnamen sepak bola Security Cup diikuti oleh delapan tim. Yaitu
Area 1 sampai dengan 4, Tim HSE, PT ABB, Perkapalan dan
Tim Staf Security Korporat. Selain untuk menjaga kebugaran,
turnamen ini juga dimaksudkan untuk menambah keakraban
dan kekompakan para peserta di lingkungan kerja HSSE serta
mempersiapkan regenerasi sepakbola Pertamina. Karena,
menurut Manager Occupational Health M. Isnaeni, tradisi
sepakbola Pertamina tidak pernah bisa dilepaskan dari kiprah
pemain-pemain yang berasal dari Security, saat menutup
Turnamen Security Cup 2011 di Jakarta, (15/4). MPKUN

Foto : KUN/Pertamina

BALONGAN – Sebagai salah satu objek vital nasional
(Obvitnas), Refinery Unit (RU) VI Balongan melakukan
berbagai upaya pengamanan untuk memastikan
seluruh kegiatan operasionalnya berjalan dengan
lancar. Salah satunya dengan mengadakan acara peng
arahan pengamanan di Gedung Patra Ayu - Bumi Patra
Indramayu, pada (7/4). Acara tersebut dihadiri oleh
Manager Legal & General Affairs RU VI Suseno, Kapolres
Indramayu AKBP Rudy Setyawan dan Wakil Komandan
Batalyon Arhanud Mayor Sudrajat. Pengamanan terpadu
ini merupakan kerjasama Security RU VI Balongan
dengan Arhanudse Cirebon, Kodim 0616 Indramayu,
Kepolisian Resort Indramayu dan Pemkab Indramayu.
Menurut Manager Legal dan General Affair RU
VI Suseno, pengamanan terpadu yang bekerja sama
dengan aparat setempat dimaksudkan untuk menjaga
keamanan kilang RU VI Balongan dari segala ancaman.
“Dengan kerjasama ini akan ada perbaikan sarana
dan prasarana keamanan, yaitu berupa penambahan
unit CCTV, pos keamanan, pagar pembatas dan alat
komunikasi,” ujar Suseno.
Dalam kegiatan tersebut dijelaskan pola pengamanan
yang akan diterapkan. Yaitu, dengan sistem pengamanan
terbuka dan tertutup. Sedangkan bentuk pengamanan
yang diterapkan adalah bentuk stationer dan patroli.
Dalam arahannya Kapolres Indramayu AKBP
Rudy Setyawan menyampaikan bahwa optimalisasi
pengamanan terhadap kilang Pertamina sebagai salah
satu objek vital nasional tidak hanya merupakan tanggung
jawab perusahaan dan aparat keamanan setempat saja.
“Tapi, masyarakat sekitar wilayah operasi pun harus
dilibatkan. Karena, bagaimana pun ini menyangkut hajat
hidup orang banyak. Jadi, kita juga harus menumbuhkan
semangat kebersamaan masyarakat dalam menjaga
aset negara, yang notabene juga merupakan milik anak
bangsa,” tegasnya. MP RU VI

kRONIKA

Keluarga Besar RU VII Rayakan Paskah Bersama

Foto : RU VII

Pengamanan Terpadu
Wajib Diterapkan
untuk Obvitnas

KASIM – Dalam rangka memperingkati Hari Paskah, keluarga besar
RU VII melaksanakan Ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)
di Gereja Okuimene Bahtera Iman, Kilang RU VII Kasim pada Sabtu
(23/04). Ibadah dipimpin oleh Pendeta Evangelish Ricky Montang
yang diikuti oleh pekerja, mitra kerja dan masyarakat di sekitar RU
VII Kasim. Pesan Paskah kali ini mengajak segenap umat kristiani
untuk mewujudkan kesatuan, persaudaraan dan kekompakan dalam
bekerja dan hidup bermasyarakat. Acara dihadiri oleh Pejabat GM
RU VII, Herman Muis. Dalam sambutannya, Herman meminta
kepada segenap umat kristiani yang hadir untuk mendoakan RU
VII agar dapat segera beroperasi kembali. Pada kesempatan yang
sama, GM RU VII memberikan bantuan seng secara simbolis untuk
perbaikan atap Gereja Elim Seget di wilayah Seget yang diterima
oleh Anike Irapai. Selain ibadah bersama, acara dimeriahkan dengan
lomba mencari telur Paskah untuk anak-anak. MPRU VII

No. 18

AP

anak perusahaan

Pertama di Indonesia,
PEP Field Papua
Uji Coba QOR
SORONG - Field Papua bersama dengan OilRec
Technologies Ltd., didampingi UTC (Upstream Technology
Center) dan EPT Region KTI melaksanakan uji coba
teknologi QOR (Quarternary Oil Recovery) selama satu
bulan yang dimulai awal April 2011. Uji coba QOR di
Field Papua ini merupakan pertama kali di Indonesia
dan kedua kali di dunia.
Dalam kegiatan uji coba QOR di Field Papua ini,
digunakan dua pasang sumur yang memenuhi kriteria
untuk dilaksanakan uji coba. Pasangan sumur pertama
adalah Sumur KLO 134 sebagai sumur anoda, dan
sumur KLO 38 sebagai sumur katoda. Sedangkan
pasangan sumur selanjutnya adalah sumur KLO 191
sebagai anoda yang dipasangkan dengan sumur
KLO 186 sebagai sumur katoda. Seluruh peralatan
pendukung kegiatan difasilitasi oleh OilRec Technologies
Ltd, dengan beberapa peralatan pendukung lainnya yang
disediakan oleh Field Papua.
“Kegiatan ini pertama kali dilakukan di Amerika,
lapangan Bluesky Field. Sedangkan uji coba di Field
Papua adalah yang kedua di dunia dan pertama di
Indonesia,” ujar Suryo Adi Putranto, Reservoir Production
Engineer Upstream Technology Center Jakarta.
Lebih lanjut Suryo Adi Putranto menegaskan bahwa
di Bluesky Field, lima sumur produksi menghasilkan
minyak sebesar 1,5 BOPD. Selama teknologi QOR
diterapkan, dari empat sumur yang diproduksikan (satu
sumur sebagai sumur anoda) mampu menghasilkan
minyak sebanyak 7,5 BOPD. Setelah alat electrochemical dimatikan, produksi Bluesky Field kembali ke
angka awal sebelum QOR dilaksanakan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kenaikan produksi saat uji coba
tersebut karena alat QOR ini memang berfungsi, tambah
Suryo.
Teknik QOR menggunakan metode electro-chemical
dengan menghantarkan arus listrik ke reservoir, dari
sumur anoda yang dialiri listrik menuju sumur katoda
yang menerima arus. Dari metode ini diharapkan terjadi
aliran fluida dan ada peningkatan minyak dari jumlah
yang dihasilkan sebelumnya.
Sebelumnya OilRec Technologies Ltd., mempre
sentasikan tujuan mereka menawarkan uji coba QOR
di UTC Jakarta. Dari pertemuan tersebut Region KTI
merespon dan selanjutnya memilih Field Papua untuk
dilaksanakan uji coba, karena Field Papua memiliki
kriteria sumur yang sesuai dengan persyaratan yang
diajukan OilRec Technologies Ltd. “Dipilihnya Field
Papua untuk uji coba ini karena karakteristiknya sesuai
dengan lapangan pertama yang diuji coba di Amerika,”
ucap Asep Hudiman, EPT Region KTI yang ikut dalam
kegiatan uji coba QOR di Papua.
Sementara itu, teknologi electro-chemical sendiri
sebelumnya digunakan oleh OilRec Technologies Ltd.
untuk mengelola sludge/limbah yang mengandung mi
nyak agar lingkungan tidak tercemar. Setelah diadakan
penelitian lebih lanjut, perusahaan yang berkantor pusat
di Hongkong ini mencoba menerapkan metode electrochemical untuk menstimulasi minyak dalam sumur
produksi. Hasilnya, dalam percobaan pertamanya di
bluesky field Amerika terjadi peningkatan produksi yang
cukup signifikan. “Harapannya ada aliran fluida dari
anoda ke katoda, biar ada peningkatan produksi minyak
disini,” pungkas Saifudin Zuhri, staff ahli Perencanaan
Pemeliharaan Fasilitas Produksi Surface & Sub Surface
Field Papua.MPPEP
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Pertamina Gas Tandatangani GTA
untuk Konsumsi Depok dan Bekasi
JAKARTA - Sebagai kelan
jutan dari usaha untuk me
ngemb angkan bisnis niaga
gas, PT Pertamina Gas
pada menandatangani Gas
Transportation Agreement
(GTA) mengenai pengangkutan
gas bumi melalui pipa untuk
rumah tangga, (6/4). Dalam
GTA tersebut Pertamina Gas
menjalin kerjasama dengan
PT Sinergi Patriot Bekasi
untuk memasok gas ke rumah
tangga di kota bekasi, yakni
sebanyak 1.800 rumah. Gas
yang akan dipasok untuk
kota Bekasi sebesar 212,600
MMSCF dengan jangka waktu
penyaluran 5 tahun.
Pada kesempatan yang
sama Pertamina Gas juga
menandatangani GTA me
ngenai pengangkutan gas
bumi melalui pipa untuk rumah
tangga untuk kota Depok
den gan PT Jabar Energi.
Dalam perjanjian tersebut
Pertamina Gas akan memasok
gas untuk 4.000 rumah. Gas
yang akan dipasok untuk
kota Depok sebesar 284,800
MMSCF dengan jangka waktu

Foto : Pertagas

KIPRAH

penyaluran 5 tahun.
Penandatanganan kedua
GTA tersebut dilakukan di
Aula Kementerian ESDM dan
ditandatangani oleh Direktur
Pengembangan Usah a PT
P e r t a m i n a G a s H a r j a n a
Kodiyat, Direktur Utama PT
Sinergi Patriot Bekasi Eddy
Sukarna dan Direktur Utama
PT Jabar Energi Adianto.
Gas yang disalurkan
untuk kota Bekasi berasal
dari Lapangan Subang

yang dikelola oleh PT Per
tamina EP dimana gas ter
sebut diserahkan di titik Setu
dan gas tersebut akan di
distribusikan ke rumah warga
melalui jaringan distribusi
yang dibangun oleh PT Si
nergi Patriot Bekasi. Gas
untuk kota Depok juga ber
asal dari lapangan yang sa
ma. Namun, gas tersebut
diserahkan di titik Beji dan
selanjutnya didistribusikan ke
rumah warga lewat jaringan

milik PT Jabar Energi.
Melalui penandatanganan
GTA, Pertamina Gas mem
berikan andil bagi pengem
bangan gas kota sesuai
dengan Inpres No. 1/2010.
Sebelumnya Pertamina Gas
juga berperan aktif untuk
mengembangkan gas kota,
dengan melaksanakan peng
angkutan gas bumi melalui
pipa bagi keperluan rumah
tangga di kota Palembang dan
kota Sidoarjo.MPPERTAGAS

Lampaui Target Produksi, PEP Cepu Syukuran
JAKARTA - Pertamina EP
Cepu (PEPC) menyelengga
rakan syukuran berkaitan
dengan beberapa keberha
silan terkait produksi dan
penemuan cadangan baru di
Blok Cepu.
Acara tersebut berlang
sung di kantor PT Pertamina
EP Cepu (PEPC), Gedung
Patra Jasa Lantai 6, Jakarta
pada Selasa (19/4), dipimpin
Direktur Utama PEPC Amril
Thaib Mandailing dan dihadiri
segenap jajaran manajemen

dan staf PEPC.
Pada 6 April 2011 yang
lalu, produksi EPF Banyu Urip
telah mencapai angka 10 juta
barrel. Proyek EPF Banyu
Urip yang diinisiasi oleh PEPC
tersebut mulai berproduksi
sejak akhir Agustus 2009.
Pada tahun 2010 tingkat pro
duksi rata-rata mencapai
18,533 BOPD dan selama
periode Januari-Maret 2011
mencapai 21,176 BOPD.
Selain keberhasilan
pencapaian produksi, Amril

mengemukakan bahwa pada
18 Desember 2010 pemboran
Alas Tua West (ATW)-1 telah
diselesaikan dan berhasil
menemukan cadangan baru
(recoverable) sebesar 545
BCFG. Keberhasilan eks
plorasi Blok Cepu tersebut
disusul dengan keberhasilan
lain dalam pemboran Kedung
Keris (KK)-1 yang selesai
pada tanggal 18 Maret 2011
dengan temuan cadangan
minyak (recoverable) sebesar
79 MMBO (45 persen share

PEPC = 36 MMBO). “Pada
tahun 2011 ini, KPI yang dibe
bankan kepada PEPC ialah
penambahan cadangan baru
blok Cepu sebesar 23 juta
barel. Saat ini, kami sudah
memperoleh 36 juta barel.
Ini sudah melebihi target,”
kata Amril.
Temuan minyak Kedung
Keris tersebut rencananya
akan diproduksikan dengan
fasilitas produksi Main POD
Banyu Urip yang ditargetkan
on-stream awal 2014.MPUHK

PEP Field Rantau Lakukan Pelatihan Internal Audit
RANTAU - Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan nilai-nilai etika, Pertamina EP (PEP) Field Rantau me
laksanakan pelatihan Internal Audit selama dua hari di gedung
Wisma Jeumpa Field Rantau, (24/2).
Pelatihan internal audit bertujuan untuk meraih/mendapatkan
sertifikasi internasional ISO (Environmental Management
System) 14001 : 2004 & OHSAS (Occupational Health &
Safety Assessment Series) 18001 : 2007. Sasarannya adalah
memahami konsep audit, mengidentifikasi ketidaksesuaian,
serta dapat melaksanakan audit.
Field Manager PEP Rantau Irwansyah mengatakan pela
tihan internal audit ini merupakan rangkaian dari program
sertifikasi ISO & OHSAS yang sudah dilakukan sejak Oktober

2010. Secara umum audit ini tidaklah jauh berbeda dengan
audit-audit yang sudah berjalan, dengan posisi sebagai auditee.
“Kita sudah sering menerima kedatangan auditor. Pada intinya
adalah sama saja, auditor tugasnya memastikan apa yang kita
lakukan itu sesuai dengan persyaratan standar dan ketentuan
yang berlaku,” ujar Irwansyah.
Kepada seluruh peserta pelatihan, Irwansyah meminta agar
pelatihan ini dapat memacu kinerja perusahaan.
Pelatihan disampaikan oleh Antonius Widiarso dan Ferry
Irawan Pare dari PT Surveyor Indonesia dengan materi pengan
tar audit, mengidentifikasi ketidaksesuaian, program audit,
proses audit, latihan mengidentifikasi ketidaksesuaian, teknik
audit, dan studi kasus mengidentifikasi temuan audit. Acara
diakhiri dengan evaluasi auditor internal.MPPEP RANTAU
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Pertamina - Kideco Jaya Agung
Teken Kontrak Jual Beli BBM
konsumsi BBM Kideco men
capai 20.000 KL/bulan,
dan diprediksi mengalami
peningkatan setiap tahun.
Direktur Pemasaran
dan Niaga Djaelani Sutomo
menyampaikan, kerja sama
kedua pihak sudah terjalin
selama ini. “Kami sangat
berbangga dengan kolaborasi
bersama Kideco yang sudah
sekian tahun. Kita sudah saling
mengenal, dan selama kerja
sama berjalan tidak banyak
mendapat komplain,”papar
Djaelani.
Apa yang disampaikan
Djaelani mendapat respon
positif dari President Director
PT. Kideco Jaya Agung Kim
Dal Soo. Kim menyatakan
bahwa perkembangan usaha
Kideco tak lepas dari peran
Pertamina dalam menyuplai
bahan bakar solar untuk
operasional pertambangan,
selama lebih dari 18 tahun.
“Sampai saat ini kami per
caya penuh Pertamina satusatunya perusahaan yang
dapat menjamin kualitas
BBM-nya, dan mampu mem
berikan pelayanan terbaik.

Triwulan I 2011,
BBM Subsidi di Sumut
Over Kuota

Foto : KUN/Pertamina

Jakarta – Setelah lebih
dari 18 tahun menjalin
kerja sama jual beli BBM
dengan Pertamina, PT. Ki
dec o Jaya Agung kembali
memperpanjang kontrak yang
merupakan bagian dari sinergi
bisnis saling menguntungkan
antara kedua belah pihak.
Penandatanganan kontrak
jual beli dilakukan pada 15
April lalu di Kantor Pusat
Pertamina, antara SVP Fuel
Marketing & Distribution
Djoko Prasetyo dengan
President Director Kideco
Jaya Agung MR. Kim Dal
Soo, dan disaksikan Direktur
Pemasaran & Niaga Djaelani
Sutomo.
Kontrak jual beli BBM
yang semula dua tahun kini
diperpanjang menjadi enam
tahun dengan masa review
3 tahun. Pengadaan bahan
bakar ini untuk menunjang
operasional PT. Kideco Jaya
Agung sebagai perusahaan
tambang batubara. Nilai kon
trak yang ditandatangani
sekitar 200 juta dolar AS
setiap tahun, dengan asumsi
selama periode 2010 – 2011

SVP Fuel Marketing & Distribution Djoko Prasetyo berjabat tangan dengan
President Director Kideco Jaya Agung MR. Kim Dal Soo setelah menandatan
gani perpanjangan kontrak jual beli BBM.

Kami berharap kerja sama ini
bisa membawa peningkatan
performa keuangan juga pe
ningkatan hubungan bisnis
yang lebih harmonis,”papar
Kim.
Kerja sama ini juga di
harapkan mampu memberikan
konstribusi positif terhadap
pertumbuhan ekonomi masya
rakat sekitar daerah operasi
Kideco dan bagi Indonesia .
PT Kideco Jaya Agung
adalah perusahaan tambang

batu bara yang beroperasi
di Kabupaten Pasir, Kali
mantan Timur sejak 1993. Lu
as pertambangan eksploitasi
Kideco sekitar 50.500 hektar,
dengan produksi hingga 2010
mencapai 200 juta ton. Untuk
tahun ini, Kideco menargetkan
total produksi batu bara men
capai 43 juta ton, dimana
keb erhasilan pencapaian
tersebut sangat didukung
oleh Pertamina.MP KUN/DSU/
PARAMITA D.

Musda DPD VII Hiswana Migas
MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo
membuka musyawarah daerah (musda) VII DPD VII Hiswana
Migas Sulawesi di Hotel Singgasana Makassar, Sabtu (16/4).
Acara yang bertajuk Membangun Pengusaha yang Profesional,
Mandiri serta Menjalin Hubungan yang Lebih Intensif dengan PT.
Pertamina (Persero) berlangsung selama dua hari dan diikuti
oleh seluruh pengurus DPC Hiswana Migas yang di lingkungan
DPD VII Hiswana Migas Sulawesi.
Acara dihadiri oleh Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina
Djaelani Soetomo, Ketua DPP Hiswana Migas Eri Purnomohadi,
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dan GM Fuel Retail Marketing Region VII Ferdy Novianto.
Dalam musda kali ini Burhanudin Lestim kembali terpilih
menjadi Ketua DPD VII Hiswana Migas Sulawesi periode
2011 – 2014. Burhanudin yang mendapat kesempatan kedua
memimpin DPD VII Hiswana Migas Sulawesi berharap Hiswana
Migas sebagai ujung tombak terdepan Pertamina mendapat
dukungan Pemerintah lam menjalankan kegiatannya. Ia juga
meminta agar seluruh anggota DPP VII Hiswana Migas dapat
salaing bekerja sama untuk meningkatkan kinerja Hiswana
Migas ke depannya.MP FRM REG. VII

Medan - Konsumsi bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi jenis Premium dan Solar, pada JanuariMaret 2011 di Sumatera Utara tercatat sebanyak
614.120 kiloliter (kl), atau sekitar 26,8 persen dari total
target kuota 2011 yang ditetapkan pemerintah melalui
Pertamina sebesar 2.291.510 kiloliter. Walaupun telah
melebihi kuota, Pemasaran Region I berkomitmen
untuk tetap menyalurkan BBM sesuai kebutuhan
masyarakat di Sumatera Utara.
Konsumsi selama tiga bulan terakhir ini naik
sebesar 6,7 persen dari kuota yang menurut per
hitungan seharusnya hanya menghabiskan Premium
& Solar sebanyak 575.670 kiloliter. Secara terperinci
konsumsi BBM subsidi selama Januari-Maret terdiri
dari Premium sebanyak 356.040 kiloliter dan Solar
sebanyak 258.080 kiloliter. Masih tingginya konsumsi
BBM subsidi hingga Maret lalu lebih dikarenakan
panic buying yang memicu masyarakat membeli BBM
secara tidak wajar. Di samping itu juga karena ada
kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang cukup
signifikan. Kebutuhan BBM di Sumut berfluktuasi
namun rata-rata per hari sebesar 3.950 kiloliter untuk
Premium dan Solar sebanyak 2.850 kiloliter.
Untuk mencegah munculnya gejolak di masya
rakat, Pertamina akan tetap menyalurkan BBM sesuai
kebutuhan. Dalam penyalurannya, Pertamina terus
berkoordinasi dengan aparat pemerintah dan pihak
yang berwajib agar BBM bersubsidi dapat disalurkan
tepat sasaran. Walaupun sudah ada dua badan usaha
swasta/asing lain yang ditunjuk pemerintah untuk
menyalurkan BBM bersubsidi, tetapi sebagai BUMN,
Pertamina memiliki kewajiban sebagai penjaga
pasokan energi nasional.
Pertamina berharap pada triwulan II kelebihan
kuota bisa ditekan mengingat kesadaran konsumen
menggunakan bahan bakar non-subsidi seperti Per
tamax terus naik sejak tahun lalu. Penjualan Pertamax
di Sumut pada 2010 naik signifikan menjadi 12.868
kiloliter dari posisi 2009 sebanyak 11.244 kiloliter.
Sampai saat ini stok BBM untuk Sumut yang
berada di Terminal BBM Medan Group, Pematang
Siantar, Kisaran, Sibolga, dan Gunung Sitoli, dalam
jumlah yang cukup. Pasokan secara kontinyu terus
ditambah, yang berasal dari Kilang RU II Dumai dan
impor via Instalasi Tanjung Uban (Kepulauan Riau).
MP
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DUMAI - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berkembang semakin cepat. Perkembangan tersebut harus
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat di berbagai sektor. Oleh karena itu,
dibutuhkan peningkatan keahlian dengan tetap mempertahankan
nilai-nilai kebangsaaan bangsa Indonesia serta keIslaman.
Pada 4 April 2011, di ruangan kerja Ketua Bazma RU II
Dumai Burhanuddin, dilakukan penandatanganan MoU Program
Rumah Pintar Masyarakat (RPM) antara BAZMA RU II Dumai
dengan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Penandatanganan
dilakukan oleh Ketua Bazma RU II H. Burhanuddin dan Direktur
Eksekutif LAZ Swadaya Ummah Dwi Purwanto.
Program RPM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia khususnya bagi mustahik (penerima
zakat, red). Program ini lahir sebagai institusi pendidikan non
formal di tengah masyarakat. RPM dirilis sebagai jawaban
dari kesenjangan pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat

mustahik. Rencananya program ini akan diadakan di setiap
kecamatan yang ada di Kota Dumai. Kegiatan RPM di antaranya
adalah pendidikan dan pelatihan yang diperlukan masyarakat,
pelatihan kewirausahaan, mendorong terbentuk usaha-usaha
kecil pedesaan, pelatihan kepemimpinan bagi pemuda dan
remaja, kursus-kursus life skill seperti di bidang agrobisnis dan
advertising, serta pengenalan lT bagi masyarakat.
Menurut Burhanuddin, di RPM terdapat media-media
pembelajaran dan pelatihan seperti pustaka mini, labor mini
komputer, ruang-ruang kursus/pelatihan, seperti: menjahit, lT,
advertising, desain grafis, pelatihan-pelatihan agro dan lain
sebagainya.
“Dengan demikian Rumah Pintar Masyarakat (RPM) menjadi
pusat pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, yang
bertujuan mewujudkan masyarakat mandiri, beredukasi dan
selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Burhanuddin.
MP
RU II

Foto : RU II

MoU Program RPM Bazma RU II dengan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Ketua Bazma RU II Buhanuddin (kanan) dan Direktur Eksekutif LAZ Swa
daya Ummah Dwi Purwanto menandatangani MoU Program Rumah Pintar
Masyarakat.
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PEP Field Papua Bantu
Perbaikan Jembatan
SORONG - Pertamina EP (PEP) Field Papua
memberikan bantuan bahan material untuk
perbaikan jembatan yang menghubungkan jalan
kampung HBM menuju waterpump milik PEP
Field Papua di HBM, Kelurahan Remu Utara
Kota Sorong, Sabtu (2/4). Bantuan tersebut
sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi
perusahaan terhadap warga sekitar rumah
pompa (waterpump) milik PEP Field Papua.
Bantuan secara simbolis diserahkan oleh
Pws. Sekuriti PEP Field Papua Carmo kepada
Ketua RT 01/RW 01 HBM Eduard Howay.
”Kami sangat berterima kasih atas bantuan
yang diberikan oleh PT Pertamina EP, karena
jembatan ini satu-satunya akses jalan kami
keluar dan masuk HBM sini” ujar Eduard
Howay.
Wilayah di HBM, Remu Utara merupakan
temp at pengoperasian waterpump PEP
Field Papua berada. Seluruh pasokan air
untuk kebutuhan perusahaan bersumber dari
waterpump di HBM ini. “Jika jembatan ini rusak,
akan mempengaruhi operasional perusahaan
karena lalu lintas kami melalui jembatan ini,”
ujar Carmo, Pws. Sekuriti Field Papua.
Dengan perbaikan jembatan di HBM ini
diharapkan transportasi dan pasokan air
menggunakan mobil tangki ke lingkungan
perusahaan bisa berjalan dengan normal,
serta mobilisasi warga HBM sendiri kembali
normal.MPPEP
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Pertamina Bangun Gedung Saka
Bhayangkara di Palembang
PA L E M B A N G - S e b a g a i
bentuk kepedulian Pertamina
terhadap pembinaan generasi
muda serta dukungan terhadap
instansi kepolisian khususnya
Resort Kota Palembang, Per
tamina membangun Ged ung
Saka Bhayangkara Polresta
Kota Palembang. Kegiatan
pembangunan gedung ini
dimulai dengan peletakan batu
pertama, pada (18/4).
Dalam seremonial pe
letakan batu pertama tersebut
hadir Kapolresta Palembang
Kombespol Cahy o Budi Sis
wanto, HR Area Manager
Region II Sumbagsel Suparman,
serta Tim Pembina Pramuka
Saka Bhayangkara dan Patroli
Keamanan Sekolah (PKS) seKota Palembang.
HR Area Manager Region
II Sumbagsel Suparman men
jelaskan bantuan ini diberikan
dengan tujuan agar dapat
membantu upaya Polresta Kota
Palembang dalam memajukan

generasi muda yang terampil
dan mandiri melalui pembinaan
gerakan Pramuka. Selain itu juga
wujud kepedulian dan dukungan
Pertamina terhadap kepolisian
secara umum agar kepolisian
semakin baik dalam pelayanan
terhadap masyarakat.
“Kami berharap, bantuan ini
maka akan mempererat jalinan
silaturahmi dan koordinasi antar
dua institusi ini,” ungkapnya.
Sementara Kapolresta Kota
Palembang Kombespol Cahyo
Budi Siswanto men gucapkan
terima kasih atas dukungan
Pertamina dengan dibangunnya
Gedung Saka Bhayangkara ini.
Meurut Budi, gedung ini nantinya
akan difungsikan bukan hanya
untuk kegiatan Pramuka, tetapi
juga sebagai Balai Kemitraan
Polri dan Masyarakat (BKPM)
yang sedang digalakkan institusi
Kepolisian saat ini.
“Sebagai wujud terima kasih
kami, nantinya gedung ini akan
kami pergunakan sebaik-baiknya

Foto : FRM Reg. II

BERITA

serta semaksimal mungkin bagi
kegiatan yang berhubungan
dengan kemasyarakatan.
Semakin besar manfaat gedung
ini, maka semakin bermakna
pula bantuan Pert am ina ba
gi masyarakat, khususnya
generasi muda yang tergabung
dalam gerakan Pramuka dan
Patroli Keamanan Sekolah

(PKS),” ujar Cahyo.
Gedung Saka Bhayangkara
berdiri di lahan sekitar 150 m2 di
samping timur Kantor Polresta
Kota Palembang, Jakabaring.
Bantuan yang dikeluarkan
Pertamina untuk pembangunan
fisik gedung, furnitur, dan pe
rangkat komputer senilai Rp.
263.342.000. MP FRM REG. II

