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STRATEGI INVESTASI
PERTAMINA

PERTAMINA SEBAGAI
SIMBOL INDONESIA

PT Pertamina (Persero) sepakat melakukan
kerjasama dengan PT Pelindo II dalam bidang
pemanfaatan lahan dan lainnya sebagai salah
satu bentuk kemitraan dan sinergi bisnis antar
sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
dengan prinsip saling menguntungkan.

Foto : BFR/Dok. Pertamina

•• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama Karen Agustiawan berjabat tangan dengan Direktur Utama PT Pelindo R.J. Lino setelah menandatangani berita acara MoU Pemanfaatan Lahan, di Kantor Pusat Pertamina, (5/1/2010).
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Strategi Investasi Pertamina
Pengantar Redaksi:
Program menuju Pertamina
kelas dunia memerlukan
investasi tidak sedikit, dengan
kata lain Pertamina harus
berinvestasi dengan jumlah
memadai, tepat guna, dan
Direktur Keuangan
efisien. Tahun 2010 ini
Ferederick ST Siahaan
Pertamina menganggarkan
investasi senilai Rp 40 triliun, dengan alokasi 68 persen
sektor hulu dan 32 persen sektor hilir. Bagaimana strategi
investasi untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) Pertamina? Berikut pernyataan Direktur
Keuangan Ferederick ST Siahaan, beberapa waktu lalu.

Pertamina. Ini bisa kita kembangkan, bisa kita tambah. Tapi
sebenarnya kita melakukan pendanaan eksternal itu untuk
upaya investasi yang sifatnya produktif. Bukan kita pakai
untuk menalangi piutang-piutang yang macet itu.
Jadi harus kita pastikan bahwa setiap penggunaan
dana pinjaman yang tentunya kita bayar bunga, itu harus
investasi yang menghasilkan return yang lebih besar dari
cost of fund kita. Nah, strategi pendanaannya seperti itu,
sumber pendanaannya bisa macam-macam, dari luar
maupun dari dalam.

Sejauhmana kesiapan pendanaan kita? Apakah kita
masih tergantung pada pendanaan luar? Kalau ditanya
apakah kita tergantung pada pendanaan luar, tergantung
kondisi pendanaan kita atau pada saat nanti. Pendanaan
Program investasi Pertamina dalam rangka
kita banyak dipengaruhi oleh likuiditas. Para stakeholder
Pemerintah banyak mengambil BBM sehingga mengurangi
menunjang pencapaian Pertamina kelas dunia (2008 –
kemampuan pendanaan kita. Kemudian piutang-piutang
2023) semakin menuntut dana cukup besar.
macet. Itu juga akan mengurangi kemampuan pendanaan
Bagaimana strategi investasi Pertamina seharusnya
kita untuk investasi. Sehingga pilihan lain adalah pinjaman.
dalam pandangan Bapak baik untuk pencapaian 2013,
Kalau meminjam, menurut saya selaku Direktur
2018, maupun 2023? Pertama, strategi untuk ke depan
Keuangan, kita punya
menurut saya kita kembangkan ke hulu sebagai
prioritas pertama. Kedua, meningatkan posisi
batas. Jangan sampai
strategis Pertamina di sektor hilir.
krisis Pertamina berulang.
Jadi harus kita
Untuk kegiatan hulu investasi yang mau kita
Kita sudah tetapkan
pastikan bahwa setiap
lakukan adalah pengembangan yang terkait
mengambil kebijakan,
kegiatan hulu di luar negeri dan di dalam negeri.
bahwa debt equity tidak
penggunaan dana
Khusus kegiatan hulu, pertama peningkatan
boleh lebih dari satu.
produksi. Yang tidak kalah pentingnya, adalah
Berarti itu batas
pinjaman yang
peningkatan cadangan.
pendanaan kita. Jangan
tentunya kita bayar
Investasi kita di hulu bisa organic growth
sampai kita menjadi high
maupun unorganic growth lewat akuisisi. Akuisisi
leverage.
bunga, harus
dimulai sejak tahun lalu (2008), yaitu Medco
Tuban, kemudian tahun ini akuisisi ONWJ.
Itu bisa dari
digunakan untuk
Ke depan kita akan lihat kesempatanberbagai sumber? Itu
investasi yang
kesempatan akuisisi ini yang sifat asetnya berupa
bisa dari berbagai
lapangan-lapangan yang sedang berproduksi. Atau
sumber. Bisa dari obligasi,
menghasilkan return
lapangan-lapangan yang memiliki cadangan yang
pinjaman.
yang lebih besar dari
istilahnya P1, yang proven reserve-nya cukup
signifikan menambah cadangan Pertamina.
Pembangunan
cost of fund kita.
Untuk meningkatkan posisi strategis di hilir,
infrastruktur untuk
tentunya dengan liberalisasi di hilir, perlu
sektor pengolahan dan
ditingkatkan nilai tambah dari posisi yang ada
pemasaran niaga
sekarang. Dengan punya jaringan depot, kilang, sistem
seperti apa kebijakannya? Pertama, infrastruktur yang
perkapalan, logistik, dan lain sebagainya, kita
kita buatkan dari sisi distribusi maupun dari sisi tangki
memastikan bahwa kita bersaing dengan siapapun
timbun, depot, dan lain sebagainya. Dari sisi distribusi
pemain-pemain baru yang mau masuk.
harus ada keandalan distribusi, yaitu fungsi perkapalan,
Terutama kita harus mengoptimasi kilang, baik dari
transportasi, infrastruktur pelabuhan. Ini kita harus perbaiki.
sisi peningkatan produksi maupun memastikan bahwa
kilang menghasilkan produk-produk yang harganya
Harus ada penjelasan kepada publik, pendirian
bersaing di pasar.
Pertamina mengenai efisiensi itu seperti apa? Efisiensi
Jadi, dari sisi pendanaan, bagaimana menuntut cukup
Pertamina harus dilihat, pertama sebagai PT baru tahun
dana besar. Problem pendanaan di Pertamina, yang
2003. Banyak warisan-warisan yang sekarang kita
pertama adalah dividen Pertamina yang seringkali cukup
bereskan karena membuat kita tidak efisien. Kebijakanbesar dibandingkan dengan laba yang kita hasilkan atau
kebijakan dulu dalam rezim cost and fee, kebijakandibandingkan dengan dividen BUMN lain. Kalau kita
kebijakan berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1971. Itu yang
menganut dividen 50 persen diberikan kepada APBN itu
menjadi beban begitu kita diberi tugas.
nilainya cukup besar.
Pertamina itu kan kompleks dari hulu ke hilir, belum di
Dari sisi pendanaan kita melihat piutang-piutang yang
tengah-tengahnya business process-nya yang sangat
seringkali bermasalah dengan BUMN maupun instansi
kompkeks. Pertamina ini sangat besar. Jadi begitu kita
Pemerintah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kita
bilang ada efisiensi satu persen, nggak kerasa.
duduk bersama-sama dengan Pemerintah meyakinkan
Di kita sendiri perlu lah memperbaiki. Makanya kalau
bahwa itu ada kepastian pembayarannya. Sebagai BUMN
Anda lihat di Anggaran 2010 kita tajam tuh untuk melihat
yang mendukung BUMN lain untuk membuktikan sektor
efisien. Kita mulai potongin anggaran-anggaran yang
publik tidak terganggu, kita mendukung BUMN-BUMN
memang tidak memberikan nilai tambah.
tersebut.
Saya selalu bilang, kita mulai dari hal-hal kecil lah.
Nah, ini akan mempengaruhi dari sisi pendanaan.
Misalnya biaya perjalanan dan seluruh biaya-biaya yang
Tapi untungnya kalau sekarang ini yang bisa kita lakukan
tidak menyangkut dengan nilai tambah kita kurangi.
adalah Pertamina ini masih rendah dari sisi leverage-nya.
Masih banyak yang bisa kita perbaiki dan harus
Jadi leverage kita ini masih kurang dari 50 persen. Artinya
diperbaiki. Masih banyak, masih banyak yang bisa kita
perbandingan antara utang dengan total equity
perbaiki.MP NS, UHK, NDJ

Editorial
Dilema Donggi-Senoro
Kalau negeri kaya migas seperti Iran lebih suka
migasnya diekspor untuk memenuhi pundi-pundi negara,
sementara energi di dalam negeri dipenuhi energi
alternatif seperti nuklir, tenaga air, dan lain-lain, maka
kebijakan Indonesia saat ini adalah mengonsentrasikan
energi fosil gas bumi untuk konsumsi dalam negeri.
Pemerintah memutuskan kontrak-kontrak gas yang sudah
jatuh tempo tidak lagi untuk ekspor tetapi untuk kebutuhan
domestik.
Bukan tanpa alasan, karena energi fosil minyak bumi
sudah tidak bisa lagi diandalkan, terlebih untuk kebutuhan
domestik ke depan. Dalam Kebijakan Energi Nasional
(KEN) 2005 – 2025 arahnya adalah lebih mengurangi
peran energi fosil dan lebih mengembangkan energi baru
terbarukan (EBT) seperti panasbumi, tenaga angin, tenaga
air, energi matahari, sampai biofuel. KEN misalnya tahun
2007 Pemerintah tidak akan memberikan subsidi pada
semua jenis BBM, termasuk untuk minyak tanah, solar,
dan premium.
Konversi minyak tanah ke LPG sampai tahun 2009
sudah sukses pada angka 42 juta unit LPG 3 kilogram. Itu
adalah implementasi dari KEN, walaupun agak molor dari
sisi waktu. Tapi dalam kaitan ini peran Pertamina akhirnya
lebih besar, walaupun dalam rencana awal begitu banyak
institusi yang seharusnya berperan, baik dalam
pengadaan tabung, gas LPG, sampai sosialisasi.
Program konversi harus ditunjang oleh ketersediaan
gas bumi di dalam negeri. Itulah sebab, kontrak-kontrak
gas di lapangan lama yang sudah berakhir, tidak akan
diperpanjang kontrak ekspornya, karena gasnya memang
harus diarahkan untuk konsumsi dalam negeri. Tetapi di
sini persoalan tidak sederhana. Semisal lapangan gas
Donggi Senoro yang menghadapi dilema yang sampai
tulisan ini diturunkan (18/1), apakah gasnya untuk ekspor
atau hanya untuk pasar domestik.
Di satu sisi industri domestik memerlukan gas, tapi di
sisi lain opsi ekspor masih menarik karena harganya lebih
mahal ketimbang dijual di dalam negeri. Belum ada kata
sepakat dalam soal harga antara produsen – dalam hal ini
Pertamina dan Medco Energy yang menjadi operator –
dengan pembeli dalam negeri, beberapa industri seperti
Pusri, PLN dan Panca Amara Utama (PAU), di mana
mereka membutuhkan gas sebanyak 211 MMSFCD.
Produsen bersedia dengan harga 5,3 dolar AS per million
british thermal unit (MMBTU), tapi pembeli domestik
bersikeras pada harga 4,5 dolar AS per MMBTU.
Persoalan lain, pembiayaan proyek Donggi-Senoro
memang siap ditanggung Bank Kerjasama Internasional
Jepang (JIBC), tetapi sang investor mau membiayai
dengan asumsi gasnya diekspor (LNG). Berarti kalau gas
Donggi-Senoro tidak diekspor apakah JIBC masih
bersedia membiayai? Lalu Pemerintah berusaha
mendekati bank nasional, tapi sejauh ini belum ada
keputusan apakah perbankan nasional bersedia atau
tidak. Belum lagi persoalan kehadiran pemegang saham di
Donggi-Senoro dari Jepang, Mitsubishi yang memiliki
peran hingga 51 persen, apakah akan tetap terlibat kalau
gas dari lapangan ini tidak diekspor ke negerinya?
Persoalan proyek Donggi-Senoro betul-betul tidak
sederhana. Pastilah tak mungkin diselesaikan oleh tingkat
korporasi (operator : Pertamina, Medco Energy, dan
Mitsubishi, dan kelompok pembeli: PLN, Pusri, dan PAU),
atau setingkat
departemen
Di satu sisi industri
(Kementerian ESDM
dan BUMN). Dirjen
domestik
Migas Evita H. Legowo
memerlukan gas,
seperti dikutip pers,
tapi di sisi lain opsi
mengharapkan pada
keputusan Warpres
ekspor masih
yang ditunggu
menarik karena
secepatnya, karena
harganya lebih
semakin molor
mahal ketimbang
keputusan akan
semakin tertunda
dijual di dalam
proyek ini.MP
negeri.
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Pertamina sebagai Simbol
Indonesia
Lomba karya tulis dan foto menjadi salah satu
rutinitas yang dilaksanakan Region 1 Sumbagut saban
Pertamina berulang tahun. Semacam reward yang
dikompetisikan untuk kawan-kawan media di wilayah
region satu yang mencakup lima provinsi. Tujuan
akhirnya, berupaya merangkul media untuk lebih
membumi dengan Pertamina.
Syarat utama untuk ikut serta lomba, tulisan
tersebut yang diperlombakan harus sudah dimuat di
media. Sementara ketentuan untuk foto sedikit lebih
longgar, tak harus dimuat di media, namun jika dimuat
akan memberi nilai lebih.
Alasan mengapa harus dimuat di media, ya karena
ini publikasi yang murah dibandingkan harus
memasang iklan. Jika setiap koran memberikan porsi
400 centimeter bujursangkar untuk setiap artikel, dan
ada 20 artikel yang ikut lomba, itu artinya ada 800
centimeter bujursangkar atau delapan meter persegi
yang bercerita tentang Pertamina dalam sisi positif.
Sebab biasanya setiap peserta berasumsi jika
artikelnya tentang Pertamina jelek, maka peluang
menang akan kecil. Walau asumsi itu salah, tentu saja
kami tidak mau repot-repot membantah asumsi
tersebut. Lumayan, ada lebih 30 artikel yang baik
tentang Pertamina di tengah deraan berbagai masalah.
Bandingkan jika harus memasang iklan seluas delapan
meter persegi, berapa biayanya?
Untuk kemudahan penilaian, kami menentukan
sebuah tema. Biasanya tema tema itu masih terkait
dengan tema ulang tahun yang ditentukan kantor
pusat. Tahun lalu tema yang diusung Pertamina Menuju
Perusahaan Kelas Dunia, ya tema ini jugalah yang
dijadikan rujukan bagi para peserta. Maka, masuklah
beragam tulisan dari media yang terbit di Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Riau dan Kepulauan Riau.
Menarik dan terkadang membuat tersenyum
membaca tulisan-tulisan yang dikirimkan peserta. Ada
juga yang membuat pusing karena idenya tidak
berkorelasi dengan kondisi yang ada, alias mengadaada. Ada juga yang berharap banyak pada
penginternasionalan Pertamina.
Berikut salah satu kutipan tulisan tersebut.
Mungkinkah ada logo Pertamina di kaos Rooney
atau Giggs saat membela MU? Mungkin dan bisa.
Mungkinkah ada logo Pertamina di salah satu jet darat
yang bertarung di ajang F1? Bisakah jadi sponsor MU
itu dapat disebutkan bahwa Pertamina sedang menuju
sebagai perusahaan kelas dunia? Bisa, walaupun baru
satu aspek... Pertanyaannya, mungkinkah Pertamina
mengikuti jejak perusahaan dunia tersebut dan (ehm)
logonya bisa nongol di lacar kaca melalui aksi
menawan seorang Rooney?
Tulisan ini merupakan pemenang pertama lomba
dan berhak memboyong hadiah Rp 5 juta. Artikel
berjudul Logo Pertamina di MU dan Formula 1 itu
ditulis Robby Effendi dan dimuat di Harian Global,
Medan.
MENJADI SIMBOL INDONESIA
Secara keseluruhan, tulisan-tulisan yang ikut lomba

tahun lalu, menjadi semacam kaca pembesar, bisa juga
dipandang sebagai cermin, sejauh mana ekspektasi
masyarakat, yang sebagian di antaranya
terepresentasikan dari kerja kolektif wartawan, terhadap
keberlangsungan sebuah perusahaan milik bangsa
bernama Pertamina. Mereka mempunyai pengharapan
yang tinggi, berharap Pertamina bisa dikenal secara luas
dan dengan demikian Pertamina bisa menjadi sebuah
simbol tentang Indonesia.
Indonesia bukanlah sekedar Bali. Indonesia bisa
terjelaskan melalui logo Pertamina itu sendiri. Pertaminalah yang menurut mereka seharusnya menjadi
representasi Indonesia di dunia internasional, karena
memang memungkinkan untuk itu. Mereka berharap
banyak pada sepakbola, sayangnya di tingkat Asia saja
sudah kandas, konon pula pemenang Piala Dunia,
sehingga harapan itu pupus untuk sementara waktu.
Walau saya sendiri cenderung berpikir bahwa
efektivitas keterkenalan bukanlah diukur dari sebuah iklan
yang terpampang di bagian depan baju seorang pemain
bola atau kap depan mobil balap, tetapi berbagai harapan
tentang keinternasionalan Pertamina itu bisa dicapai
dengan sebuah kerja keras. Ya, kerja keras adalah energi
kita. Siapapun yang menciptakan tag iklan itu, memberi
nuansa baru bagi pencitraan Pertamina.
Pertamina memang harus bekerja lebih keras
menghadapi semua persaingan, ketika begitu banyak
sekat regulasi yang telah dan akan dibuat yang pada
gilirannya akan memarjinalkan peran Pertamina sebagai
pemain utama bisnis migas di dalam negeri.
Lihatlah misalnya status Pertamina yang selama ini
menjadi pemain tunggal dalam pendistribusian BBM
bersubsidi di dalam negeri. Namun mulai Januari 2010
Pertamina tidak lagi sendirian, ada beberapa perusahaan
pendamping yang juga menjual BBM bersubsidi. Baiklah,
itu domainnya pemerintah, dan oleh karena itu harus
dipandang sebagai sebuah upaya pemerintah
memberikan yang terbaik untuk bangsa. Namun di mata
masyarakat, hal ini hanya mungkin terjadi karena
Pertamina dipandang tidak mampu menjalankan
tugasnya dengan baik maka pemerintah menunjuk
perusahaan lain.
Ini masalah persepsi. Setiap orang bisa punya
pandangan berbeda, punya pendapat yang lain tentang
sesuatu hal. Sama halnya seperti memandang sebuah
mangkuk dari abad ke-14 peninggalan Dinasti Ming.
Seorang kolektor ulung akan memandangnya sebuah
mahakarya agung yang bernilai tinggi, sementara
seorang ibu dari Toba Samosir mungkin memandangnya
dari sisi manfaat dan bisa saja berpendapat masih lebih
bagus mangkuk plastik di rumahnya.
Mustahil menyeragamkan pendapat masyarakat
tentang sesuatu hal, tetapi justru inilah tantangannya.
Pertamina harus terus bekerja keras meningkatkan citra.
Membangun sendiri imej sebagai perusahaan kelas
internasional, dalam upaya menjadi perusahaan kelas
dunia.MP

FITRI ERIKA
Pemasaran BBM Retail Region I Medan

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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Foto : Pms Reg. VI

Pentingnya Security Information
bagi Perusahaan

Program Beli Pertamax
Dapatkan Hadiahnya
di Balikpapan
BALIKPAPAN - Di tengah kemeriahan dan di puncak acara
HUT ke-52 Pertamina yang diselenggarakan di lapangan
Merdeka Balikpapan pada (13/12), pengundian Pertamax
periode ke X berlangsung disaksikan oleh Notaris, Kepolisian
dan Departemen Sosial Kota Balikpapan dan para peserta
jalan sehat HUT ke-52 Pertamina. Kupon undian Pertamax
diambil oleh GM Pemasaran BBM Retail Region VI Kalimantan Alfian Nasution setelah diteliti dan diperiksa keabsahan
kupon oleh pihak berwenang, yang mendapatkan 1 unit HP
Blackberry adalah pengguna Pertamax yang bernama Wahyu, warga Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan
Grand Prize 1 Unit Motor Merk Honda Vario diberikan kepada
pengguna Pertamax asal Kota Samarinda Dwi Scrovsilanov
M.S. Hadiah diserahkan pada 15 Desember di depan lobi
gedung Annex oleh GM emasaran BBM Retail Region VI
Alfian Nasution didampingi SAM Kalimantan Riza Pahlefi dan
SR Wilayah I Hendri Eko Purwanto.MP PMS. REG. VI

JAKARTA – Di era globalisasi sekarang ini,
sebuah negara tidak hanya cukup membentengi negaranya dengan kapal perang
ataupun pesawat terbangnya untuk pertahanan. Tetapi pengamanan juga harus
dilakukan dari sisi security informasinya,
karena arus informasi yang masuk dan
keluar dari satu negara ke negara lain sangat luar biasa tinggi. Demikian disampaikan Wakil Direktur Utama Pertamina
Omar S Anwar di seminar Security Awareness, Senin (7/12/2009).
“Demikian juga dengan Pertamina, sebagai perusahaan yang menuju world class
sudah sepatutnya memiliki sistem dan tatanan IT security information yang andal,”
tegasnya.
Menurut Omar, salah satu yang paling
penting dan sangat sederhana dalam hal
membentengi perusahaan adalah satu
aspek yaitu tentang password. “Kalau kita
memiliki password jangan pernah dishare
kepada siapapun. Karena dari sharing
password banyak sekali kemungkinankemungkinan terjadi apabila ada niatnya
untuk memanipulasi informasi ataupun
membocorkan rahasia atau informasi,”
ujarnya.
Lebih lanjut Wadirut menjelaskan
bahwa Direksi sangat menginginkan kesadaran dan penjagaan informasi menjadi
budaya yang melekat pada insan Pertamina yang baru maupun lama. Selain itu,
Pertamina juga menginginkan para stakeholdernya memandang bahwa Pertamina
merupakan perusahaan berkelas dunia,
antara lain ditandai dengan adanya kesadaran informasi yang tinggi dari pekerjanya
dan juga didukung proses serta perangkat
teknologinya yang berstandar kelas dunia.
“Dalam upaya mencapai visi menjadi
perusahaan minyak kelas dunia, termasuk
keberhasilan bisnisnya, Pertamina seka-

rang ini sangat mengandalkan teknologi
informasi baik di kegiatan hulu maupun hilir.
Untuk itu, jajaran direksi terus mengimbau
dan mendukung untuk terus berupaya
menyimpan informasi khususnya yang
berkatagori rahasia,” tutur Omar.
Sedangkan menurut Senior Vice President Corporate Shared Service Ahmad
Bambang mengatakan bahwa Awareness
IT Security dilakukan dalam rangka membangkitkan kembali kesadaran keamanan
informasi menuju world class company.
Bambang menjelaskan bahwa salah
satu ciri dari world class oil company dari
tuntutan yang telah dicanangkan oleh
perusahaan adalah pelaksana tata kelola
perusahaan termasuk IT harus mengikuti
juga mempunyai standar internasional.
“Oleh karena itu program ini merupakan
program CSS yang menjadi prioritas
pertama adalah membenahi infrastruktur,
sehingga harapannya selama berjalan tidak
ada lagi server down yang pernah terjadi
beberapa kali. Kemudian untuk pengembangan aplikasi saat ini sudah masuk pada
agenda ketiga yaitu, standarisasi pengelolaan IT dari sisi sekuriti,” jelasnya.
“Kami juga akan menerapkan ISO atau
IEC 20071 yang merupakan standari internasional, dan telah diadopsi oleh badan
standarisasi Indonesia (SNI),” kata Bambang.
Pentingnya dari penyelenggaraan
seminar IT ini adalah teutama di sisi bisnis,
tingkat persaingan juga semakin ketat
sehingga muncul namanya marketing
intelegent atau bisnis intelegent. Dan di situ
juga security information sangat berperan.
Dijelaskan oleh Bambang, masalah IT
security ini bukan hanya mencakup
teknologi, tapi juga proses dan tidak kalah
pentingnya adalah people (orang itu
sendiri). Oleh karena itu, mengingat bahwa

people merupakan area yang komplek
dan melibatkan seluruh jajaran baik
mulai dari manajemen puncak sampai
dengan operasional, termasuk para pekerja. Maka pelaksanaan atau awareness terhadap people ini harus dilakukan
secara berkesinambungan.
“CSS sudah dimulai dari sifat yang
sederhana, yang ditampilkan pada
broadcast atau banner untuk mengingatkan masalah pentingnya security ini
dengan imbauan password misalnya
supaya tidak diberikan kepada yang lain
dan juga menggunakan kombinasi yang
bagus yang susah ditebak. Itu selaku
program awareness untuk melindungi
informasi. Karena pencurian informasi
tidak meninggalkan bekas, sangat berbeda dengan pencurian aset,” ungkap
Bambang.
Oleh karena itu, Lanjut Bambang,
sebagai program dari CSS, security
awareness ini dikeluarkan dalam beberapa format. Yaitu dengan melakukan
seminar dan melakukan visual intervention seperti banner, poster dan sebagainya.
“Kadang-kadang usaha untuk mencuri informasi maupun mengganggu
bukan hanya sekedar untuk tujuan bisnis, tetapi juga keisengan. Dengan melihat peranan Pertamina sebagai perekonomian dapat mengundang banyak
pihak untuk mencoba melakukan hacker
sehingga sistem Pertamina lumpuh. Kalau sistem lumpuh, suplai BBM lumpuh.
Dengan adanya kegiatan ini, kita capai
sasaran bahwa seminar pagi ini dapat
memberikan penyegaran pentingnya IT
security sehingga sebelum kita menyesal atas kerugian yang terjadi harus
berhati-hati,” harapnya.MP NDJ

MEDAN - Untuk menghadapi
persaingan bebas di bisnis
BBM sektor retail, Pertamina
terus menambah jaringan
outlet SPBU bersertifikat “Pasti
Pas!”. Di wilayah Pemasaran
Region I, pencapaian sampai
akhir 2009 kemarin, 265 SPBU
Pertamina telah mendapatkan
sertifikat “Pasti Pas!”. Jumlah
ini meningkat dua kali lipat lebih dibanding kondisi awal
tahun 2009, dengan 120 SPBU
Pasti Pas.
SPBU Pasti Pas di wilayah
Pemasaran Region I tersebut
terdiri dari 119 SPBU di Sumatera Utara, 40 SPBU di NAD,
55 SPBU di Riau, 34 SPBU di
Sumatera Barat, dan 17 SPBU

di Kepulauan Riau. Untuk memastikan penerapan standardisasi ini, audit pengawasan
dilakukan secara terus menerus setelah mendapatkan sertifikat ”Pasti Pas!”.
Sertifikat “Pasti Pas!” diberikan kepada SPBU yang dinyatakan lulus program Pertamina Way. SPBU ini akan diaudit oleh auditor independen
internasional, untuk memperoleh sertifikat tersebut. Program
Pertamina Way dikembangkan
dalam 5 perspektif, yaitu: staf,
kualitas dan kuantitas, peralatan, format fisik, serta produk
dan pelayanan tambahan.
Pelayanan SPBU ”Pasti
Pas!”, tidak hanya dapat dinik-

mati di kota-kota besar. Pelayanan SPBU Pasti Pas juga
dapat dirasakan di kota-kota
yang jauh dari ibukota provinsi,
seperti Gunung Sitoli-Nias,
Balige, Padang Sidempuan,
Tapanuli Selatan (Sumatera
Utara), Bengkalis, Rokan Hulu
(Riau), juga di Pasaman, 50
Koto, dan Payakumbuh (Sumatera Barat), dan kota-kota
kecil lainnya.
SPBU Pasti Pas juga hadir
di kota paling barat Indonesia,
yaitu Sabang. Di kota ”Titik Nol
Kilometer Indonesia” tersebut,
konsumen dapat menikmati
layanan “3S” yaitu ‘Senyum,
Sapa dan Salam’, dan jaminan
kuantitas BBM dengan penun-

jukan meteran pompa mulai
dari nol.
Pertamina berkeinginan
agar standar pelayanan Pertamina Way dapat dirasakan
oleh lebih banyak lagi masyarakat umum dan konsumen,
untuk mendapatkan jaminan
terhadap pelayanan prima di
SPBU Pertamina. Program
standardisasi SPBU Pertamina
melalui Program Pertamina
Way ini diterapkan sejak 2006.
Tujuannya agar nantinya semua SPBU yang menggunakan logo Pertamina dapat secara konsisten memberikan
pelayanan terbaik bagi konsumen sesuai dengan standar
internasional.MP PMS. REG. I

Foto : RU IV Cilacap

SPBU Pasti Pas di Region I
Meningkat Dua Kali Lipat dalam Setahun
Finalisasi Model
Manpower Planning
Refinery Directorate

CILACAP - Mengingat kebutuhan akan tenaga kerja dalam
suatu perusahaan sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai regenerasi, maka untuk mengetahui hal tersebut diadakan finalisasi Model Manpower Planning Refinery Directorate, berlangsung di ruang rapat II Head Office RU IV (1617/12/2009).
Kegiatan yang merupakan program Pertamina Korporat
ini diikuti oleh semua Unit Pertamina termasuk RU IV. Acara
yang diikuti oleh pekerja di lingkungan HR Area ini secara
resmi di buka oleh Manager HR Area Happy Paringhadi.MP
RU IV

Pasokan Avtur ke Timika Dijamin Aman
Jakarta (Investor Daily) – Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) menjamin pasokan avtur ke Bandara Mozes
Kilangan, Timika, Papua, tidak akan tersendat lagi. “Kami
sudah mendapatkan kepastian dari PT Pertamina tentang
kelancaran pasokan avtur ke Mozes Kilangain pada 5
Januari 2010, ketika rapat di Kementerian BUMN. Pengelola bandara kini juga menghitung kebutuhan minimal
per harinya. Jika diketahui dengan pasti, tentu tidak akan
ada lagi ada pembatasan avtur, karena cadangan di
bandara tak mencukupi,” ujar Dirjen Perhubungan Udara
Kemenhub Herry Bhakti Singayudha Gumay.
Pertamina Tetapkan Calon Underwriter
Jakarta (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina menetapkan
sejumlah bank investasi asing lolos dalam daftar pendek
calon penjamin pelaksana emisi (underwriter)untuk menangani obligasi global senilai US$1- US$1,5 miliar pada
kuartal III tahun ini. Beberapa eksekutif yang medengar
informasi itu mengatakan dari 20 bank investasi asing yang
diundang, Royal Bank of Scotland Plc (RBS), ANZ, BNP
Paribas, Citi, Credit Suisse, HSBC, dan Standard Chartered Bank dikabarkan lolos dalam daftar pendek dan bisa
mengikuti seleksi selanjutnya. Wakil Dirut Pertamina Omar
Sjawaldy Anwar membenarkan perseroan sudah menetapkan daftar pendek calon perusahaan sekuritas yang
akan menangani emisi obligasi global oleh perseroan.
“Saya belum bisa membicarakan detailnya karena masuk
black out period. Yang jelas saat ini proses penerbitan obligasi Pertamina sudah berlangsung dan ada perusahaan
sekuritas yang masuk shortlisted dari 20 perusahaan
sekuritas yang menyatakan berminat untuk menangani
emisi obligasi,” ujarnya.
Energi Panas Bumi Mulai Dilirik
Jakarta (Seputar Indonesia) – Pemerintah mulai melirik
pemanfaatan energi panas bumi dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan dalam negeri. Tak kurang dari tiga pembangkit listrik yang memanfaatkan energi ini mulai digadang-gadang sudah bisa dikerjakan pada tahun ini. Menurut Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (PKPS) Kementerian Negara PPN/Bappenas Bastary
Pandji Indra, selain merupakan usulan yang dida-pat dari
inisiatif daerah langsung, ini juga sesuai dengan rencana
pemerintah terkait pembangunan proyek 10.000 Megawatt
Tahap II. Sesuai keputusan pemerintah, proyek pembangkit
listrik tahap kedua diutamakan berasal dari energi baru
dan terbarukan seperti energi hydro dan panas bumi.
Pertamina Menyetor Dividen Rp 17 Triliun
Jakarta (Kontan) – Kementerian Negara BUMN, memastikan Pertamina sudah menetapkan setoran dividen
tahun 2009 ke kas negara. Total deviden tersebut mencapai
Rp 17,8 triliun. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar
mengatakan, pemerintah akan terus menggenjot setoran
dividen yang cukup besar dari Pertamina. Untuk tahun
2010, pemerintah menargetkan Pertamina mampu menyetor deviden ke kas negara hingga Rp 20 triliun lebih. “Saya
menantang Pertamina, sanggup enggak mencapai target
itu,” tutur Mustafa. Dengan target sebesar itu, pemerintah
berharap Pertamina menggiatkan efisiensi, menggerakkan
produktivitas, pemangkasan biaya yang tidak perlu, serta
peningkatan pelayanan khususnya public service obligation
sehingga tidak hanya mencari keuntungan semata.
Pertamina-Medco Turunkan Harga Gas Senoro
Jakarta (Investor Daily) – PT Pertamina dan PT Medco
Energi International Tbk menurunkan harga gas dari
lapangan Matindok (Donggi)-Senoro di Kabupaten
Banggai, Sulawesi Tengah kepada produsen domestik.
“Produsen sudah mau menurunkan harga dari US$6,16
per mmbtu di mulut sumur menjadi sekitar US$ 5. Sedangkan pembeli domestik juga sudah mau menaikkan harga
menjadi US$ 4,2 per mmbtu,” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo. Hingga kini Pertamina dan Medco belum bersepakat soal harga dengan tiga
calon pembeli gas Donggi-Senoro. Ketiga calon pembeli
gas tersebut adalah PT PLN, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT
Panca Amara Utama. Evita berharap, pemerintah bisa
memutuskan kelanjutan proyek Donggi Senoro paling
lambat Februari 2010.MP NDJ
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Dari Management Walkthrough ke RU III:

SVP Refining Operation Tekankan
Kerjasama Tim yang Baik dan Solid
PLAJU - Guna mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di kilang RU III, apakah
sudah sesuai dengan standard maupun
program yang telah direncanakan, Senior
Vice President Refining Operation Chrisna
Damayanto mengadakan management
walktrough beserta GM RU III Ardhy N.
Mokobombang dan Tim Manajemen RU
III, Minggu (20/12).
Rombongan memasuki kilang Plaju
(CD-III) dan Sungai Gerong (RFCCU),
mengadakan pemeriksaan terhadap
peralatan kilang serta kelengkapan safety
yang dipergunakan oleh pekerja maupun
para pekerja kontrak yang beraktifitas
dalam kilang.

Menyinggung musibah yang terjadi
di CD-III, Chrisna Damayanto mengatakan, pekerjaan di dalam kilang ada dua
yaitu, panas dan dingin. Karena jarang
terjadi kecelakaan, sehingga keselamatan
terhadap pekerjaan dingin tidak begitu
stressing. “Padahal begitu masuk kilang,
ancamannya adalah nyawa dan dari
beberapa korban kecelakaan di kilang
berasal dari pekerjaan dingin,”cetusnya.
Menurut Chrisna, ada dua teori yang
menyebabkan terjadinya kecelakaan.
Yakni, atasan tidak pernah memberi tahu
kepada bawahan atau bawahan sudah
diberi tahu tetapi tidak pernah dilaksanakan. “Kalau bawahan sudah diberi tahu

tetapi tidak mau melaksanakan, itu tetap
kesalahan atasan. Kenapa tidak berani
mengambil tindakan kepada bawahan yang
tidak pernah melaksanakan perintah. Padahal itu wewenang atasan,” tegasnya.
Chrisna dalam kesempatan tersebut
juga memberikan contoh bagaimana bekerja tim dengan baik. “Harimau pada saat
memangsa banteng tidak sendirian, sebab
tidak akan mampu. Mereka melakukannya
secara keroyokan sehingga banteng yang
begitu besar akan kalah. Begitu juga dengan pekerjaan di kilang, kalau dikerjakan
bersama-sama tentu akan lebih aman dan
lebih cepat,” ungkapnya.MP RU III

Townhall Session 2009 RU II :

Membangun Kebersamaan untuk
Percepatan Transformasi Horizon-2
DUMAI - Dalam rangka menggalang
komitmen seluruh pekerja Refinery Unit
(RU) II Dumai dan memberikan informasi
tentang upaya serta pencapaian yang
telah dilakukan dalam transformasi, OPI
RU II kembali menggelar acara Townhall
Session II dengan mengusung tema
“Membangun Kebersamaan untuk Percepatan Transformasi Horizon–2 (satukan
hati, pikiran dan langkah)”, pada (30/12/
2009) di Balai Pertemuan Sasana Mitra
(BPSM).
GM RU II M. Djamhuri Muchtar menjelaskan mengenai kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh sepanjang tahun
2009 pada Horizon 1 yang lalu. Operational Impact dari pelaksanaan inisiatifinisiatif yang terus meningkat. Di samping
itu, GM juga memaparkan beberapa target
yang belum tercapai dan juga harapan
serta hal-hal akan dilakukan pada tahun
2010.
Selain untuk menyampaikan tentang
pencapaian yang telah dilakukan RU II
selama tahun 2009, acara ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari
pekerja untuk improvement program
transformasi ke depan sekaligus membangkitkan rasa memiliki dan kebanggaan
atas kontribusi seluruh pekerja dalam
menyukseskan program transformasi
untuk mencapai visi RU II.
Acara Townhall Session yang dilaksanakan stiap enam bulan sekali ini berjalan lancar dan dihadiri oleh seluruh Tim
Manajemen dan Section Head di Refinery
Unit II serta sekitar 500-an pekerja RU II
yang memadati BPSM dan terus
mengikuti jalannya acara dengan penuh
antusias. Pada sesi dialog yang dilaksanakan dua tahap, para pekerja cukup

Foto : RU II Dumai

RESUME Pekan Ini

banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Kemeriahan
acara semakin meningkat manakala
dilakukan Quiz dan pencabutan nomor
undian untuk pembagian souvenir berupa
lucky draw yang menarik serta Grand
lucky draw. Untuk menambah semangat
peserta, juga disampaikan soul setting
oleh pembicara dari eksternal.
Dalam acara tersebut juga diberikan
apresiasi untuk Frontline Motivation Competition, Man of the Month serta Port
Award dan Line Active. Untuk Appreciation
For Frontline Motivation Competition Unitunit/Complex diberikan kepada HSC
Complex yang mendapatkan trophy dan
hadiah lainnya. Sedangkan untuk Man
Of the Month yang terpilih adalah M.
Thamrin dari HSC Section. Penghargaan
Line Active masing–masing adalah kategori Section Head Sugeng Firmanto HCC, kategori Kasie/Pwu Edi SusantoECLC, dan katagori Frontline/Pws : Irwan

H.-Safety HSE, Ririanti Safrida - ECLC,
Muklis - MA1 dan Yon Yahya - MA3.
Sementara itu, pada tahun ini RU II
memperoleh Top 6 Ports Performance
Award dari 80-an pelabuhan yang dimiliki
oleh Pertamina. Atas prestasi tersebut,
Manajemen RU II memberikan penghargaan pula kepada tiga pekerja yang berkaitan dengan pelabuhan tersebut atas
prestasi mereka sebagai Local Change
Agents (LCA) yang mengoptimalkan keandalan pelabuhan sehingga dapat menurunkan Integrated Port Time. Mereka
adalah Rusnawi (Marine), Nur Effendi (Oil
Movement) serta Amrizal (Supply Chain &
Optimization). Diharapkan dengan adanya
apresiasi ini seluruh pekerja terpacu untuk
berprestasi terbaik dan memberi kontribusi
sesuai perannya masing-masing di perusahaan.
Sebagai apresiasi perusahaan untuk
seluruh pekerja RU II dibagikan tas punggung.MP RU II
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Implementasi
Procure To Pay
System di
PT Pertamina EP
Saat ini Corporate Shared Service sedang mengembangkan
suatu sistem aplikasi untuk mengakomodir seluruh proses£end
to end mulai dari proses Pengadaan sampai dengan proses
Pembayaraan dengan menggunakan web base technology yang
terintegrasi dengan mySAP. Sistem tersebut dinamai Procure To
Pay System.
Untuk tahap awal pengembangan sistem ini diprioritaskan
kepada modul Proses Pembayaran yaitu modul untuk memonitor
proses pembayaraan (Payment Tracking) dimulai dari proses
penerimaan Berita Acara dari vendor hingga pembayaran kepada
vendor. Modul ini memiliki beberapa fasilitas, yaitu: penerimaan
berita acara dari vendor, memilih dokumen/SA/GR, penerimaan
invoice di loket, verifikasi invoice yang diterima, verifikasi pajak,
pengiriman permintaan dari user ke SPC (oleh legal Requestor),
posting MIRO oleh SPC dan konfirmasi pembayaran yang
dilakukan oleh treasury.

LANGKAH-LANGKAHNYA
SEBAGAI BERIKUT:
1. Masuk ke sistem People Review, dapat
diakses di : http://intrapeoplereview.pertamina.com/review
2. Login no.pekerja dan pasword
3. Pilih jenis penilaian, yaitu: KPI atau SMK

EVALUATOR MENGISI FORM
SINTESIS EVALUATOR /
RANGKUMAN

Donny 4871 - 081327992236 Marliansyah@pertamina.com

a. Isi overall rating pencapaian target kinerja
(berdasarkan hasil performance dialog atau apabila
PD belum dilakukan, maka gunakan data sementara /
data operasional fungsi) dan tambahkan rincian/
penjelasannya termasuk tantangan yang dhadapi
dalam pencapaian target tersebut. Data KPI hasil
performance dialog atau hasil KPI NORMALISASI
(untuk l3 keatas) disampaikan pada saat challenge
session / diskusi people review dilaksanakan
b. Isi pencapaian target lain di luar KPI utama dan
sebutkan referensinya
c. Tuliskan area pengembangan yang layak diusulkan
untuk Evaluee
d. Nilai akan keluar otomatis dan harus dipilih bila ada
dua kemungkinan nilai
e. Tulis pertimbangan yang rinci tentang rating tersebut

Hulu

f. Setelah selesai Save dan Submit

PIC PEOPLE REVIEW ANDA
Dit Umum dan SDM serta Korporat
Riana 5855 - 0812913680 rpermata@pertamina.com
Fimelia 4624 - 08123227307 fimelia@pertamina.com
Indah K 6268- 081391968900 Indah@pertamina.com
Neneng 5824 - 08129612976 nchamidah@pertamina.com
Tami 6259 - 0812906619 saridewi@pertamina.com

M&T
Nova 7012 - 0818952141 novay@pertamina.com
Shindu 8548 - 081210675999 ShinduW@pertamina.com

Pengolahan

Cut Rizka 1633 cutrizqa@pertamina.com

Keuangan
Susianto 5801 - 08121040537 Susianto@pertamina.com
Merry KW 5768 - 08138232423 Merry.Wira@pertamina.com

Masalah IT
Reni 6736 - 08121560807 Reny.Triaswati@pertamina.com
Dita 7217 - 081908280750 anindya.diwasasri@pertamina.com

SEGERA ISI TAHAPAN PEOPLE REVIEW ANDA,
KARENA SYSTEM AKAN DITUTUP PADA :
• L6 KE BAWAH : 14 JANUARI 2010
• L5 KE ATAS : 22 JANUARI 2010

Atau PD/HR setempat

Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Klinik OPI
CILACAP - Untuk mewujudkan visi RU IV menjadi Kilang
Minyak yang Unggul di Asia Tenggara dan Kompetitif di Asia
pada Tahun 2015 diperlukan adanya terobosan-terobosan
baru untuk meningkatkan kehandalan dan margin Kilang.
Melalui program Idea Generations OPI RU IV diperoleh banyak ide ide baru yang dikemukakan oleh fungsi maupun
bagian yang kemudian dikerucutkan menjadi 67 ide yang akan
dilaksanakan. Kemudian untuk menentukan siapa owner dan
leader dari inisiatif atau ide ini OPI RU IV menggelar Idea
Alignment Workshop dan penunjukkan owner dan leader yang
dilakukan langsung oleh GM RU IV Syofrinaldy.
Sebelum dilaksanakan Kick Off implementasi inisiatif tersebut, dilakukan klinik penyelesaian Proposal For Im-

Foto : RU IV

Selain fasilitas diatas, dalam sistem ini juga direcord berapa
lama suatu proses ada di suatu bagian, sehingga dapat dimonitor
kinerja dari bagian-bagian terkait. Terkait dengan hal ini
PERTAMINA juga dapat memberikan kepastian pembayaran
kepada vendor sehingga akan meningkatkan citra perusahaan.
Sistem ini juga dilengkapi dengan penyampaian informasi status
proses pembayaran melalui SMS kepada vendor.
Sistem Procure to Pay ini mulai di-launching di PT Pertamina
EP Kantor Pusat dan Region Jawa. Acara launching sudah
dilaksanakan di Cirebon pada tanggal 5-8 Januari 2010 yang
dihadiri oleh 45 peserta dari PT Pertamina EP Region Jawa dan
Kantor Pusat. Acara yang diselenggarakan selama 4 hari tersebut
bertujuan untuk mengajarkan user dalam menggunakan Procure
To Pay System dan langsung menggunakannya dalam kegiatan
operasional sehari-hari.MP SPC

provement (PFI), template dan work plant yang diikuti oleh
seluruh fungsi di gedung Patra Graha pada tanggal 11 Desember 2009. Pada kesempatan ini Coach OPI melakukan
pendampingan untuk mempersiapkan finalisasi PFI, template
dan work plant inisiatif. Rencananya ide ide ini akan di Kick
Off bersamaan dengan tahun baru 2010 nanti.MP RU IV
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Nulis Yuuukkk...!!! sekuel 2
Rencana ISO Terintegrasi
(ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, & OHSAS 18001 : 2007)

di RU III Plaju
Bagian I

ABSTRAK
Makna perbaikan yang berkesinambungan adalah pola pikir, dan ini bukan merupakan tugas atau rancangan
tapi lebih dari itu Perbaikan merupakan pendekatan yang sistematis yang dipakai untuk menganalisa dan
memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan alat bantu statistic. Perbaikan berkesinambungan
memprioritaskan suatu konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, keamanan suatu produk dan jasa,
kesesuaian dengan peraturan pemerintah, sumber daya, serta keuntungan (Profit) yang harus dapat diraih.
Dengan maksud untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan tersebutlah yang mendasari adanya
Usulan Integrated Certification System ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 dan untuk
mencapainya, RU III perlu mempersiapkan Program kerja, pertemuan yang produktif, mempunyai data-data yang
akurat ( SMTK yang tervalidasi dan terupdate ), keputusan bersama yang terbaik, mengevaluasi pemecahanpemecahan yang pontensial, menerapkan perubahan dan mendokumentasikan perubahan yang terjadi, diharapkan
suatu kegiatan Manajemen perbaikan dapat terlaksana dan diharapkan apa yang menjadi tujuan RU III menuju
Kinerja Pekerja Excellen 2010 dengan menggunakan salah satu tool System Manajemen Mutu Pertamina melalui
Integrated Certification System akan dapat RU III capai, semoga.
1. Pendahuluan
Guna memenuhi salah satu usulan untuk peningkatan Mutu di RU III adalah dengan mengembangkan suatu
sistem yang disebut Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) yang sudah ada. Tool ini diharapkan dapat menjadi
sarana untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan erat dengan peningkatan kualitas secara terus menerus dan
terukur untuk meningkatkan keunggulan daya saing sehingga menjadi Perusahaan yang terkemuka di Asia Tenggara
Tahun 2015. Dengan Sistem Manajemen yang sistematis dan terpadu (terintegrasi) adalah salah satu cara atau
bentuk Implementasi kinerja dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja sebagaimana yang
diharapkan SMMP tersebut.
2. Fact Finding Implementasi ISO di RU III
• Goal “ISO Integrasi RU III” baru mencapai “Certification Of Registration”
• NCR yang berulang setiap Assessment Internal & Eksternal (Surveillance)
• Berada dalam Comfort Zone (Sustainable Competitive Advange)
A. Rare
B. Difficult To Imitate
C. Not Easy Subtitute
D. Valuable
• Ketidakefisienan biaya, waktu dan sumber daya (SMM, SML, 17025 LAB, Rumah Sakit, PQA, UPDATE
SMM 2001 To 2008, Link SML & OHSAS 18001 : 2007, Dll)
• Mudah menjadi temuan Audit & Ansuransi
• Operational Excellence Is Not a Strategy
3. Apa Corrective Acton & Action Plan RU III
A. Corrective Action
• Think Out of The Box, Improve SMMP dengan menerapkan Sistim Manajemen yang Sistematik & Terpadu
• Get Out Of Comfort Zone, Competitive Advantage :
a. Cost Advantage (Similar Product at Lower Cost)
b. Differentiation Advantage (Higher Price For Unique Product)
B. Action Plan
First Action, ISO Integrasi di RU III karena :
• ISO SMM 9001 : 2001 harus di Upgrade ke versi 2008 (Expired Okt 2009 untuk versi 2001 ; 2008
berbasis IT)
• Perlunya Sistem Manajement Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang mengacu pada
Occupational Health & Safety Assesment Series (OHSASS, 18001 : 2007) link dengan SML 14001 :
2004
• Perlunya Satu Sistem Terpadu dalam mengelola SMM, SML dan OHSAS
4. Apa itu Integrasi ISO
ISO Integrasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Integrated Management System (IMS) / Sistem
Management Terpadu (MPT) adalah suatu Manajemen yang mengintegrasikan semua komponen bisnis menjadi
sistim yang koheran sehingga dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi dari sistim yang akan dan telah diterapkan
tersebut agar setiap kegiatan yang berhubungan erat dengan peningkatan kualitas dapat terukur, berkelanjutan,
efektif, efisien dan memberikan & memenuhi keinginan serta kepuasan bagi customer & profit bagi Perusahaan.
5. Mengapa ISO di RU III Harus Terintegrasi
Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pengolahan BBM, Non BBM serta Petrokimia, memandang
perlu untuk :
1. Memberikan Jaminan kepada Pelanggan atas Mutu dari Produk dan Jasa yang dihasilkan.
2. Memberikan Jaminan kepada Pelanggan bahwa dalam proses produksi dan hasil produksi yang ramah
lingkungan.
3. Selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan.
Untuk memenuhinya, RU III perlu SMT yang disusun secara sistematis dan terkendali bagi semua aktivitas,
Operasi kerja dan fungsi-fungsi yang berpengaruh terhadap mutu produk / jasa, lingkungan dan K3.
6. Sistem Manajemen Apa Saja yang Dilakukan Terintegrasi
Quality Management, mengusulkan agar RU III melakukan Integrasi terhadap Sistim Manajemen yang telah ada
dan akan digunakan dengan berpedoman pada acuan sebagai berikut :
1. SMM, yang mengacu pada International Organization for Standarization (ISO) 9001 : 2008 for Quality
Management System (Upgrade 2001 to 2008 berbasis IT)
2. SML, mengacu pada ISO 14001 : 2004 for Environment Management System.
3. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) mengacu pada Occupational Health & Safety
Assesment Series (OHSASS) 18001 : 2007.
7. Latar Belakang RU III Perlu Implementasi ISO Integrasi
1. Adanya kesamaaan prinsip persyaratan SMM, SML dan SMK3 dan untuk efektif kegiatan system ini harus
terpadu
2. Upaya menuju kinerja manajemen sesuai Konsep Zero Defect, Zero Emission dan Zero Accident.
3. Meningkatkan kesadaran produsen, pelanggan terhadap Mutu dan lingkungan.
4. Semakin eratnya keterkaitan antara isu lingkungan dan kesehatan & Keselamatan Kerja.
5. Meningkatkan akses ke pasar yang berorientasi Mutu, lingkungan dan keselamatan kerja.
6. Efisiensi biaya, waktu dan sumber daya
8. Dasar Prinsip Kesamaan SMM, SML & SMK3
1. Dilandasi PDCA ( Plan, Establish objective & Process; Do, Implementasi the proses; check, Monitor &
Measure; Act, Act to continually Improve ).
2. Bersifat Generic system
3. Meminta Komitmen Manajemen Puncak
4. Prinsip perbaikan berkelanjutan
5. Memperhatikan Peraturan/Persyaratan
6. Berorientasi pada prinsip Pengendalian
7. Kesesuaian dalam sistem Audit
8. Kesesuaian Beberapa Elemen Persyaratan.
Oleh Aries Hamdani – 719801 ; Quality Management – ENG & DEV RU III

Hi KOMETers’…, how’s everything?’Mudah-mudah resolusi KOMETers’ masih on-track yaaa!!!
Meskipun baru 2 (dua) minggu kita ngejalani’in waktu di tahun 2010 dan belum terlambat bagi yang belum
nyusun resolusi-nya. Buat KOMET sendiri, salah satu agendanya di bulan Januari ini adalah mengenalkan
dan membudayakan kebiasaan menulis. Setelah minggu kemaren kita ngebahas latar belakang perlunya
nulis, konsep tulisan, komitmen menulis dan media menulis, saatnya sekarang kita sama-sama belajar
tentang gimana cara nulis yang benar dan efektif. Mudahan-mudahan tips ini bisa jadi panduan buat para
KOMETers’ dalam membuat tulisan terutama tulisan tentang aset pengetahuan yang akan di-share melalui
Portal KOMET, Media Pertamina dan lain sebagainya.
Tips menulis ini diperuntukkan bagi beginner (pemula), tapi tidak tertutup bagi para KOMETers’ yang
keahlian menulisnya udah intermediate bahkan advance untuk ngasih input buat di-share dengan
KOMETers’ lainnya supaya bisa’menulis artikel/tulisan yang benar dan efektif.
1. Menentukan Tema/Topik. Prinsip paling dasar dari melakukan kegiatan menulis ialah menentukan atau
memastikan tema/topik apa yang hendak dibahas. Ketika sudah menentukan tema/topik tersebut, kita bisa
melakukan sejumlah pengujian. Pengujian ini terdiri dari lima tahap sebagai berikut (Georgina dalam
Pranata 2002: 124; band. Nadeak 1989: 44).
a. Apakah tema/topik itu penting bagi sejumlah besar orang?
b. Dapatkah tema/topik ini disempitkan sehingga memunyai fokus yang tajam?
c. Apakah tema/topik itu terikat waktu?
d. Apakah tema/topik itu segar dan memiliki pendekatan yang unik?
e. Apakah tema/topik akan lolos dari saringan editor?
2. Pola Penyajian Tulisan. Soeseno (1982: 16-17) memaparkan setidaknya lima pola yang bisa kita
gunakan untuk menyajikan tulisan tersebut. Berikut kelima pola yang dimaksudkan.
a. Pola Pemecahan Topik : Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan
yang ditemakan menjadi subtopik atau bagian-bagian yang lebih kecil dan sempit kemudian menganalisa
masing-masing.
b. Pola Masalah dan Pemecahannya : Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah (bisa lebih dari
satu) yang masih berada dalam lingkup pokok bahasan yang ditemakan dengan jelas. Kemudian
menganalisa pemecahan masalah yang dikemukakan oleh para ahli di bidang keilmuan yang
bersangkutan.
c. Pola Kronologi : Pola ini menggarap topik menurut urut-urutan peristiwa yang terjadi.
d. Pola Pendapat dan Alasan Pemikiran : Pola ini baru dipakai bila penulis yang bersangkutan
hendak mengemukakan pendapatnya sendiri tentang topik yang digarapnya, lalu menunjukkan alasan
pemikiran yang mendorong ke arah pernyataan pendapat itu.
e. Pola Pembandingan : Pola ini membandingkan dua aspek atau lebih dari suatu topik dan
menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Inilah pola dasar yang paling sering dipakai untuk menyusun
tulisan.
Kelima pola penggarapan tulisan di atas dapat dikombinasikan satu dengan yang lain sejauh
dibutuhkan untuk menghadirkan sebuah tulisan yang kaya.
3. Menulis Bagian Pendahuluan. Untuk bagian pendahuluan, setidaknya ada tujuh macam bentuk
pendahuluan yang bisa digunakan (Soeseno 1982: 42). Salah satu dari ketujuh bentuk pendahuluan
berikut ini dapat kita jadikan alternatif untuk mengawali tulisan kita.
a. Ringkasan : Pendahuluan berbentuk ringkasan ini nyata-nyata mengemukakan pokok isi tulisan
secara garis besar.
b. Pernyataan yang menonjol : Terkadang disebut juga sebagai “pendahuluan kejutan”, diikuti
kalimat kekaguman untuk membuat pembaca terpesona.
c. Pelukisan : Pendahuluan yang melukiskan suatu fakta, kejadian, atau hal untuk menggugah
pembaca karena mengajak mereka membayangkan bersama penulis apa-apa yang hendak disajikan
dalam tulisan itu nantinya.
d. Anekdot : Pembukaan jenis ini sering menawan karena memberi selingan kepada nonfiksi, seolaholah menjadi fiksi.
e. Pertanyaan : Pendahuluan ini merangsang keingintahuan sehingga dianggap sebagai pendahuluan
yang bagus.
f. Kutipan orang lain : Pendahuluan berupa kutipan seseorang dapat langsung menyentuh rasa
pembaca, sekaligus membawanya ke pokok bahasan yang akan dikemukakan dalam tulisan nanti.
g. Amanat langsung : Pendahuluan berbentuk amanat langsung kepada pembaca sudah tentu akan
lebih akrab karena seolah-olah tertuju kepada perorangan.
Meskipun merupakan pendahuluan, bagian ini tidaklah mutlak ditulis pertama kali. Mengingat
tugasnya untuk memancing minat dan mengarahkan pembaca ke arah pembahasan, sering kali menulis
bagian pendahuluan ini menjadi lebih sulit daipada menulis judul atau tubuh tulisan. Oleh karena itu,
Soeseno (1982: 43) menyarankan agar menuliskan bagian lain terlebih dahulu.
4. Menulis Bagian Pembahasan atau Tubuh Utama. Bagian ini disarankan dipecah-pecah menjadi
beberapa bagian. Masing-masing dibatasi dengan subjudul-subjudul. Selain memberi kesempatan agar
pembaca beristirahat sejenak, subjudul itu juga bertugas sebagai penyegar, pemberi semangat baca yang
baru (Soeseno 1982: 46).
Oleh karena itu, ada baiknya subjudul tidak ditulis secara kaku. Pada bagian ini, kita bisa membahas
topik secara lebih mendalam. Uraikan persoalan yang perlu dibahas, bandingkan dengan persoalan lain
bila diperlukan.
5. Menutup Tulisan. Kerangka besar terakhir dalam suatu karya tulis ialah penutup. Bagian ini biasanya
memuat simpulan dari isi tulisan secara keseluruhan, bisa juga berupa saran, imbauan, ajakan, dan
sebagainya (Tartono 2005:88).
Ketika hendak mengakhiri tulisan, kita tidak mesti terang-terangan menuliskan subjudul berupa
“Penutup” atau “Simpulan”. Penutupan tulisan bisa kita lakukan dengan menggunakan gaya berpamitan
(Soeseno 1982: 48). Gaya pamit itu bisa ditandai dengan pemarkah seperti “demikian”, “jadi”, “maka”,
“akhirnya”, dan bisa pula berupa pertanyaan yang menggugah pembaca.
6. Pemeriksaan Isi Tulisan. Ketika selesai menulis, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah
melakukan pemeriksaan menyeluruh. Untuk memudahkan pengoreksian tulisan, beberapa pertanyaan
berikut perlu kita jawab (Pranata 2002: 129-130). Untuk pembukaan, misalnya, apakah kalimat pembuka
bisa menarik pembaca? Dapatkah pembaca mulai mengerti ide yang kita tuangkan? Jika tulisan kita
serius, adakah kata-kata yang sembrono? Apakah pembukaan kita menyediakan cukup banyak informasi?
Untuk isi atau tubuh, apakah kalimat pendukung sudah benar-benar mendukung pembukaan? Apakah
masing-masing kalimat berhubungan dengan ide pokok? Apakah ada urutan logis antarparagraf?
Untuk simpulan, apakah disajikan dengan cukup kuat? Apakah mencakup semua ide tulisan?
Bagaimana reaksi kita terhadap kata-kata dalam simpulan tersebut? Sudah cukup yakinkah kita bahwa
pembaca pun akan memiliki reaksi seperti kita? Jika kita menjawab “tidak” untuk tiap pertanyaan tersebut,
berarti kita perlu merevisi tulisan itu dengan menambah, mengganti, menyisipi, dan menulis ulang bagian
yang salah.MP Sumber dari http://pelitaku.sabda.org/menulis_artikel_ilmiah_populer)
Oleh Shynta Dewi - Tim KOMET
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Sinopsis

TIPS

Kondisi kota besar seperti DKI Jakarta yang memiliki lahan resapan air
yang sangat sedikit sekali disertai dengan penggunaan air tanah yang
sangat berlebihan menyebabkan penurunan permukaan tanah serta
mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan air berkualitas baik dan
cukup di kawasan tersebut.
Dengan demikian keseimbangan lingkungan yang harus terus menerus
dilestarikan dan dijaga pun semakin rusak dan tidak terkendali. Untuk
itulah diperlukan adanya gerakan pelestarian alam sekitar yang dilakukan
secara bersama-sama oleh semua pihak serta berkesinambungan.
Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah mengalirnya air
hujan ke selokan yang kemudian terbuang percuma ke laut lepas adalah
dengan pembuatan lubang biopori resapan atau LBR.
Saat ini Pemerintah terus mencanangkan program pelestarian lingkungan
sebagai prioritas utama dengan menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun
terjadi 2 milyar penanaman pohon. Hal ini sebagai bagian dari upaya
memulihkan tata air yang terganggu.

Foto : BFR/Dok.Pertamina

Oleh karena itu pengelolaan air hujan merupakan
salah satu solusi yang perlu didorong agar
berbagai pihak dapat menerapkan dari berbagai
metode, salah satunya adalah metode
penggunaan Lubang Biopori. Lubang Biopori atau
Sumur Biopori belakangan ini ramai dibicarakan
sebagai salah satu bentuk kepedulian kita
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Menyiasati Daya Serap Air
dengan Lubang Biopori

Lubang resapan biopori merupakan metode resapan air yang ditujukan
untuk membantu mengatasi masalah sampah perkotaan, juga diharapkan
menjadi solusi atas bencana banjir yang selalu melanda Jakarta yaitu
dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode ini
dicetuskan oleh Dr. Kamir R Brata, salah satu peneliti dari Institut
Pertanian Bogor.

Judul Buku :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 40 TAHUN
2007 Tentang Perseroan Terbatas
dan Peraturan Pelaksana
Penerbit :
Indonesia Legal Center Publishing
Kolasi :
V + 279 hal
No. Perpustakaan :
R – 343.056–– UND
Setelah disahkan UndangUndang Nomor 40 tahun 2008
tentang Perseroan Terbatas
menggantikan Undang-Undang
Perseroan Terbatas yang lama, yaitu
Undang-Undang Nomor 1 tahun
1995, muncul pertanyaan di
masyarakat khususnya dalam hal;
tata cara pengajuan permohonan
dan pengesahan akta pendirian
perseroan terbatas; tata cara
permohonan dan pemberian
persetujuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas;
dan tata cara penyampaian
pemberitahuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas.
Sebagaimana Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, dalam hal tata
cara pengajuan permohonan dan
pengesahan akta pendirian
perseroan terbatas; tata cara
permohonan dan pemberian
persetujuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas;
dan tata cara penyampaian
pemberitahuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas,
Menteri Kehaikaman Republik
Indonesia pada saat itu,
mengaturnya secara berturut-turut
melalui Keputusan Menteri Nomor
M.01-PR-08.01 Tahun 1996;
Keputusan Menteri Nomor M.03-PR08.01 Tahun 1996, ketiganya
ditetapkan pada 11 Maret 1996.
Dalam pertimbangan ketiga
Keputusan Menteri Kehakiman
tersebut menyatakan adanya
kebutuhan peraturan pelaksana
untuk melaksanakan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseoran Terbatas.
Pada Undang-Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, tata cara pengajuan
permohonan dan pengesahan akta
pendirian perseroan terbatas; dan
tata cara penyampaian
pemberitahuan akta perubahan
anggaran dasar perseroan terbatas
diatur dalam satu Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia,
yaitu Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M01.HT.01-10 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan
Persetujuan Perubahan Anggaran
Darar, Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan. MP NDJ
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terhadap kelestarian lingkungan.
Secara alami, biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing atau pergerakan
akar-akar dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi
jalur mengalirnya air. Jadi air hujan tidak langsung masuk ke saluran
pembuangan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut.
Tetapi, di daerah perkotaan, keberadaan pepohonan semakin tergusur oleh
bangunan-bangunan sehingga lubang biopori menjadi semakin langka. Lagi
pula, banyaknya pepohonan tidak selalu mengartikan akan ada banyak air
yang terserap, karena permukaan tanah yang tertutup lumut membuat air
tidak dapat meresap ke tanah.
Kita tidak akan sia-sia bila membuat biopori ini karena Lubang Resapan
Biopori dikenal sebagai teknologi tepat guna yang memiliki banyak
peranan/ fungsi/ tujuan manfaat yang bisa didapat.

Bagaimana Cara Pembuatan Lubang Biopori ?
1. Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diamater 10
cm. Kedalaman kurang lebih 100 cm atau tidak sampai melampaui muka
air tanah bila air tanahnya dangkal. Jarak antar lubang antara 50 - 100cm
2. Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2-3 cm dengan
tebal 2 cm di sekeliling mulut lubang.
3. Isi lubang dengan sampah organik yang
berasal dari sampah dapur, sisa tanaman,
dedaunan atau pangkasan rumput
4. Sampah organik perlu selalu ditambahkan
kedalam lubang yang isinya sudah berkurang
dan menyusut akibat proses pelapukan.
5. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat
diambil pada setiap akhir musim kemarau
dengan pemeliharaan lubang resapan.MP NDJ
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Foto :PEP

Foto :PEP

JARWO SANYOTO
VP Komersialitas
PT Pertamina EP

KUNJUNGAN DPR RI KE RU IV
CILACAP

Anggota DPR RI melakukan kunjungan ke
RU IV Cilacap. Selain untuk
memperkenalkan diri juga untuk
mengetahui potensi dan permasalahan
yang ada di daerah. Anggota DPR RI
Komisi VII Fardan Fauzan BA, Msc
bersama dua tim ahlinya yang
membawahi ristek, energi dan lingkungan
hidup ini diterima oleh Senior Manager
Operation & Manufacturing Micahel
Ricardo Sihombing dan Tim Manajemen.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Cilacap
Komisi C yang dipimpin oleh Sekretaris
Komisi C Rohim juga berkunjung ke RU IV
pada 9 Desember 2009 untuk tujuan yang
sama. Rombongan Dewan bersama staff
BLH dan ESDM ini diterima oleh General
Affairs Manager Sutarno.MP RU IV

AGUS EDY SUPRIYADI
VP Kemitraan
PT Pertamina EP

GM UBEP Tanjung
PT Pertamina EP
Foto : RU IV

Foto :PEP

ACHMAD MURSJIDI

Foto :PEP

JAMSATON NABABAN

KUNJUNGAN

Manajer Senior Teknik & PF
PT Pertamina EP

KERJA

Kepala Hukum
Korporat bese
rta tim dan
Jaksa Pengac
ara Negara m
elakukan
perjalanan din
as ke Manado
pada 5-7
Januari 2010
. Tampak rom
bongan foto
bersama.MP HU
KUM KORPO
RAT

Korporat

Manajer Organisasi Standarisasi & Mutu
PT Pertamina EP
Foto : Hukum

Warung Kopi
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Bunyu. HUKU

Pertamina sudah memiliki ruang lobby dan ruang tamu
yang bagus, terutama di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. Lalu
apa yang masih kurang agar ruang tunggu tamu terasa
lengkap, selain ada tayangan Pertamina TV, media cetak
terbitan Pertamina – Warta Pertamina dan Media Pertamina––
adalah koran umum.

Pak David

Pak Junus

Pak David
Pak Jacobus
Pak Junus

Pak Junus

Pak Jacobus

Pak David
Pak Junus

Pak David

Pak Junus

: Enak kali ya, kalau di setiap ruang tunggu
entah di lobi maupun di setiap lantai selalu
tersedia koran terbaru.
: Ah, entar korannya hilang, dibawa ke
ruangan, itu kan kebiasaan orang kita tidak
menghargai fasilitas umum.
: Tapi kalau ada koran memang lebih
memperlihatkan kalau Pertamina itu
perusahaan kelas dunia, karena umumnya
gedung-gedung besar di Jakarta saja itu
hampir semua menyediakan koran untuk
dibaca umum.
: Tapi persoalan dibawa ke ruangan, dibaca
sendiri?
: Kan setiap setiap manajer ke atas dapat
jatah koran dan majalah.
: Ya, kalau soal itu kan kasus saja, diingatkan
terus, lambat-lambat juga orang terbiasa
juga untuk berdisiplin, kalau diberi
peringatan, “UNTUK DIBACA DI TEMPAT”
masa melanggar terus. Sekalian mendidik
kedisiplinan juga, kan?
: Bagus juga sebenarnya, berarti ada
keinginan untuk baca, biarpun korannya
dibawa ke ruangan.
: Sebenarnya dikasih izin saja meminjam di
ruangan, tapi tulis koran apa, nama, dan
nomor telepon, biar nanti sama petugas
koran ditanyakan.
: Ribet amat, sih?
: Membangun kedisiplinan awal-awalnya
dibuat aturan yang memang seperti ribet,
tapi itu membiasakan orang untuk taat
aturan dan berdisiplin menghargai hak
orang lain untuk membaca koran umum.
Nanti juga mengembalikan sendiri.
: Cobalah berpikir simpel, taruh koran, soal
diambil orang, pastilah tidak semua orang
berperilaku seperti itu. Naruh koran di ruang
tunggu, atau ruang tamu, demi gengsi
Pertamina, demi mencerdaskan pekerja
Pertamina. Coba dulu, jangan su-udzon.
: Jalankan dulu, baru disempurnakan sambil
berjalan.MP RU IV
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dimeriahkan de
ngan aneka
hiburan, perm
ainan dan pe
mbagian
doorprice.MP IK

BAPOR PERTAMINA FIELD RANTAU
MENGADAKAN OPEN TOURNAMENT BOLA BASKET

Foto : PEP Rantau

Pak Jacobus

Foto : Kun/Do
k. Pertamina

Foto :PEP

B. WAHYU HUDOYO

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KE-52 Pertamina,
Bapor Pertamina Field Rantau menyelenggarakan Open
Tournament Bola Basket Three On Three, selama 2 hari, 26-27
Desember 2009, diikuti 22 club yang berasal dari daerah
Pangkalan Berandan, Kuala Simpang, Langsa dan Rantau.
Dalam turnamen tersebut, Tim Platinum I dari Langsa berhak
menyandang juara I dan menerima piala bergilir serta uang
pembinaan, juara II Tim Bapor Pertamina Field Rantau juga
menerima uang pembinaan, juara III Tim Platinum VII dan
menerima uang pembinaan, juara harapan I Tim Choco Meo dari
Pangkalan Berandan dan menerima uang pembinaan.MP PEP RANTAU
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JAKARTA – Patra Niaga telah siap menjadi perusahaan hilir
migas terdepan serta perusahaan publik di Indonesia melalui
program transformasi yang digulirkan Patra Niaga. Di antaranya
dengan go live mySAP Versi 6.0.
Peluncuran mySAP versi 6.0 ini dilakukan oleh Direktur Utama
Patra Niaga Hasto Wibowo yang dihadiri oleh SVP CSS Ahmad
Bambang, SVP Human Resources Mamad Samadi, VP Distribusi
Joko Prasetyo, serta tim manajemen Patra Niaga. Acara berlangsung di Kantor Pusat Patra Niaga Gedung Elnusa Lantai 15,
Jakarta, Senin (4/1).
Dalam kesempatan tersebut, SVP CSS Ahmad Bambang
mengatakan, melalui mySAP ini Patra Niaga bisa mengetahui
kontribusi dari konsumen dan meningkatkan pelayanan konsumen. Selain itu, dengan mySAP, konsolidasi antara Patra Niaga
dengan kantor pusat Pertamina bisa dilangsungkan secara
realtime melalui media online. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan
secara manual.
“Pengimplementasian suatu sistem akan membantu suatu
pekerjaan bisnis, kelancaran pelaksanaan bisnis bahkan memberikan nilai tambah bagi bisnis dari sisi kecepatannya, efisiensi,
bahkan penguatan dan meningkatkan kemampuan daya saing
serta kualitas layanan kepada pelanggan melalui informasi
teknologi,” kata Ahmad Bambang.
Sementara itu, Hasto Wibowo juga menyampaikan selama
ini Patra Niaga menggunakan SAP versi 4,6 Elnusa. Karena
semakin besarnya bisnis yang dijalankan Patra Niaga maka
dibutuhkan perbaikan bisnis melalui mySAP Versi 6.0 yang terdiri
dari lima modul.
“Dengan adanya mySAP ini, akan mendukung kegiatan bisnis
Patra Niaga mengejar target laba tahun ini sebesar dua kali lipat
dari tahun 2009. Selain itu, golive mySAP versi 6.0 ini merupakan
salah satu program BTP Patra Niaga yang dalam 100 hari kerja
di awal tahun ini,” katanya Hasti Wibowo.
Untuk saat ini mySAP versi 6.0 baru digunakan oleh kantor
pusat Patra Niaga, dan ditargetkan pada April 2010 akan segera
diimplementasikan ke anak perusahaan Patra Niaga yang
modulnya disesuaikan dengan skala bisnis anak perusahaan
tersebut.MP IK

Bupati Indramayu Irianto M.S Syafiuddin menyerahkan penghargaan Adibakti Mina Bahari untuk PHE
ONWJ kepada GM/Senior Vice President PHE ONWJ Tenny Wibowo.

lele, pendirian industri konveksi dan ikan
kuniran merupakan tanggung jawab
bersama dan dilaksanakan dengan
partisipasi masyarakat setempat,” kata
Tenny.
Sementara itu, Kadis Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Indramayu, Abdurrosyid Hakim mengatakan selama ini
keberadaan PHE ONWJ sngat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. “Kegiatan PHE ONWJ di bidang
pendidikan & kesejahteraan khususnya

terhadap keluarga nelayan di Indramayu
sangat dirasakan, saya berharap
kedepan dapat terus terjaga,” katanya.
PHE ONWJ menurut Abdurrosyid
merupakan salah satu BUMN yang
sampai saat ini aktif membantu kesejahteraan masyarakat Indramayu. Dia
berharap penghargaan yang diterima
PHE ONWJ dapat memicu BUMN lainnya di Indramayu untuk melakukan apa
yang sudah dilakukan oleh PHE ONWJ.MP IK

PEP Field Sangatta Sukseskan
Gerakan Menanam Pohon Nasional
SANGATTA - Pada 11 Desember 2009,
di Desa Sangkima km.12 dilakukan
Gerakan Bulan Menanam Pohon yang
diprakarsai oleh PT. Pertamina EP
Sangatta Field, sebagai tindak lanjut
program Hari Menanam Pohon Nasional yang ditetapkan setiap tanggal 28
November dengan tema One man One
Tree sesuai dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 24 Tahun 2008
perihal “Hari Menanam Pohon Indonesia”.
Dalam kegiatan ini hadir Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kutai Timur
yang diwakilkan oleh Sjahrun, Kepala
Balai Taman Nasional Kutai (TNK) yang
diwakilkan Joko Iswanto serta Camat
Sengata Selatan.
PEP Field Sangatta mempersiapkan 2000 Bibit pohon Meranti yang akan
ditanam di area perumahan km.13,
batas lokasi sumur minyak dan stasiun
Pengumpul serta area lahan bekas kegiatan pemboran.
Field Manager PEP Field Sangatta
secara simbolis menanam bibit Meranti,
diikuti oleh wakil dari
BLH Kutim, Balai TNK
dan Camat Sengatta
Selatan di area lapangan Monumen
Pertamina
Desa
ngemukakan bahwa dengan memperhatitkan GCG maka
Sangkima Km.13.
perusahaan akan berkembang dan dapat dievaluasi. ”Karena
Kegiatan penaGCG ini menjadi syarat bagi kita jika ingin menjadi perusahaan
naman pohon ini
kelas dunia,” ujar Salis.
mendapat tanggapan
Induction Training Program merupakan program peyang positif dari BLH
nerimaan pekerja baru Pertamina EP setingkat S1 untuk fungKutai Timur dan Kesi-fungsi Keuangan dan Hukum. Untuk tahun 2009, Pertamina
pala Balai TNK. MeEP menerima 20 pekerja baru untuk fungsi Keuangan, dan
reka mengharapkan
15 untuk fungsi Hukum. Setelah pendidikan, para peserta
kegiatan ini merupaInduction Training Program kemudian ditempatkan di seluruh
kan program yang
Indonesia.MP UHK
terus menerus serta
berkelanjutan seba-

PEP Pentingkan HSE dan GCG
JAKARTA - ”Saya ingin menekankan dua hal yang utama
buat Pertamina EP. Pertama, harus selalu memperhatikan
health, safety and environment (HSE),” kata Presiden Direktur
Pertamina EP Salis S. Aprilian. ”Dan yang kedua adalah good
corporate governance (GCG).”
Demikian dikatakan Presiden Direktur Pertamina EP Salis
S Aprilian saat menutup Induction Training Program Fungsi
Keuangan dan Hukum PT Pertamina EP tahun 2009 pada
Senin (4/1) di Menara Standchart Lantai 29.
Salis menegaskan bahwa HSE bukanlah urusan orang
HSE saja, atau orang operasi saja, tetapi juga urusan semua
pekerja Pertamina EP. Sementara tentang GCG, Salis me-

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Patra Niaga Go Live
mySAP Versi 6.0

INDRAMAYU - Pertamina Hulu Energi
(PHE ONWJ) kembali menuai tinta
emas atas sumbangsihnya terhadap
kesejahteraan masyarakat di wilayah
kerjanya. Kali ini PHE ONWJ menerima
penghargaan Adibakti Mina Bahari dari
Pemkab Indramayu atas partisipasinya
terhadap masyarakat perikanan dan
kelautan di daerah tersebut.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Bupati Indramayu Irianto M.S
Syafiuddin kepada GM/ Senior Vice
President PHE ONWJ Tenny Wibowo
pada acara Hari Nusantara Nasional di
Tirtamaya, Indramayu, Rabu (23/12).
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 700
orang meliputi kalangan BUMN, KUD
nelayan dan institusi lainnya yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan.
Dalam hal ini PHE ONWJ adalah salah
satu penerima penghargaan yang
diselenggarakan setiap setahun sekali.
Menurut Tenny, salah satu faktor
kunci keberhasilan PHE ONWJ mendapatkan penghargaan dikarenakan
dalam kegiatan pengembangan masyarakat, PHE ONWJ melibatkan masyarakat setempat, pemeritah daerah,
dan stakeholder lainnya dalam merealisasikan program-programnya.
“Program-program yang dilakukan
dibidang pendidikan dan ekonomi di antaranya program budidaya dan pakan

Foto : PEP Field Sangatta

Foto : DRP/dok. Pertamina

PHE ONWJ Terima Penghargaan
Adibakti Mina Bahari

gai salah satu upaya mengantisipasi
perubahan iklim global, degradasi dan
deforestasi hutan dan lahan, yang
mengakibatkan penurunan produktivitas
alam dan kelestarian lingkungan.
Pelestarian dan keseimbangan
alam, khususnya di area TNK Sengata
yang berdampingan dengan wilayah
operasi PEP Field Sangatta harus dijaga
dan dilestarikan bersama untuk kelangsungan dan kehidupan di masa yang
akan datang.MP PEP FIELD SANGATTA
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No. 03
UTAMA
Pertamina - Pelindo Sepakat
Bersinergi Kembangkan Bisnis

SVP CSS Ahmad Bambang menerima potongan tumpeng pertama dari
Kepala SPI Luhur Budi Djatmiko sebagai tanda diluncurkannya website
SPI, (29/1202009).

SPI Luncurkan
Website untuk
Bangun Komunikasi
JAKARTA – Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai salah
satu fungsi di Pertamina memberikan suatu kontribusi yang
konkrit sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk menjadi
World Class National Oil Company dengan meluncurkan
website SPI dalam rangka reposisi SPI, menunjang program Transformasi yang bergulir di Pertamina. Website
SPI diluncurkan di Kantor SPI Pertamina Jakarta, (29/12/
2009) oleh Kepala SPI Luhur Budi Djatmiko yang dihadiri
oleh SVP CSS Ahmad Bambang, Koordinator Pelaksana
Transformasi Budyana, dan tim manajemen SPI.
Menurut Djatmiko, website SPI ini merupakan salah
satu bentuk media komunikasi yang digunakan dalam
penerapan knowledge management dan dapat menunjang
keberhasilan fungsi SPI dalam menyediakan jasa assurance dan consulting sehingga mampu memberikan nilai
tambah bagi perusahaan.
“Melalui website ini saya ingin menggugah kesadaran
dan komitmen seluruh elemen SPI bahwa kehadiran website ini tidak hanya dimaknai secara formal sebagai bentuk
pemenuhan kewajiban untuk mendukung website Pertamina, tapi menegaskan bahwa knowledge management
telah bergulir di lingkungan SPI,” katanya.
Dalam website ini terdapat berbagai aspek. Di antaranya, proses pembangunan pengembangan knowledge
management di lingkungan SPI yang saat ini sedang berjalan. Selain itu, website ini sebagai suatu sarana media
komunikasi SPI yang selama ini dikonotasikan hanya sebagai auditor. Ke depan, SPI akan mereposisi diri sejalan
dengan tuntutan dari stakeholder. Dengan demikian perubahan yang terjadi di SPI bisa dikomunikasikan melalui
website ini.MP IK

Kilas Olahraga
BAPOR RU VI ADAKAN KEJUARAAN
RANDORI & EMBU BAGI ANGGOTA PERKEMI
BALONGAN - Badan Pelaksana Keolahragaan
(Bapor) Refinery Unit (RU) VI Balongan dalam
rangka memasyarakatkan olahraga Kempo,
khususnya d kalangan generasi muda,
bekerjasama dengan Perkemi Pengcab Indramayu
menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Beladiri
Kempo Antar Dojo Se Kabupaten Indramayu untuk
Kategori Randori dan Embu bagi anggota Perkemi,
di GOR Tertutup Patra Ayu Komperta Bumi Patra
Indramayu, baru-baru ini.
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bapor RU VI
Balongan Made Rhenayasa. Sebagai pengawas
pertandingan dari Perkemi Pengcab Indramayu
adalah Ketua Bela Diri Bapor RU VI Balongan
Koekoe Moerhandoko dan Ketua Dojo Bumi Patra
Raisansyah.
Pada kejuaraan ini, dipertandingkan kelaskelas antara lain : 1. Kelas 50 - 55 Kg, 2. Kelas 55 60 Kg, dan 3. Kelas 60 - 65 Kg. Sedangkan untuk
Kategori Embu dipertandingkan Embu
Berpasangan Yunior Kelas Beregu dan
Berpasangan serta Embu Berpasangan Dewasa
Kelas Beregu dan Kelas Berpasangan.MP RU VI

JAKARTA – Dalam rangka pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja,
menciptakan nilai tambah dan mendukung
kepentingan operasi, maka perlu dibangun
kemitraan dan sinergi usaha khususnya
antar BUMN. Untuk mendukung hal tersebut maka PT Pertamina (Persero) dan
PT Pelindo II sepakat untuk melaksanakan
kerjasama di bidang pemanfaatan lahan
dan kerjasama lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.
Penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) ini dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
dan Direktur Utama PT Pelindo R. J Lino,
di Lantai Ground Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina Jakarta, (5/1/2010).
Menurut Karen, kerjasama ini merupakan bentuk sinergisitas antar BUMN,
mengingat banyaknya aset-aset yang dimiliki oleh Pertamina, tetapi dalam pengelolaannya dibutuhkan kerjasama dengan pihak luar agar aset yang dimiliki oleh
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Pertamina bisa lebih efektif.
“ Saya ingin segala sesuatu dari MoU
itu bersifat konkrit untuk mencapai tujuan
bersama. Karena ini sebagai bentuk dari
Program Transformasi,” kata Karen.
Sementara Direktur Utama Pelindo II,
R. J. Lino menyatakan bahwa pihaknya
akan bekerja keras demi mewujudkan apa
yang ingin dicapai kedua belah pihak.
Dalam kerjasama ini, Pertamina dan
Pelindo II akan melakukan inventarisasi
berbagai potensi yang dimiliki masingmasing serta melakukan berbagai kajian
dari aspek finansial, teknis, komersial dan
legalitas.
Aspek lainnya yang berkaitan dengan
rencana kerjasama, antara lain meliputi
kerjasama pembangunan kilang minyak di
Pelabuhan Bojonegara, pemanfaatan lahan reklamasi sebelah utara breakwater
timur Pelabuhan Tanjung Priok seluas kurang lebih 100 Ha yang akan dipergunakan untuk keperluan Pertamina, pem-

bangunan bunker BBM di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lain yang dikelola oleh Pelindo, dan pemanfaatan lahan
milik Pertamina yang terletak di Marunda
seluas 14 Ha.
Termasuk juga kerjasama dalam hal
pemanduan dan penundaan kapal, pemanfaatan lahan beserta fasilitas pelabuhan milik Pertamina di Bagus Kuning
Palembang untuk pengembangan terminal peti kemas, pemanfaatan lahan beserta fasilitas pelabuhan yang dikelola
Pertamina untuk pengembangan terminal
LPG, jual beli BBM, Elpiji dan pelumas,
serta kerjasama lainnya yang dipandang
perlu oleh kedua pihak.
Setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama untuk jangka waktu satu
tahun ini, akan ditindaklanjuti dengan
membentuk tim bersama untuk mempersiapkan rencana kerjasama, melakukan
koordinasi, serta menyiapkan perangkat
hukum yang diperlukan.MP IK

Pertamina Tandatangani MoU
Pembangunan Kapal dengan PT PAL
JAKARTA – Dalam rangka Program
Revitalisasi Industri Pertahanan,
Pertamina menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan
PT PAL untuk perencanaan, pembangunan kapal, pemeliharaan dan perbaikan kapal. Semua ini sebagai wujud
aksi nyata terhadap pencanangan revitalisasi yang merupakan salah satu
program pilihan Kabinet Indonesia Bersatu ke-II.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor Departemen Pertahanan,
Jakarta, Jumat (11/12/2009) oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Utama PT PAL
Indonesia (Persero) Harsusanto yang
disaksikan oleh Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro.
Dalam sambutannya, Purnomo
menyampaikan tujuan dari penandatanganan ini adalah untuk mengembangkan produksi dalam negeri yang
nantinya tidak hanya memberikan kegiatan ekonomi tetapi juga memberikan
nilai tambah bagi pembangunan nasional.
“Saya mengucapkan terima kasih
kepada Pertamina atas komitmennya
terhadap penggunaan produksi dalam
negeri, yaitu pengadaan dan perbaikan
kapal-kapal Pertamina. Sebagai BUMN
utama, komitmen ini patut dihargai,” katanya.
Sementara, Karen Agustiawan
menjelaskan bahwa MoU ini adalah

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : BFR/Dok. Pertamina

BERITA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Harsusanto
menandatangani MoU perencanaan, pembangunan kapal, pemeliharaan dan perbaikan kapal di
Kantor Departemen Pertahanan, Jakarta, Jumat (11/12/2009).

bukti komitmen Pertamina untuk mengembangkan sinergi antar BUMN dengan prinsip bisnis yang saling menguntungkan. “Seperti diketahui bahwa jumlah
kapal charter sebanyak 130 kapal dan
yang dimiliki oleh Pertamina sebanyak 47
kapal. Dari 47 kapal tersebut, ada yang
dibangun kembali oleh PT PAL,” jelasnya.
Penandatanganan ini merupakan
acara puncak dari rangkaian kegiatan
yang diselenggarakan oleh Departemen
Pertahanan dalam rangka Program Aksi
100 hari Pemerintah. Tujuan dari serangkaian kegiatan yang dimulai pada 18 No-

vember 2009 ini adalah untuk dapat
membantu Pemerintah dalam merumuskan regulasi kebijakan dan blue
print kebutuhan pengguna dan kemampuan produsen dalam rangka
melaksanakan program Revitalisasi
Industri Pertahanan.
Selain kesepakatan tersebut, juga
ditandatangani Kontrak Pengadaan
Pesawat Udara Patroli Maritim TNI AL
antara Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Herryanto dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia
Budi Santoso.MP IK
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Pertamina Bantu
Ambulance dan
10 Inkubator di
Kabupaten
Cilacap

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : RU IV Cilacap

BERITA

Operasi Katarak Gratis di Bekasi
BEKASI - Dalam rangka hari Kesehatan
Nasional 2009, Pertamina bekerjasama
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bekasi mengadakan bakti sosial operasi
katarak gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Tarumajaya Desa
Bojong Kabupaten Bekasi, Senin (7/12).
Selain itu, kegiatan bakti sosial ini
didukung juga oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Dokter Spesialis
Mata Indonesia dan Rumah Sakit Mata
CICENDO Bandung. Kegiatan ini merupakan program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Pertamina di bidang kesehatan, melalui operasi Katarak secara

gratis dan pemberian kacamata kepada
siswa-siswi sekolah.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi H. A. Muharman, jumlah
penderita katarak di Kabupaten ini sangat
tinggi, sekitar 300 ribu penderita katarak,
baik anak-anak hingga dewasa. Mengingat terbatasnya dana APBD Tingkat II ,
Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Pertamina melakukan bakti
sosial ini.
”Dengan adanya bantuan dari Pertamina melalui dana CSR-nya, kami berharap kegiatan ini ke depannya bisa terus
berlanjut. Mengingat tingginya tingkat penderita katarak di Kabupaten Bekasi dan

CILACAP - Peduli kesehatan terus ditunjukkan Pertamina
untuk masyarakat di sekitar operasi kilang RU IV Cilacap.
Melalui program CSR bidang Kesehatan, Pertamina
kembali memberikan bantuan satu unit mobil ambulance
dan 10 Inkubator untuk masyarakat di Cilacap setelah
sebelumnya juga memberikan bantuan berupa 1.012
kacamata kesehatan untuk siswa siswi di Cilacap.
Secara simbolis bantuan inkubator tersebut diserahkan langsung oleh GM RU IV Syofrinaldy kepada Sekda
Cilacap HM Muslich untuk selanjutnya diserahkan lagi
kepada RSUD Cilacap yang diterima oleh Direktur RSUD
Cilacap dr. Bambang Setyono (4 unit), RSUD Majenang
yang diterima oleh Direktur RSUD Majenang dr. Dewi
Marhaeny (2 unit), dan kepada Dinkes Cilacap yang
diterima oleh Kepala Dinkes dr Sugeng Budi Susanto (4
unit). Sementara satu unit mobil ambulance yang digunakan untuk melayani masyarakat dalam kondisi darurat dan kegiatan bakti sosial seperti Puskesmas keliling,
LAMPUNG – Pertamina melalui Program
Bupati Tanggamus Sujadi, serta para guru
pengelolaan rutinnya diserahkan kepada Rumah Sakit
Corporate
Social
Responsibility
(CSR)
dan seluruh siswa Sekolah Da-sar di
Pertamina Cilacap.
Cerdas
Bersama
Pertamina
bekerjasama
Tanggamus Lampung, Rabu (23/12).
Sekda Cilacap menyambut baik bantuan dari Perdengan
Kostrad
merenovasi
14
Sekolah
Pelaksanaan renovasi dilakukan oleh
tamina ini. Ia berharap kepedulian yang ditunjukkan PerDasar
untuk
area
Lampung.
Jawa
Tengah
tim
dari
Kostrad dalam waktu satu bulan,
tamina ini dapat memotivasi perusahaan-perusahaan
dan
Jawa
Timur.
sejak
19
November 2009. Setelah itu, dilainnya. “Pertamina sedikit bicara tapi banyak berbuat,”
Acara
penyerahan
14
Sekolah
Dasar
lakukan
serah
terima hasil renovasi dari
ujar Sekda.
yang
telah
direnovasi
tersebut
dihadiri
Kostrad
kepada
Pertamina dan dari PerSementara GM RU IV Syofrinaldy menjelaskan, selain
oleh
Wakil
Direktur
Utama
Pertamina
tamina
kepada
Pemerintah
Daerah.
sebagai wujud kepedulian Pertamina terhadap kesehatan
Omar
S.
Anwar,
Direktur
Utama
PT
PerSekolah
yang
direnovasi
adalah SDN
masyarakat, inkubator ini diharapkan dapat digunakan
tamina
Geothermal
Energy
Abadi
PoerDatarajan
01
Kab.
Tanggamus,
SDN Pauntuk merawat bayi yang mempunyai Berat Badan Lahir
nomo,
Panglima
Divisi
Infantri
I
Kostrad
gar
Alam
01
Tanggamus,
SDN
Karang
Rendah (BBLR) atau kurang dari 2.500 gr. “Dengan adaMayjen
TNI
Hatta
Syarifuddin,
Wakil
Rejo
01
Tanggamus,
SDN
Muara
Dua 01
nya inkubator ini diharapkan dapat menjaga suhu badan
bayi agar tetap nyaman sehingga harapan hidupnya
juga meningkat,” ujar Syofrinaldy.
Mengingat pentingnya
inkubator tersebut demi pekepada 200 pinjaman mitra binaan senilai Rp 1,8 miliar.
MEDAN - Pertamina Pemasaran BBM Retail Region I
ningkatan kesehatan maDi bidang pendidikan, diserahkan juga bantuan senilai
Medan terus melakukan kegiatan sosial untuk masyasyarakat, maka Pertamina
Rp 2 miliar untuk pembangunan Gedung Fakultas Ekorakat di sekitar wilayah operasinya. Pada (10/12/09) di
berencana memberikan 100
nomi Universitas Sumatera Utara, dan bantuan peralatan
Medan, Pertamina memberikan bantuan berupa 25 unit
inkubator untuk 10 Kabukesehatan senilai Rp 250 juta kepada Fakultas Kedokbecak bermotor pengangkut sampah kepada pemerintah
paten di Jawa termasuk di
teran Universitas Islam Sumatera Utara.
kota Medan. Bantuan secara simbolis diterima oleh SekCilacap. Kabupaten lainnya
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Corporate
retaris Daerah Kota Medan, Dzulmi Eldin S. Becak ini
masing-masing juga meSocial Responsibility (CSR) Pertamina kepada lingkungan
akan dioperasionalkan untuk mendukung terselenggaranerima 10 inkubator, antara
sekitar. Program CSR Pertamina difokuskan di bidang kenya lingkungan yang bersih dan sehat di kota Medan.
lain Kabupaten Cirebon, Cisehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan pemberSelain itu, Pertamina juga menyerahkan satu unit
legon, Bojonegoro, Boyolali,
dayaan masyarakat, serta korban bencana.MP Pms Reg. I
ambulans senilai Rp 600 juta bagi Rumah Sakit Adam
Bandung, Blora, Garut, InMalik Medan. Pertamina juga memberikan bantuan
Medan
dramayu, dan Tuban.MP RU IV

minimnya dana yang dibutuhkan,”katanya.
Public Health Officer Pertamina Ernayetty menyampaikan bahwa sebelumnya
Pertamina telah membagikan 1000 kacamata bagi para pelajar Sekolah Dasar yang
berlokasi di lapangan operasi Pertamina,
seperti Tarumajaya dan Babelan. Di samping itu Pertamina juga melaksanakan
operasi katarak di Koja Jakarta Utara yang
merupakan wilayah kerja Pemasaran BBM
Retail Region III dengan target 100 penderita katarak.
“Kegiatan serupa juga dilaksana-kan
di unit-unit operasi Pertamina lainnya, seperti di Surabaya, Makasar, Balikpapan
dan Medan,” jelas Ernayetty.MP IK

Pertamina Renovasi 14 Sekolah Dasar

Pemasaran BBM Retail Region I Peduli Masyarakat

Tanggamus, MI Ruodatul Mubtadiin Kab.
Tegal, SD Ma’arif Tegal, SD Gunung Mulya
Kab. Bantul, SDN Donan 04 Kab. Cilacap,
SDN Kutawaru 02 Cilacap, SDN Remen
01 Kab. Tuban, SDN Remen 02 Tuban,
SDN Ketapang 05 Kab. Banyuwangi, SDN
Kauman 02 Kodya Malang dan SDN
Tambaan 05 Kab. Madura.
Dana yang dikeluarkan Pertamina untuk renovasi tersebut mencapai Rp 2,7
miliar lebih. Kegiatan renovasi ini merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina
terhadap peningkatan kualitas pendidikan
di tanah air dari sisi penyediaan sarana dan
fasilitas. Sedangkan Tim Kostrad, melalui
program karya bhaktinya ini, melibatkan
211 prajurit Kostrad jajaran Divif-1 dan Divif-2 , yang didukung oleh satkowil/ instansi
terkait dan masyarakat setempat untuk
merenovasi 14 Sekolah Dasar tersebut.
Wakil Direktur Utama Pertamina Omar
S. Anwar menyatakan kegiatan CSR yang
digulirkan Pertamina semata-mata untuk
ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.
Selain merenovasi gedung sekolah,
penyediaan sarana pendidikan juga diberikan Pertamina hingga tingkat universitas. Di antaranya, penyediaan gedung
Laboratorium, sarana olahraga dan gedung serba guna.MPIK/BFR

