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Lugas dan Informatif

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Kepala BP Migas R. Priyono, dan
Dirjen Migas Evita Legowo menyaksikan penandatanganan perpanjangan
kontrak pengelolaan blok West Madura Offshore yang dilakukan oleh Direk
tur Utama Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore Hemzairil dengan
GM Kodeco Energy Company Limited Coy Jae Won.

Pertamina operator blok wmo
Pertamina mendapatkan participating interest (PI)
sebesar 80 persen sekaligus menjadi operator dalam
pengelolaan blok West Madura Offshore (WMO).
Pemerintah juga menetapkan Kodeco Energy Company
Limited sebagai partner Pertamina dengan participating
interest sebesar 20 persen dalam pengelolaan blok
tersebut.

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Hulu Energi West
Madura Offshore Hemzairil dan GM Kodeco Energy Company
Ltd Coy Jae Won menandatangani kontrak pengelolaan blok
WMO tersebut pada Kamis (5/5) di Kantor Kementerian ESDM.
Penandatanganan disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Kepala BP Migas R.
Priyono dan Dirjen Migas Evita Legowo.

“Sebagai operator dalam pengelolaan blok WMO, Pertamina
optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pro
duksi minyak dan gas di blok tersebut,” ujar Corporate Secretary
Pertamina, Hari Karyuliarto.
Menurut Hari, hal ini dapat dilihat dari success story Perta
mina dalam meningkatkan produksi sejumlah lapangan migas
yang diambil alih dari operator lain.
Seperti yang terjadi di Blok Offshore North West Java
(ONWJ), dimana Pertamina berhasil meningkatkan produksi
minyak lapangan ONWJ dari sebelumnya 21.000 barel per hari
menjadi 30.000 barel per hari dan produksi gas sebesar 200
juta kaki kubik (mmscfd).
Peningkatan produksi pasca pengambilalihan oleh Perta
mina juga terjadi di Blok Limau yang sebelumnya dikelola oleh
Talisman. Produksi Blok Limau setelah diambil alih Pertamina
meningkat dari 6.000 barel per hari menjadi 11.300 barel per hari.
Demikian juga Blok Sangasanga - Tarakan yang sebelumnya
dikelola oleh Medco, kini produksinya meningkat dari 4.300 barel
per hari menjadi 7.500 barel per hari. Sedangkan Blok Sukowati
yang dikelola Pertamina dengan Petrochina meningkat dari
40.000 barel per hari menjadi 48.000 barel per hari.

Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan minyak di
Indonesia yang berhasil meningkatkan produksinya dalam lima
tahun terakhir. Pada tahun 2010 produksi Pertamina mencapai
190,7 ribu barel per hari minyak dan 1.458 juta kaki kubik gas
per hari atau ekuivalen 443,5 ribu barrel oil equivalen.
Produksi dari wilayah kerja ini diharapkan dapat mendukung
peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan Kontrak
Jual Beli gas Bumi antara PT Pertamina EP dengan PT PLN
untuk penjualan gas bumi lapangan Sungai Gelam di provinsi
Jambi. Penjualan gas bumi ini dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan kelistrikan di provinsi Jambi dengan jumlah gas
bumi yang dipasok sebesar 2,5 MMSCFD untuk jangka waktu
6 tahun.
Amandemen kontrak jual beli gas bumi dilakukan terhadap
PJBG antara PT Pertamina EP dengan PT Rabana Gasindo
Makmur, dimana gas bumi yang dijual berasal dari lapangan
gas Bangadua Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang akan
digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi industri di
Jawa Barat, dengan jumlah pasokan gas bumi sebesar 3
MMSCFD.MPNDJ/DSU/AIW
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Menuju Pertagas World Class 2015
Pengantar Redaksi:
Sebagai institusi kepanjangan
tangan dari Pertamina khususnya
Direktorat Hulu, Pertamina Gas
(Pertagas) mencoba untuk mela
kukan berbagai inovasi untuk
mencapai targetnya di tahun 2011.
Untuk itu berbagai upaya terus
dilakukan dengan meningkatkan
dan mengoptimalisasi bisnis
eksisting, yaitu transporter, trader
dan pemrosesan gas. Melalui
berbagai upaya seperti misalnya
operation excellence sehingga bisa
melakukan efisiensi di dalam operasional, serta meningkatkan
volume penjualan gas pipa dan produk LPG. Selain itu juga
melakukan bisnis-bisnis baru, seperti pembangunan ruas pipa
gas baru, LPG Plant baru, Mini LNG, FSRU (Floating Storage
and Re-gasification Unit), CNG (Compressed Natural Gas) dan
IPP (Independent Power Producer), guna mendukung Pertagas
sebagai perusahaan Gas World Class pada 2015. Berikut
paparan Direktur Utama Pertamina Gas Gunung Sardjono
Hadi kepada Media Pertamina.
Bagaimana perjalanan bisnis Pertagas? Pertagas di
dirikan pada tanggal 23 Februari 2007, hal itu berkaitan dengan
adanya implementasi Undang-Undang Migas No. 22 tahun
2001, dimana tidak boleh adanya bandling antara bisnis hulu
dan hilir. Maka dari itu dibentuklah Pertagas sebagai anak
perusahaan Pertamina, yang merupakan kepanjangan tangan
dari Direktorat Hulu. Bisnis gas yang dialihkan Pertamina
kepada Pertagas, meliputi pengelolaan, pengoperasian
serta memelihara seluruh aset gas Pertamina. Namun dalam
perjalanannya, saat ini bisnis yang digeluti Pertagas meliputi
transportasi migas, jual beli gas dan ekstraksi gas menjadi
produk LPG.
Oleh karena itu, visi dari Pertagas adalah menjadi
world class national gas business enterprise. Dan misinya
adalah melaksanakan bisnis transportasi migas, niaga gas,
pemrosesan gas dan distribusi gas, yang dikelola secara
profesional dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada
para stakeholder, berwawasan lingkungan, mempunyai
keunggulan dan mengutamakan keselamatan.
Bagaimana dengan fokus bisnis Pertagas ke depan?
Kalau dilihat dari pola bisnis Pertagas, berdasarkan kontribusi
pendapatan usaha, maka porsinya adalah tahun 2009 - 2010:
transporter (85%), niaga (10%) dan lain-lain (5%). Dimana
laba bersih yang dihasilkan yaitu sebesar Rp. 198 miliar pada
tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp. 555 miliar pada tahun
2010. Alhamdulillah suatu peningkatan yang cukup signifikan.
Meskipun ada faktor selisih kurs di tahun 2009.
Sementara itu, target laba bersih tahun 2011 sebesar Rp.
627 miliar, akan lebih ditingkatkan pada bisnis niaga gas pipa
dan ekstraksi LPG. Sehingga diharapkan tahun ini sumber
pendapatan perusahaan menjadi 81% dari jasa transportasi,
12% untuk niaga, dan 7% untuk pemprosesan gas dan
lain-lain. Artinya secara perlahan sudah ada pergeseran,
yaitu peningkatan di bisnis niaga gas dan pemrosesan gas,
khususnya produk LPG. Target di tahun 2015 nanti yaitu
laba bersih sebesar Rp. 3,1 triliun, porsi transportasi hanya
35%, sedangkan niaga gas, meliputi gas pipa, LNG dan CNG
mencapai porsi 55% dan 10% dari bisnis LPG dan lain-lain.
Untuk mencapai itu semua, banyak hal yang harus
dilakukan mulai dari perubahan fundamental seperti mindset
maupun proses bisnis yang disesuaikan dengan kondisi saat
ini dan begitupun kecepatannya. Itu semua dirangkum dalam
satu kemasan orientasi bisnis Pertagas yaitu CHOPPER.
Saya menganalogikan CHOPPER seperti helikopter yang
sangat fleksibel, bisa menukik dengan tajam maupun terbang
lepas. Artinya dapat mengimbangi kondisi bisnis sekarang yang
sarat akan kompetisi.
Bisa dijelaskan mengenai CHOPPER itu sendiri?
CHOPPER merupakan singkatan yang mempunyai makna
sangat dalam, terkait dengan bisnis Pertagas ke depan.
Diawali dengan customer satisfaction, yakni memprioritaskan
bagaimana agar dapat memuaskan pelanggan. Apakah itu
pelanggan di area down stream maupun di mid stream. Tapi di
sini pengertiannya tidak sesempit itu, jadi pengertian customer
satisfaction itu lebih ke arah bagaimana kita dapat memberikan

kepuasan kepada pengguna jasa berikutnya. Dan itu saya
terapkan di internal Pertagas (antar fungsi) maupun eksternal
(shipper, buyer, mitra kerja, vendor dll). Karena customer itu bisa
internal maupun eksternal.
HSE Concern, terkait dengan operasional yang sangat
rentan terhadap keselamatan kerja. Kepedulian ini kami
tekankan kepada semua personil Pertagas baik yang di
area operasi maupun di kantor. Dulu orang berpikir HSE itu
merupakan tanggung jawabnya manajer HSE saja, tetapi
sekarang di Pertagas tidak demikian, karena HSE merupakan
tanggung jawab semua orang.
Operation Excellent, yaitu bagaimana kita bisa meng
operasikan jalur pipa baik jalur pipa SKG maupun plant LPG kita
betul-betul excellent artinya standar kaidah world class.
Profit, karena Pertagas sekarang ini korporasi, kalau dahulu
at cost sekarang betul-betul harus mengejar unsur profit.
Personel Improvement, yaitu bagaimana meningkatkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, baik itu
di lingkungan kantor, rumah tangga, maupun masyarakat.
Sedangkan kiat bagaimana mencapai CHOPPER, diper
lukan etos kerja yaitu to be professional, artinya setiap pe
kerja harus tahu persis dan paham yang menjadi tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan maupun posisi yang
dipegangnya mengacu kepada kaidah bisnis yang benar.
Doing the best, artinya, melakukan yang terbaik bagi
perusahaan, karena jika Anda memberikan yang terbaik itu
akan membuat anda bangga terhadap diri sendiri, keluarga,
perusahaan, juga negara. Sekecil apapun kontribusi yang anda
berikan bagi perusahaan itu akan membuat diri anda bangga
melakukannya.
Team work, yaitu dapat mengelaborasikan kontribusi dari
teman sekerja, serta menanamkan dalam hati bahwa ke
berhasilan itu semata-mata bukan usaha perorangan namun
hasil kolaborasi. Karena inspirasi akan muncul kalau kita bekerja
secara team.
Dan Integrity, artinya kita bekerja harus sesuai dengan rules,
jujur dan hati yang sesuai dengan kaidah-kaidah perusahaan
dan tidak melakukan maupun menyalahgunakan jabatan yang
dapat merugikan perusahaan .
Nah, dari itu semua kita juga mencoba untuk melakukan tata
nilai atau core value-nya, yang tetap mengarah kepada 6C tetapi
ditambah dengan EGG. Singkatan dari Empathy, Governance,
dan Growth.
Bagaimana dengan target dan kinerja laba bersih
Pertagas dalam kurun empat tahun ini dan 5 tahun ke
depan? Kalau kita bicara kinerja Pertagas, sejak tahun 2007
terus mengalami perkembangan & peningkatan. Yang paling
menggembirakan pada 2010 kita melampaui target dari Rp 364
miliar, menembus Rp 555 miliar. Karena itu pada tahun 2011,
Insya Allah bisa melebihi dari target RKAP sebesar Rp 627 miliar,
sehingga pada 2015 nanti bisa mencapai angka di atas RP 3
triliun. Kami optimis karena didukung dari berbagai pihak seperti
dukungan dari shareholder maupun stakeholders, sinergi dengan
anak perusahaan lain, juga hard ware (teknologi, proses bisnis,
infrastruktur) dan soft ware (semangat kerja dan kebersamaan
sumber daya manusia) yang ada di Pertagas saat ini.
Apa yang menjadi parameter menjadikan Pertagas
world class di tahun 2015 mendatang? It’s so simple. Ketika
kita berbicara tentang terminologi dari world class sudah tentu
kita harus menyamakan persepsi kita dulu tentang bisnis yang
berkelas dunia. Artinya harus ada parameter sebagai acuan
yang telah ditentukan. Saya selaku pimpinan di Pertagas sangat
paham, untuk mendapatkan parameter yang diakui sebagai kelas
dunia diperlukan benchmark di beberapa perusahaan sejenis
di luar negeri. Dari hasil pemahaman kami serta berdasarkan
masukan dari konsultan terdapat empat parameter yang valid,
terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di antaranya, financial excellent, yang mengacu kepada
profit per kapita diatas USD 250.000, IFRS compliance, annual
report dan sustainability report; Operating Excellence, lebih
mengacu kepada best engineering practice; HSE Excellence,
yaitu berkaitan dengan ISRS dengan nilai 6, ISO 14001 dan
OHSAS 18001 ini lebih banyak ke arah HSE sehingga dapat
terukur; dan HRD Excellence, yaitu mempunyai organisasi dan
high performance people yang dapat mewujudkan etos kerja
untuk mencapai target usaha. Kalau Pertagas sudah mencapai
empat kategori ini berarti sudah dapat dikatakan world class
company, yang Insya Allah akan dicapai pada 2015 mendatang.
MP
NDJ/DSU

Editorial
Solusi Komprehensif
Kenaikan harga Pertamax pada awal Mei ini
dari Rp 8.700 per liter menjadi Rp 9.050 per liter
membuat banyak orang “cenat cenut” alias pusing
nggak karuan. Cenat cenut memikirkan alokasi biaya
pengeluaran konsumsi bahan bakar non subsidi.
Merekapun mulai menimbang tetap menggunakan
ke bahan bakar khusus, atau berpaling ke BBM
bersubsidi yang harganya separuh di bawahnya.
Sudah bisa ditebak, konsumsi BBM subsidi
naik. Spanduk bertuliskan ‘Premium Adalah BBM
Bersubsidi Hanya Untuk Golongan Tidak Mampu’
yang dipasang di sejumlah SPBU tak mempan
membendung peralihan masyarakat membeli BBM
untuk wong cilik itu.
Dalam beberapa hari saja, transaksi bahan bakar
khusus di sejumlah SPBU turun drastis. Masyarakat
golongan mampu pun tak malu lagi membeli
Premium. Rekaman gambar di sejumlah stasiun
televisi dengan gamblang menampilkan betapa
banyaknya mobil mewah mengantri di dispenser
Premium dalam beberapa hari belakangan ini.
Jika hal ini dibiarkan bisa bikin APBN cenat
cenut juga. Beban subsidi diprediksikan bakal
membengkak, dan yang pasti tidak tepat sasaran.
Seperti dikatakan Senior Resident Representative
IMF di Indonesia Milan Zavadjil di sejumlah media,
jika peralihan konsumsi Pertamax ke Premium
dibiarkan akan terjadi pengeluaran anggaran tak
produktif. Menurutnya, pemerintah harus segera
membuat kebijakan yang pasti untuk mengantisipasi
pengeluaran tak produktif itu.
Faktanya selama caturwulan 1 tahun 2011,
konsumsi Premium sudah mencapai 7,88 juta kiloliter,
atau melebihi 1, 94 % kuota 4 bulan pertama yang
dipatok 7,73 juta kiloliter.
Bagi Pertamina selama konsumsi Premium masih
sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah tetap akan
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Raibnya Kearifan Lokal
Jebolnya situ di pinggiran Jalan Raya
Ciputat pada 26 Maret 2009 sesudah waktu
subuh itu menewaskan ratusan warga tak berdosa dan
puluhan lainnya luka. Ratusan rumah warga rusak, mulai
dari hancur rata dengan tanah, hingga tertimbun lumpur.
Di sela hiruk pikuk bencana tsunami di Jepang, warga Aceh
juga digelontor oleh air bah yang menghancurkan ratusan
rumah dan menewaskan puluhan warga tak berdosa dengan
kerugian ratusan miliar rupiah.
Semua warga Indonesia tersentak, semua bencana yang
seharusnya dapat diramalkan itu merenggut nyawa kolega
terdekat kita. Ada yang tepat di depan mata seperti bencana
Situ Gintung, ada pula yang jauh seperti bencana banjir
bandang di Aceh. Bahkan miris di hati, belum usai korban
Situ Gintung berduka, air bah bercampur lumpur kembali
menerjang sebuah desa di Singkarak, Sumatera Barat yang
permai itu. Puluhan nyawa lagi melayang. Rasanya, harga
nyawa begitu murah di negeri yang indah ini.
“Alam akan menemukan jalannya sendiri,” ujar pengarang
thriller film Dinosaurus. Itulah jalan alam. Air yang melimpah,
tak tertampung dengan tenaga hidrostatik ribuan ton men
desak bendungan yang sudah usang dan menggelontor tebing
yang sudah tak berpohon itu. Dalam kasus Situ Gintung,
aturan pendirian bangunan sedikitnya 40 meter dari pinggir
situ tak digubris. Sekeliling bendungan tak lagi hijau, situpun
makin dangkal. Di Aceh, aturan moratorium penebangan hutan
tak digubris, pembalakan liar masih terus berjalan, maka air
hujan pun tak sempat diserap oleh ibu bumi dan menggelontor
menerjang semua yang dilaluinya.
Manusia memang selalu lalai dengan bahaya yang dapat
diramalkan dan seringkali bekerja tanpa hati, meskipun
umumnya mereka amat pandai. Pohon yang sudah berusia
puluhan tahun ditebang tanpa pengganti, hanya karena
dedaunan yang rontok mengganggu. Atau kadangkala hanya
merasa terlindung dan gelap. Ada pula pohon yang dijarah
karena tak punya pilihan lain dalam alternatif bahan bakar.
Minyak tanah tak terbeli, gas elpiji apalagi, sementara sang
perut tak bisa kompromi.
Habislah pepohonan di tanah tinggi, situ mengering kala

kemarau, air tanah menyusut. Sebutlah, semua penurunan
baku mutu alam terjadi di sini dan daya dukung alam jebol.
Seringkali, anggaran negara menjadi alasan untuk
menunda perbaikan situ yang rawan, tanah genting,
pembasmian pembalakan liar dan perbaikan bangunan se
kolah yang reot nyaris rubuh. Sementara, uang dibelikan
barang yang tak perlu, seperti seragam pejabat, mobil
dinas bahkan laptop. Tak sedikit pula yang dicuri dengan
cara canggih untuk biaya politik menjadi wakil rakyat dan
eksekutif.
Kapan kapoknya negeri ini menuai bencana yang mereka
semai sendiri dengan perilaku lalai dan tak peduli akan tanda
tanda yang diberikan alam kepada mereka. Mereka seperti
manusia bodoh yang lebih suka membeli TV LCD plasma
yang canggih secara kredit tetapi membiarkan kabel listriknya
terkelupas dan terbakar.
Kita tidak sedang menantang alam, karena seringkali
penantangan alam akan berakhir dengan persahabatan dan
percintaan dengannya. Tetapi kita sudah tidak peduli kepada
alam, mengabaikan mereka dengan melecehkan kearifan
lokal yang begitu bersahabat dengan alam. Ketidakpedulian
tersebut mematikan. Padahal, alam akan selalu memberi
tanda jika mereka ingin mengambil jalannya sendiri, kepada
siapapun. Mereka yang bersahabat dengannya akan
mendengarkan kearifan lokal dan selamat dari amuk alam.
Bagi yang melecehkan akan abai dan tak mampu membaca
tanda, disitulah “bencana” yang sebenarnya bukan bencana,
akan meluluhlantakkan kita.
Masih tak pedulikah kita, jika ada penebangan pohon
yang tak benar terjadi di depan mata kita, sebagaimana kita
sering tak peduli dengan seseorang di samping kita yang
masih merokok ketika menunggu tangki bensinnya diisi atau
pengendara motor yang asyik mengirim sms ketika sedang
berkendara? Jika hal-hal seperti itu masih kita lakukan,
Tunggulah “bencana” itu menerpa kita semua.•

AHMAD RIZALI
Tim Pertamina Foundation

dipasok ke SPBU, asalkan konsumsinya dalam batas
wajar. Pertamina juga tidak membuat hitung-hitungan
sendiri dalam menetapkan harga bahan bakar
khusus. Karena kenaikan harga bahan bakar non
subsidi sejak awal Mei lalu juga dilakukan di sejumlah
SPBU non Pertamina. Tengok saja SPBU tetangga
yang mematok harga yang sama untuk bahan bakar
dengan RON diatas 92.
Karena itulah diharapkan pemerintah segera
memberikan solusi yang tepat dan komprehensif atas
masalah disparitas harga yang berimbas kemanamana. Jika solusi yang ditawarkan bermuara pada
kepentingan
masyarakat,
pastilah akan
mendapat
dukungan positif.
Tentunya agar
subsidi bisa
diberikan kepada
yang berhak,
pemerintah tidak
kebobolan APBN,
dan yang pasti
masyarakat tak
perlu pusing
mengakali
konsumsi BBM
dengan cara
mengoplosnya.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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Pertamina Siap, Stakeholder Mendukung
dan produksinya meningkat
setelah dipegang Pertamina.
Misalnya blok ONWJ di lepas
pantai utara Jawa, blok South
Sumatra, blok Selat Makassar,
dan blok Kakap Natuna, serta
beberapa contoh lainnya.
Harun menegaskan bahwa
di setiap blok yang dikerjakan
Pertamina bersama dengan
para partnernya, Pertamina
pun selalu menempatkan para
pekerjanya.
Sementara Chandra dan
anggota-anggota DPR RI
lainnya yang hadir dalam
konferensi pers tersebut me
nyatakan dukungannya agar
WMO dikelola Pertamina.
Demikian juga dengan
Effendi Simbolon yang sempat
ditemui Media Pertamina
ketika Komisi VII DPR me
lakukan kunjungan kerja ke
Depot Plumpang beberapa
waktu yang lalu.
Dukungan juga disuarakan
delegasi Forum Mahasiswa
Peduli Migas yang datang ke
Kantor Pusat Pertamina pada

Jumat (29/4) dan diterima
Forum Serikat Pekerja Per
tamina Bersatu (FSPPB).
Dalam kesempatan itu
mereka menyatakan sikap
dan melakukan orasi. Pada
intinya, Forum Mahasiswa
Peduli Migas menuntut empat
hal. Pertama, agar kontrak
WMO sepenuhnya dimiliki
oleh Pertamina. Kedua,
stop politisasi WMO dari
perus ahaan asing. Ketiga,
transp aransi dana alokasi
WMO kepada Pemerintah
dan rakyat. Dan terakhir,
kemb alikan WMO kepada
negara.
Sementara Faisal Yusra
dari FSPPB menyatakan
bahwa apa yang dilakukan ini
demi Merah Putih. “Kita harus
tahu bahwa pengelolaan
energi atau migas di seluruh
dunia itu menjadi privillege
perusahaan milik negara.
Apakah itu di Amerika, Inggris,
Chhina atau Korea, semuanya
privillege perusahaan negara,”
kata Faisal. “Bayangkan

jika kita sendiri (Pertamina)
tidak mendapat privillege
di negara sendiri, sehingga
bagaimana kalau kita ber
bisn is di luar negeri, dan
orang luar mengatakan,’Lho,
Anda di negeri Anda sendiri
selalu dikalahkan oleh Peme
rintah’.”
“Masalah WMO ini dapat
dilihat dalam perspektif
yang luas, yaitu merupakan
masalah dalam bernegara
antara rakyat Indonesia se
bagai stakeholders terhadap
keputusan yang diambil pe
merintah,” lanjutnya.
Faisal Yusra juga me
nyatakan bahwa FSPPB telah
mengirimkan surat terbuka
kepada Presiden RI sebagai
pertanggungjawaban pekerja
Pertamina.
“Masalah WMO ini se
benarnya entry point kita
men uju kemandirian agar
neg ara kuat, karena salah
satu kekuatan negara adalah
sektor energi,” tukas Faisal.
MP
UHK

Forum Mahasiswa Peduli Migas berorasi di Kantor Pusat Pertamina. Mereka
mendukung Pertamina mengelola Blok West Madura Offshore.

lam SLA,” tegas Direktur
Keu angan Pertamina, M.
Afdal Bahaudin dalam ke
sempatan pelaksanaan
penandatanganan dokumen

SLA di Ruang Pertamax Kan
tor Pusat Pertamina, (27/4).
Pada tahun ini digun a
kan SLA Online untuk me
mudahkan dalam pengelolaan

Foto : WNR/Pertamina

JAKARTA - Berkaitan de
ngan perpanjangan kontrak
p e n g e l o l a a n B l o k We s t
Mad ura Offshore (WMO),
Pertamina menyatakan siap
100 persen untuk melaksa
nak annya. Demikian dika
takan oleh VP Corporate
Communication Pertamina
M. Harun ketika berbicara di
dalam konferensi pers yang
diselenggarakan anggota
DPR RI Ir. Chandra Tirta
Wijaya dan Direktur Eksekutif
Inodnesian Resources Studies
Marwan Batubara.
Harun mengungkapkan
bahwa WMO bukanlah satusatunya aktivitas lepas pantai
yang dikerjakan Pertamina.
“Kita sudah punya wilayahwilayah offshore lainnya, baik
yang kita kerjakan sendiri
maupun yang kita kerjakan
bersama-sama dengan part
ner,” kata Harun.
Dalam kesempatan
tersebut Harun menjelaskan
beberapa blok offshore yang
sudah diambil alih Pertamina

JAKARTA – Dinamika bisnis
menuntut perusahaan agar
lebih responsif terhadap
kemungkinan adanya pe
luang ataupun tantangan
dan mengolahnya untuk ke
pentingan perusahaan.
Untuk memenuhi penca
paian target perusahaan ti
daklah cukup melalui Key
Performance Indicator (KPI).
Namun hal tersebut harus
lebih dioptimalkan secara
maksimal dengan dukungan
dari masing-masing fungsi
direktorat yang diwujudkan
melalui Service Level Agree
ment (SLA).
SLA merupakan suatu

tools (sarana) yang dapat me
ningkatkan pelayanan pada
internal Pertamina sendiri
atau adanya customer focus
pada internal Pertamina.
Sebagai dukungan ko
mitmen direktorat/fung
si provider ataupun user,
dilakukan penandatanganan
dokumen SLA oleh kelompok
One Fit All yang terdiri dari
fungsi HRD, fungsi Corporate
Secretary, fungsi PLC dan 19
layanan fungsi CSS kepada
semua fungsi.
Selain itu dokumen SLA
juga ditandatangani oleh
kelompok one on one, antara
lain fungsi Pengolahan

kepada fungsi Integrated
Supply Chain (ISC) dalam
penyediaan 16 produk, dua
layanan fungsi ISC yaitu
Minyak Mentah dan HOMC
kepada fungsi Pengolahan
dan Produk kepada fungsi
Pemasaran.
“Tentunya pihak dir eksi
terus berkomitmen mem
berikan dukungan sepenuhnya
dalam pelaksanaan SLA
2 0 11 i n i . N a m u n k a m i
mengharapkan dukungan
penuh jajaran manajemen
tidak hanya sebatas dalam
penandatanganan ini saja
tapi harus diimplementasikan
apa yang telah tertuang da

Foto : KUN/Pertamina

Maksimalkan KPI melalui SLA

dan pelap orannya. SLA ini
juga menunjang Pertamina
menuju World Class National
Oil Company.MPIK

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke IJG Plumpang
JAKARTA - Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke
Instalasi Jakarta Gorup (IJG) Plumpang, Tanjung Priok, Selasa
(26/4). Kunjungan ini dalam rangka melihat secara langsung
pelayanan suplai bagi SPBU Jabodetabek dan Jawa Barat,
serta mengontrol aspek safety di kawasan IJG.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Effendi
Simbolon ini disambut oleh Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan didampingi jajaran Direksi Pertamina.
“Terminal Automation System di Instalasi Jakarta Group ini
sudah ada peningkatan luar biasa sehingga aktifitas penyaluran
BBM di IJG Plumpang lebih cepat, akurat dan menghemat

biaya,” ungkap Effendi Simbolon di sela kunjungannya.
Pihaknya mengharapkan agar Pertamina tetap menjaga
kualitas dan safety agar tidak terulang lagi kejadian seperti di
kilang Cilacap beberapa waktu lalu. Effendy meminta, siapapun
yang bertanggung jawab atas kebakaran harus dikenakan
sanksi. Anggota dewan juga berharap Pertamina segera
melakukan pembebasan lahan pemukiman yang ada di sekitar
Instalasi Plumpang demi aspek safety.
“Terkait dengan pembebasan lahan, kami memang sudah
mendapatkan solusinya namun semua ini butuh dukungan
dari Pemda DKI Jakarta untuk lebih memberikan ketegasan

maupun pemahaman kepada penduduk sekitar,” ungkap Karen
Agustiawan.
Sementara itu, terkait pengoperasian IJG Plumpang,
Komisi VII menilai sudah dianggap cukup layak untuk melayani
kebutuhan SPBU di sekitar wilayah Jabodetabek dan Jawa
Barat. “Depot Plumpang mendapatkan pasokan dari dua
sumber, yakni dari Balongan yang dialirkan melalui pipa, dan
Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga ketahanan stok BBM aman
dan tercukupi dengan kapasitas tampung untuk 10 hari,”kata
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo saat
menemani anggota Komisi VII berkeliling lokasi.MPIK

BP MIGAS :
OPERATOR WMO TETAP PERTAMINA

JAKARTA (Republika) - Kepala Badan Pelaksana
Hulu Migas (BP Migas) R. Priyono menyatakan
pihaknya mendorong Pertamina untuk menjadi
operator di Blok Wst Madura Offshore (WMO). Namun,
BP Migas memberi peluang untuk Kodeco Energy Co.
Ltd karena selama ini kinerjanya bagus. “Operator
di Blok WMO tetap Pertamina. Tetapi yang lain tetap
diberikan kesempatan. Apalagi yang baik itu adalah
operator lama dan kinerjanya sangat bagus,” kata
Priyono. Menurutnya, BP Migas mempertimbangkan
siapa yang berhak menjadi operator di Blok WMO
berdasarkan kinerja. Menanggapi keinginan banyak
pihak agar saham WMO 100 persen dimiliki oleh
Pertamina, menurut Priyono, ini akan mengganggu
iklim investasi migas di masa mendatang.

BP MIGAS :
TARGET LIFTING 2011 SULIT DICAPAI

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - BP Migas
menyatakan target produksi minyak siap jual (lifting)
sebesar 970 ribu barel per hari sesuai dengan
APBN 2011 sulit tercapai karena beberapa hal yang
berdampak terhadap penurunan produksi nasional.
“Berat sekali untuk bisa 970 ribu bph. Sampai hari ini
produksinya 916 ribu bph,” ujar Kepala BP Migas R.
Priyono. Dia menjelaskan beberapa kendala terbesar
yang menyebabkan sulit tercapainya lifting tersebut,
di antaranya karena penurunan produksi yang terjadi
di blok minyak milik PT Chevron Pacific Indonesia dan
Kodeco Energy Co. Ltd. Menurut Guru Besar Teknik
Perminyakan ITB Rudi Rubiandini, target rata-rata
lifting minyak bumi dalam APBN 2011 hampir tidak
mungkin tercapai, terutama disebabkan cadangan
minyak nasional yang terus menurun.

PERTAMINA UNTUNG 300 MILIAR DARI
BISNIS PELUMAS

JAKARTA (Investor Daily) - Hingga kuartal pertama
2011, PT Pertamina (Persero) meraih laba kotor
sebesar Rp 300 miliar dari bisnis pelumas. Marketing
Manager Pertamina Lubricant Redesmon Munir
menuturkan, pendapatan tersebut didapat dengan
menjual pelumas sebanyak 160 ribu kiloliter (kl).
Volume penjualan ini naik sekitar 10 persen jika
dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. “Volume
sebesar 160 ribu kl ini sekitar 75 persen untuk dalam
negeri, dan sisanya kita ekspor,” jelas Redesmon. Dia
menambahkan, sekitar 12,5 persen dari keuntungan
tersebut didapat dari bisnis pelumas di luar negeri.
Hingga saat ini, Pertamina telah merambah pasar
pelumas Belgia, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat
Arab, Myanmar, Singapura, Taiwan, Filipina, Timor
Leste, Australia, dan Jepang.

PRODUKSI MINYAK LAPANGAN RAMBA
NAIK 105 PERSEN

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - PT Pertamina
EP (PEP) mencatat peningkatan produksi
minyak Lapangan Ramba di Sumatera Selatan
rata-rata sekitar 3.450 barel per hari (bph),
atau naik 105 persen dalam waktu enam bulan
pasca pengambilalihan pengelolaan lapangan
tersebut. Manajer Humas PEP Agus Amperianto
mengungkapkan peningkatan produksi di lapangan
yang sudah tergolong tua itu merupakan hasil dari
usaha optimasi peralatan produksi yang ada serta
kerja ulang dua sumur dari 14 yang direncanakan.
“Terjadi peningkatan produksi yang cukup signifikan
dari lapangan operasi existing sehingga Lapangan
Ramba ini bisa mencapai produksi sekitar 3.450
barel per hari,” katanya. Usaha peningkatan produksi
itu dilakukan secara paralel dengan rencana dan
persiapan enam pemboran yang akan dilakukan pada
semester II tahun ini serta studi geologi, geofisika, dan
reservoir, untuk dapat menerapkan usaha pengurasan
minyak tahap lanjut pada struktur yang ada.MPRO
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Marine Region II Plaju Miliki
Base Camp STS Tanjung Ular Muntok
PLAJU - Marine Region II Plaju resmi memiliki base camp ship
to ship (STS) di Jalan Tanjung Kalian No. 100 Muntok-Bangka
Belitung. Peresmian dihadiri GM RU III Irwan, Vice President
Marine Agus Pranoto, Manajer Marine Region II Nindya
Prasetyo, Dan Lanal Bangka Belitung Kol. Laut Umar Arief,
unsur Muspika Kecamatan Muntok dan warga masyarakat
sekitar base camp, pada (1/4).
Irwan dalam sambutannya mengatakan, keberadaan base
camp STS di Muntok merupakan prasarana operasional RU
III dalam mendukung pasokan crude oil dari luar Sumatera
Selatan. Hal ini mengingat pendangkalan alur Sungai Musi
yang tidak memungkinkan untuk dilalui kapal tanker berukuran
besar.
Sementara itu , Manajer Marine Region II Nindya Prasetyo
mengatakan, base camp ini sebagai perwakilan RU III dalam
pelaksanaan operasional STS di perairan Muntok. Kegiatan
STS sebenarnya telah dilaksanakan sejak Desember 2010
tanpa ada kendala.
STS merupakan kegiatan penyaluran dan pendistribusian

Foto : RU III

RESUME Pekan Ini

BBM, sehingga perlu dukungan, baik dari masyarakat di ling
kungan base camp maupun instansi terkait agar kegiatan
operasional dapat berjalan dengan lancar.
Acara diisi dengan pembacaan surat yasin dan doa ber
sama-sama serta peninjauan ke kapal tanker Gedondong me
lalui tug boat Martha Dinamik.MPRU III

Koordinasi FRM Region IV dan
Polda Jateng Amankan Obvitnas
SEMARANG - Maraknya isu ancaman terhadap berbagai objek
vital nasional (obvitnas) di Indonesia akhir-akhir ini mendorong
Fuel Retail Marketing Region IV mengambil langkah cepat
untuk melakukan upaya-upaya antisipatif, baik secara internal
maupun eksternal. Salah satunya adalah melakukan koordinasi
dengan aparat.
Upaya tersebut diwujudkan dalam audiensi GM FRM Region
IV Rifky E. Hardijanto ke Kapolda Jawa Tengah Irjen (Pol)
Edward Aritonang di kantor Polda Jawa Tengah, (26/4). Pada
pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait isu ancaman
terhadap aset Pertamina yang juga merupakan objek vital
negara dan sekaligus menindaklanjuti MoU antara Pertamina
dan Polri yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu di
Jakarta sebagai bentuk sinergi pengamanan.

Rifki menekankan bahwa gangguan terhadap aset Perta
mina di wilayah kerja Region IV sangat berisiko terhadap
munculnya gangguan pasokan BBM atau Non BBM bagi
masyarakat Jawa Tengah. “Gangguan pada aset Depot, DPPU,
Terminal LPG, maupun kilang, hingga jalur pipa yang ada di
wilayah Jawa Tengah bisa berdampak terhadap pemenuhan
kebutuhan BBM kepada masyarakat,” ujarnya.
Dari pertemuan tersebut, Kapolda Irjen (Pol) Edward Arito
nang mengharapkan agar MoU antara Pertamina di wilayah
Jawa Tengah dengan Polda dapat segera disusun oleh tim
Pertamina bersama Polda dan dibuat SOP yang jelas terkait
kerjasama di lapangan. Seperti mengenai pertukaran informasi,
pelatihan yang diperlukan, hingga teknis pengamanan di
lapangan.MP FRM REG IV
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RU II Dumai
Adakan Training
Web PR & FB06
Application
DUMAI - Pada (4/4), sekitar 30 peserta datang meng
ikuti “Training Web PR & F1 Posting (FB06). Selama
empat hari para peserta yang dibagi menjadi dua
angkatan mengikuti training ini dengan antusias. Ang
katan I berlangsung Senin dan Selasa serta angkatan
II pada Rabu dan Kamis yang diikuti 32 orang peserta.
Instruktur pelatihan tersebut berasal dari Shared Pro
cessing Center (SPC) Jakarta.
Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi dalam pengunaan user ID MySAP dengan
tujuan mengurangi user ID MySAP. Perusahaan me
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Sosialisasi Pengaturan BBM
Bersubsidi bagi Pengawas SPBU
JAKARTA – Dukungan Per
tamina terhadap rencana
pengaturan BBM bersubsidi
yang akan diterapkan pe
merintah, diwujudkan dengan
mengajak para supervisor
(pengawas) SPBU mengikuti
sosialisasi pengaturan BBM
bersubsidi. Dalam kegiatan
ini, Pertamina menggandeng
Badan Diklat Energi Sumber
Daya Mineral, Kementerian
ESDM yang memberikan
pembekalan guna mening
katkan kemampuan para
pengawas SPBU saat ber

komunikasi dengan masya
rakat para pengguna BBM.
Pelatihan yang diikuti
supervisor dari 631 SPBU
yang menjual Pertamax di
Jabodetabek ini diadakan di
Jakarta, Senin (25/4). Materi
yang diberikan meliputi
penga rahan pelaksanaan
kebijakan pengaturan BBM
bersubsidi, pengetahuan pro
duk, dan pelayanan pengisian
BBM terkait implementasi
komunikasi dengan konsumen,
serta teknik persuasif publik.
Turut hadir dalam ke

giatan tersebut Direktur Pe
masaran dan Niaga Per
tamina Djaelani Sutomo,
serta Dirjen Migas Evita
Legowo. Dalam sambutannya
D jaelani m eny am paik an
akan dilakukan di beberapa
daerah. “Selain di Jakarta,
pelatihan dan penyuluhan
juga akan berlangsung ke
area Jabodetabek, Jaw a
Barat, Jawa Tengah, Ja
wa Timur, Bali hingga Su
matera,”ungkapnya.
Menurut Evita Legowo
kegiatan ini sebagai upaya

bersama untuk mengen
dalikan volume BBM Bersub
sidi agar semakin tepat vo
lume dan tepat sasaran. Di
harapkan setelah mengikuti
pelatihan akan meningkatkan
kemampuan petugas SP
BU dalam memberikan pe
mahaman kepada masya
rakat pengguna BBM pada
umumnya, mengenai jenisjenis dan pemanfaatan BBM
bersubsidi dan non Subsidi
sesuai dengan spesifikasi
mesin kendaraan.MPIK

lakukan efisiensi yang cukup signifikan setelah proses
To Pay (Web P2P). Dengan pembuatan PR & FB06
(maupun aplikasi MySAP lainnya) berbasis web di
alamat http://10.1.33.201/ProcureToPay/login.aspx,
user ID WEB P2P free of charge alias tidak ada biaya.
Otomatis, perusahaan bisa menghemat biaya yang
cukup besar.
Di samping itu, pelatihan ini juga dimaksudkan
untuk keperluan Go Live Web PR & WEB FI Posting
(FB 60), dimana masing-masing unit disyaratkan
untuk melakukan training minimal dua hari. Melalui
Training tersebut, para peserta juga di-refresh kembali
bagaimana menggunakan WEB PO dan berita acara
yang sudah digunakan selama ini. Setelah Go Live,
maka otorisasi PR via MySAP akan dibatasi dan request
FB60 harus dilakukan via WEB P2P.
Di awal acara, Agi Ginanjar yang membuka pe
latihan ini mengatakan bahwa setiap perusahaan
saat ini wajib menggunakan MySAP. “Ini merupakan
tantangan bagi kita semua. MySAP saat ini bisa kita
gunakan melalui Web Pertamina. Harapan saya,
semoga dengan diadakannya training ini, rekan-rekan
bisa menambah dan mendapatkan ilmu yang dapat
dimanfaatkan di tempat kerja masing-masing bagian.
Dan yang terpenting, harus bisa sharing ilmu dengan
rekan sejawatnya,” ujar Agi Ginanjar.MPRUII

Tim Kerja RUU Migas Setjen DPR RI Kunjungi RU V
B A L I K PA PA N - D a l a m
rangka menyusun Rancangan
Undang-undang (RUU) Migas,
Tim Kerja RUU dari Setjen
DPR RI didampingi pejabat
dari BP Migas melakukan
kunjungan ke Kantor Besar
Pertamina RU V Balikpapan,
(19/4). Tim dari Setjen DPR
diterima oleh GM RU V
Balikpapan Iriawan Yulianto.
Hadir pula dalam kesempatan
tersebut GM FRM Region
VI Kalimantan Afandi, serta
perwakilan dari PEP Field Bu
nyu dan Field Sangatta.
Ti m k e r j a R U U d a r i
Setjen DPR melakukan kun
jungan kerja karena ingin
memperoleh masukan yang
relevan terhadap RUU se
mentara yang diajukan oleh
mereka.Dalam kesempatan
tersebut tim dari Setjen DPR
memaparkan isi draft RUU

tersebut.
Tanggapan mengenai
draft RUU tersebut datang
hampir dari setiap perwakilan
Pertamina yang hadir. Dari
Pertamina EP tanggapan yang
menarik menyoal tentang
privillege bagi BUMN Migas,
yaitu hak sebesar 25 persen
untuk mengelola blok-blok
eksplorasi lama yang sudah
habis masa kontraknya.
Sementara dari FRM
R e g i o n V I m e n a n g g a p i
tent ang kewajiban badan
usaha tetap yang bergerak
dalam industri hilir migas
untuk ikut berperan menjaga
ketahanan stok nasional agar
disertakan dalam RUU Migas.
Khusus untuk distribusi dan
pemasaran BBM di Kali
mantan, GM FRM Region VI
mengusulkan agar di dalam
RUU juga dicantumkan bahwa

Foto : RU V

pembuatan PR & FB06 dilakukan melalui Web Procure

pengecer yang tidak memiliki
izin resmi diperbolehkan men
jual atau menyalurkan BBM
tanpa khawatir ditangkap
oleh pihak berwajib. Ini ber
dasarkan fakta bahwa luas
nya wilayah Kalimantan
dan adanya daerah-daerah
terisolir yang tidak mungkin
dijangkau seluruhnya oleh

jalur distribusi Pertamina.
Tim Kerja RUU Migas juga
menyampaikan bahwa setelah
memperoleh mas ukan dari
Pert amina sebagai BUMN
Migas, akan membawa RUU
ini kepada anggota komisi
VII DPR RI untuk dirumuskan
lebih lanjut.MPRUV

BALONGAN - “Health, Safety and Environment (HSE) meru
pakan strategi pokok perusahaan di samping kehandalan. Kita
harus bersyukur karena selama 2010-2011 tidak ada kejadian
yang serius berkaitan dengan kecelakaan kerja yang harus
ditangani Tim Bantuan Keadaan Darurat (TBKD) RU VI.
Walaupun demikian, seluruh pekerja RU VI Balongan harus
terus melakukan continuous improvement untuk menjaga
Kehandalan Operasi Kilang,” ujar Pjs GM RU VI Balongan Ign
Tallulembang di hadapan Tim Manajemen RU VI, Kabag-kabag
fungsi terkait serta anggota TBKD RU VI Balongan 2010 - 2011
& 2011 – 2012 di halaman Kantor HSE Kilang RU VI Balongan,
pada (19/4).
Talullembang menekankan bahwa salah satu aspek yang
sangat penting untuk mendukung suksesnya program TBKD
adalah kemampuan kita dalam mengendalikan risiko akibat
kecelakaan, kebakaran, peledakan dan bahaya pencemaran
lingkungan. HSE bukan hanya menjadi tanggung jawab fungsi
HSE. Ke depan, fungsi HSE akan di-improve menjadi fungsi
polisi dan konsultan dari seluruh kegiatan HSE. Itu menjadi satu

bagi kegiatan kita semua,” ujar Tallulembang.
Kepada anggota TBKD periode 2010 - 2011 yang te
lah melaksanakan dan membuktikan kehandalannya dalam
mendukung operasi kilang, tim manajemen RU VI meng
ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi
atas bukti komitmen yang kuat dan semangat yang tinggi untuk
melakukan program pelatihan dan Fire Drill dengan lebih terarah
dan konsisten. “Dan bagi anggota baru TBKD 2011 - 2012,
saya mengingatkan bahwa ini merupakan arena pengabdian
pekerja kepada perusahaan. Tingkatkan terus keterampilan
dalam menangani keadaan darurat sehingga jika terjadi hal-hal
yang tidak kita inginkan, tim ini siap menjalankan tugas sesuai
prosedur yang ada,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Manajer HSE RU VI
melaporkan selama periode 2010-2011, TBKD melakukan
latihan 20 kali latihan bagi masing-masing regu serta bertugas
on call sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan
evaluasi, tingkat respon anggota dan tingkat kehadiran dalam
mengikuti latihan rutin dinilai cukup baik. Keanggotaan TBKD

Foto : RU VI

HSE, Strategi Pokok Perusahaan

RU VI Periode 2011 - 2012 terdiri dari 4 pekerja Unit Produksi,
Unit Reliabilitas sebanyak 2 orang, 3. Engdev (5), 4. ME (9),
RPO (2), Finance (2), HR (9), Procurement (3), MPS (4),
Marine (2), Legal & GA Affairs (2), IT RU VI (1), serta Pertamina
Hospital Balongan sebanyak 2 orang. Keseluruhan anggota
TBKD berjumlah 40 orang.MPRUVI
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Sembilan Proyek
Terobosan 2011
JAKARTA - “Perlu dipahami bahwa closing BTP RJPP
2010 yang kita lakukan hari ini bukanlah akhir dari
perjalanan BTP RJPP 2010, melainkan hanya akhir dari
cycle time BTP RJPP 2010 dan akan dilanjutkan di tahun
2011,” kata President Director & CEO PT Pertamina (Per
sero) Karen Agustiawan.
Pernyataan tersebut dikemukakan di Gedung Utama
Lantai Ground, dalam acara Closing BTP RJPP 2010 dan
Kick Off Btp 2011, pada Rabu (13/4). Selain dihadiri
Karen Agustiawan, acara juga dihadiri oleh Director
Human Resources Rukmi Hadihartini dan Director
Finance M. Afdal Bahaudin, jajaran SVP, Team Leader
dan Coach BTP RJPP 2010 Team Leader dan Coach
BTP Korporat 2011 serta menghadirkan pembicara tamu
dari dan VP, GE National Executive Indonesia Handry
Satriago.
Nanti untuk BTP tahun 2011 ini, harus tercapai 100%,
karena kami dari Direksi sudah melihat untuk tahun 2011
ini, tidak ada lagi faktor eksternal,” tegas Karen. “Jadi tidak
ada lagi excuse lagi bahwa izin itu tidak dapat, sehingga
BTP-nya tidak mencapai 100%. Sekali lagi tahun ini tidak
ada subsidi silang untuk pencapaian BTP.“
Untuk tahun 2011 ini, ada sembilan BTP Korporat
yang akan dilaksanakan, yaitu Exploration in Transistion
Zone of ONWJ, Put on Production Lapangan Tiung
Biru, Reaktivasi Sumur Tua di WK PT Pertamina EP,
Pengembangan Instalasi Pulau Sambu, Implementasi
Crude Oil Management System (COMS), Pembangunan
Manajemen Krisis Sistem Dalam Menghadapi Kebakaran
Tanki Minyak dan Fasilitas Operasi Pertamina, Kon
vergensi IFRS ke dalam laporan keuangan, Optimalisasi
Data Warehouse dan Pembangunan BOD Control Room,
dan Talent Segmentation.
Untuk BTP yang tidak terpilih menjadi BTP Korporat
atau yang dikenal dengan BTP Direktorat tetap harus
dilaksanakan karena semua bentuk kontribusi untuk
kemajuan perusahaan harus kita laksanakan dan kita
hargai. Pelaksanaan BTP Direktorat ini tetap akan di
monitoring oleh BOD.
Director Human Resources Rukmi Hadihartini, yang
juga adalah Champion Transformasi, mengungkapkan
perjalananan panjang transformasi sejak tahun 2006
akhir, yang merupakan momentum perubahan. “Jadi kita
merasakan begitu signifikan dan bermanfaatnya BTP,
terhadap perubahan dan transformasi ini,” kata Rukmi.
Hasil BTP RJPP 2010 memberikan dampak yang
cukup signifikan bagi perusahaan, dimana beberapa
BTP mendapat apresiasi karena pencapaiannya. Di
antaranya, potensi pertambahan margin dari BTP Crude
Oil Management Strategy sebesar 60 juta dollar AS/
setahun serta early production di Lapangan Banyu Urip
dengan production rate rata-rata 20.000 barel oil/day,
dimana porsi Pertamina EP Cepu adalah 2.028 barel oil/
day. “Namun ada pula BTP-BTP yang keuntungannya
intangible dan tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi
semuanya memberi dampak positif bagi perusahaan,”
kata Rukmi menyebutkan BTP-BTP yang berhasil de
ngan baik. Acara ini selain merupakan closing untuk
BTP RJPP tahun 2010, juga menjadi Kick Off untuk BTP
tahun 2011 yang sedang berjalan. “Kita harapkan BTP
RJPP 2011 ini lebih baik lagi dari yang sudah kita capai
dengan BTP RJPP 2010,” ujar Rukmi.
Sementara Manajer Performance Management
Transformation Syahrial Mukhtar menyampaikan frame
work BTP 2011 untuk mencapai tujuan sebagai National
Oil Company dengan fokus bagaimana kita mencapai
target RKAP 2011, serta RJPP 2011 dan 2015. “Oleh
sebab itu seluruh inisiatif yang ada, akan ditampung
dalam BTP Korporat dan BTP Direktorat. Dan nantinya
BTP-BTP tersebut harus dimiliki kita, harus selesai, harus
dijalankan. Jadi BTP di Pertamina memang diharapkan
membangun nurturing innovation atau membangun dan
memelihara budaya inovasi di perusahaan. Ditambahkan
bahwa tanggung jawab inovasi itu ada di setiap level.
MP
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BMW Uji Keunggulan
Pertamina Dex
JAKARTA – BMW Indonesia
mengikutsertakan empat
jenis model mobil bermesin
dieselnya dalam ajang road
trip Jakarta-Bali dengan
menggunakan bahan bakar
Pertamina Dex.
Empat jenis mobil yang
terdiri dari BMW 520d, BMW
X5 xDrive 30d, BMW X3
xDrive 20d terbaru dan BMW
X1 xDrive20d ini akan menguji
keunggulan Pertamina Dex
dengan mengukur jarak tem
puh yang dapat diraih dari
mobil-mobil berteknologi
dies el dengan hanya satu
tangki bahan bakar. Serta
menghitung efisiensi bahan
bakar dan penghematan biaya
bahan bakar dari mobil-mobil
berteknologi Diesel.
“Ini sebagai ajang menguji
kualitas bahan bakar Pertamina
Dex yang mempunyai spe
sifikasi tinggi untuk mesin
dies el modern, dan juga
membuktikan distribusi bahan
bakar clean diesel Pertamina
Dex sepanjang perjalanan
Jakarta – Bali dengan tujuan
mengh ilangkan kekuatiran
konsumen akan ketersediaan
bahan bakar clean diesel
untuk perjalanan jarak jauh,”
Demikian diungkapkan
oleh SVP Distribusi Pertamina
Joko Prasetyo usai melepas

Foto : WNR/Pertamina

BERITA

rombongan road trip bersa
ma President Direktur
BMW Indonesia, Ramesh
Divyanathan di SPBU MT
Haryono, Senin (2/5).
Lebih lanjut, Joko juga
mengatakan saat ini sudah
tersedia 45 SPBU yang
menjual Pertamina Dex de
ngan pompa dispenser un
tuk wilayah Jawa dan Bali
juga tersedia 350 SPBU
di seluruh Indonesia yang
menjual Pertamina Dex
den gan kemasan jerigen.
Untuk ke depannya Pertamina
akan terus dilakukan penam
bahan.

Ramesh Divyanathan
menyampaikan terima ka
sih kepada Pertamina atas
dukungan untuk terus me
nyediakan BBM diesel Per
tamina Dex yang berkualitas
tinggi di seluruh Indonesia,”
ungkap Ramesh.
Disamping itu, BMW In
donesia juga merek omen
dasikan penggunaan Per
tam ina Dex untuk kend a
raan BMW X1 Diesel yang
diwujudkan dalam pe
nandatanganan MoU dengan
Pertamina pada Agustus
2010.
Pertamina Dex merupakan

bahan bakar mesin diesel
modern yang telah memjenuhi
dan mencapai standar emisi
gas buang EURO 3 dan me
miliki kulitas tinggi dengan
Cetane Number di atas 58
dan kandungan sulfur di ba
wah 300 ppm.
Dengan kualifikasi ter
sebut, pemakaian Pertamina
Dex lebih irit dan ekonomis,
menghasilkan tenaga yang
lebih besar, membuat mesin
lebih bersih dan halus, serta
lebih ramah lingkungan se
hingga sangat sesuai untuk
kendaraan dengan teknologi
diesel teknologi terbaru.MPIK
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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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Dewan Mutu :
Perlu Komitmen Manajemen
Assessmen KKEP? Siapa Takuuut?!!
Jika diibaratkan manusia, usia satu tahun itu adalah masa pertumbuhan seorang anak
dimana dia baru merangkak, belajar berjalan dengan gaya sempoyongan ala Drunken Master
yang dengan seringnya jatuh namun tak pernah bosan untuk bangun kembali.
Mungkin demikian gambaran perjuangan yang tengah dihadapi oleh Kriteria Kinerja Ekselen
Pertamina (KKEP). Sebagai kriteria pengganti Malcolm Baldrige, KKEP ini memang termasuk newly
born bagi perusahaan tercinta ini. Tidak sedikit kalangan yang pada awalnya meragukan bahkan
mencibir kemampuan para penggagas KKEP ini. Namun dengan semangat untuk memberikan
yang terbaik bagi Perusahaan dengan segala jenis keunikan proses bisnis yang dimiliki oleh
entitasnya yang tidak mampu terjawab oleh kriteria Malcolm Baldrige akhirnya secara resmi Buku
KKEP tersebut menjadi kriteria yang dipakai oleh seluruh Unit Operasi/ Usaha/ Bisnis dan Anak
perusahaan dalam mengukur, memetakan dan meningkatkan kinerja porses bisnisnya.
Secara tidak resmi, sebenarnya KKEP ini sudah mulai dikembangkan dan disosialisasikan
lebih kurang selama satu tahun. Namun dalam perkembangannya KKEP mengalami elaborasi
demi pengayaan dan penyempurnaannya. Berbagai kegiatan pelatihan adalah merupakan upaya
yang dilaksanakan untuk sosialisasi implementasi KKEP.
Salah satunya adalah Upskliing Examiner PQA Berbasis KKEP yang dilaksanakan pada
tanggal 28-29 April 2011 yang lalu. Dihadiri oleh tidak kurang dari 30 orang para examiner
yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan proses asesmen, pelatihan tersebut
ditujukan untuk mempersiapkan
asesmen yang sebentar lagi
akan dilaksanakan.
Upskilling tersebut bertu
juan untuk meng-upgrade kom
petensi dan wawasan kriteria
Malcolm Baldrige yang telah
dimiliki para examiner dengan
wawasan dan pengetahuan
KKEP. Selain itu upskilling
tersebut juga merupakan forum
untuk menyamakan presepsi,
sharing tentang kendala dan
problem solving selama proses
asesmen.
Para examiner juga dihadapkan dengan studi kasus seolah-olah mereka sedang melakukan
rangkaian proses eksaminasi. Yaitu mulai dari penyusunan Scorebook dalam independent
review- consensus review- sampai dengan proses site visit di lapangan. Proses itu selain untuk
me-review ulang proses eksaminasi yang pernah dilakukan, juga kembali mengasah ketajaman
analisa mereka dalam menghadapi situasi eksaminasi di lapangan.
Tidak hanya hal-hal yang bersifat teknis yang dibahas dalam forum upskilling tersebut,
namun para examiner juga diberi pembekalan mengenai Korporasi. Bagaimana mekanisme
Perusahaan dalam menyusun perencanaan strategis agar mampu menjawab tantangan dunia
luar dan mencapai Visi-Misinya. Suatu pelajaran dan sesi sharing pengalaman yang sangat langka
(jika bisa dikatakan demikian) bagi para examiner saat itu untuk bisa menimba pengetahuan dan
mendapatkan arahan dari Finance Director – M. Afdal Bahaudin.
Dengan sangat gamblang beliau memaparkan tentang Rencana Jangka Panjang Panjang
Perusahaan Periode tahun 2011-2015 yang dapat menjadi bekal bagi para examiner dalam
melakukan asesmen terhadap para Aplikannya nanti. Examiner menjadi lebih paham apakah dalam
menjalankan proses bisnisnya para Aplikan telah memiliki keselarasan dengan RJPP tersebut
atau tidak. Karena hal ini adalah salah satu faktor atau kriteria yang menjadi poin penilaian dalam
asesmen PQA berbasis KKEP.
Selama dua hari pelatihan tersebut, kami juga telah mendapatkan komitmen yang tinggi
dari para examiner untuk ikut mengambil peran dalam proses asesmen. Pelaksanaan asesmen
tinggal menghitung hari, para examiner juga telah siap sedia mengemban tugas eksaminasi.
Lalu bagaimanakah dengan para Manajemen di seluruh Unit Operasi/ Usaha / Bisnis dan Anak
Perusahaan yang akan menjadi Aplikan pada tahun ini ? Apakah para Manajemen mampu memberi
dukungan terbaiknya bagi salah satu upaya untuk mendorong perbaikan kinerja perusahaan ini?
Mari kita buktikan sebentar lagi... ☺

Terlaksananya manajemen mutu di Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan memerlukan
suatu dorongan yang kuat dari unsur manajemen puncak setempat sebagai penggerak dalam
penyelenggaraan dan pencapaian target kegiatan setiap tahunnya.
Sampai saat ini upaya yang dilakukan di beberapa Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan
adalah dengan cara membentuk satuan tugas yang melibatkan semua fungsi. Satuan tugas ini
sesuai Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) disebut dengan Dewan Mutu. Pembentukan
Dewan Mutu adalah sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan semua
rencana tugas yang terkait dengan kegiatan manajemen mutu.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Dewan Mutu,
kegiatan manajemen mutu yang disusun dalam Quality Management Forum (QMF) dapat berjalan
dengan efektif. Hal ini juga menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan/management puncak
setempat dalam menggalakkan kegiatan manajemen mutu.
Di dalam SMMP disebutkan bahwa untuk menjamin terlaksananya seluruh aspek kegiatan mutu
perlu adanya arahan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk komitmen dan
keterlibatan aktif dari semua unsur pimpinan untuk mencapai obyektif yang telah disusun sesuai
proses bisnisnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator keberhasilan pelaksanaan
kegiatan manajemen mutu dapat juga dilihat dari seberapa besar intensitas keterlibatan manajemen
puncak setempat dalam rapat-rapat Dewan Mutu.
Data triwulan – I Calender of Event (CoE) Manajemen Mutu tahun 2011 menunjukkan bahwa
baru tiga UO/UB dan Anak Perusahaan yang membentuk Dewan Mutu. Hal ini dapat menjadi
indikasi kuat bahwa komitmen manajemen puncak di tingkatan Unit Operasi/Bisnis masih tetap
dalam tahap janji-janji semu. Upaya perbaikan kinerja berkelanjutan masih dalam tataran wacana
yang tidak bermakna.
Secara umum tugas-tugas yang diemban Dewan Mutu adalah mengkoordinir dan mendorong
semua kegiatan manajemen mutu dapat terlaksana sesuai sasaran yang telah ditetapkan
dalam CoE Manajemen Mutu. Pengaturan pelaksanaan kegiatan dalam CoE ini dilakukan untuk
penyelarasan semua kegiatan manajemen mutu sehingga efektif dan dapat direalisasikan dengan
baik melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan oleh Dewan Mutu.
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards tahun lalu dapat dijadikan referensi. Unit Operasi
/Bisnis dan Anak Perusahaan yang membentuk dan menjalankan Dewan Mutu mampu meraih
prestasi yang maksimal dalam berbagai katagori penilaian/penghargaan. Seyogyanya keberhasilan
beberapa Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan pada APQ Awards tersebut dapat menjadi
pendorong bagi yang lainnya untuk menghasilkan prestasi yang sama dalam menjalankan kegiatan
manajemen mutu di lingkungannya masing-masing.
Kegiatan manajemen mutu saat ini diarahkan kepada pencapaian empat lingkup kegiatan
yaitu :
1. Pertamina Quality Assessment berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP);
2. Continuous Improvement Program (CIP) yang difokuskan kepada pengembangan dan
peningkatan kualitas kegiatan Proyek Kendali Mutu (PKM), Gugus Kendali Mutu (GKM) dan
Sistem Saran (SS);
3. Sistem Manajemen (ISO Series) dengan penekanan persyaratan untuk sertifikasi, implementasi
atau integrasi kesisteman; dan
4. Peningkatan budaya berbagi pengetahuan
berdasarkan lesson learned, success story,
problem solving dan trouble shooting melalui
forum offline dan online KOMET.
Keempat kegiatan utama diatas adalah bentukbentuk aktifitas nyata yang dapat mendorong,
mempercepat dan mengukur keberhasilan pro
ses bisnis dengan dukungan dan keterlibatan
aktif Dewan Mutu. Kita harus meyakini bahwa
kegiatan Dewan Mutu bukanlah sampingan atau
tambahan. Dewan Mutu harus diyakini sebagai
roda penggerak kegiatan manajemen mutu yang
telah terbukti tingkat efektifitasnya.
Di awal triwulan – II, kegiatan manajemen mutu diharapkan dapat tumbuh dan berkembang
di seluruh Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan. Manajemen puncak setempat harus dapat
diyakinkan untuk segera merealisasikan pembentukan Dewan Mutu. Dengan adanya Dewan Mutu
juga secara langsung dapat memberikan motivasi bagi semua Insan Mutu dan PIC Manajemen
Mutu dalam mewujudkan dan merealisasikan semua kegiatan manajemen mutu tahun 2011. Itu
adalah komitmen kita semua.•
oleh Adriwal
Tim Quality Management - Dit. GA

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

Sinopsis
Judul Buku :
Sukses Mengelola Call Center
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:
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:
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:
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Dalam melaksanakan
fungsinya call center harus dapat
diukur kinerjanya dan menjadi
indikator keberhasilan operasional
call center sebagai bagian dari
strategi perusahaan. Untuk itu
pengukuran terhadap kinerja call
center sangat penting dilakukan
dengan menyelaraskan dengan
target perusahaan. Manajemen call
center dapat memfokuskan pada
berbagai indikator penting dalam
operasional, meningkatkan jumlah
pendapatan, meningkatkan kualitas
pelayanan atau meningkatkan citra
perusahaan. Andi Anugrah sang
penulis merupakan konsultan yang
telah berpengalaman dalam bidang
pengembangan call center. Menurut
Andi Anugrah, call center merupakan
ujung tombak perusahaan dimana call
center merupakan bagian pertama
yang dihubungi oleh konsumen ketika
mempunyai masalah terhadap jasa
maupun produk suatu perusahaan.
Call Center adalah Pusat
pelayanan jarak jauh yang
dilakukan melalui media komunikasi
telepon, dimana pelanggan dapat
berkomunikasi secara real-time
dengan petugas pelayanan.
Biasanya pelayanan yang dibutuhkan
dalam komunikasi tersebut adalah
memberikan informasi atau penjelasan
suatu produk atau mengajukan
complain atas masalah produk yang
terjadi. Bahkan seiiring dengan
pelayanan call center digunakan untuk
melakukan pemesanan barang atau
pembelian barang.
Walaupun pemanfaatan call
center sudah berkembang luas pada
berbagai perusahaan dan organisasi,
pelayanan call center di Indonesia
masih bertumpu pada pelayanan dan
organisasi dan pencatatan keluhan
pelanggan. Perkembangan call center
untuk melakukan transaksi pembelian
juga difasilitasi oleh persaingan
perusahaan untuk memberikan
pelayanan “delivery”. Perkembangan
tersebut juga didukung oleh kehadiran
teknologi elektronik banking baik ATM,
internet banking, maupun mobile
banking sehingga kehadiran media
pembayaran yang lebih mudah.
Sebagai unit yang berhubungan
langsung dengan pelanggan, call
center memegang peranan penting
dalam memberikan kenyaman
pelanggan. Kenyamanan tersebut
dapat tercapai bila permintaan dan
kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi
dengan cepat dan tepat. Oleh karena
itu, aksebilitas dan kualitas pelayanan
call center harus diperhatikan. Untuk
menjaga aksebilitas dan kualitas
pelayanan, pihak manajemen harus
selalu melakukan control terhadap
ketersediaan seluruh sumber daya call
center. Sumber daya yang dimaksud
mencakup ketersediaan teknologi yang
digunakan serta ketersediaan sumber
daya informasi yang dibutuhkan
pelanggan.
Buku ini mengungkap berbagai
parameter penting operasional call
center dan menjadi acuan yang
layak dibaca oleh semua kalangan
pelaku call center. Dikemas dengan
bahasa yang sederhana, mudah
dicerna, disertai ilustrasi dan disusun
oleh praktisi yang berpengalaman.
MP
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Seminar Kewiraswastaan Dorong Kemandirian
Jakarta - Dalam rangkaian kegiatan hari
Kartini, Yayasan Pendidikan dan Keterampilan
Patra (YPKP) mengadakan seminar “One Stop
Kewiraswastaan” di Simprug, Kamis (28/4).
Seminar yang menghadirkan sejumlah pakar
keriwausahaan ini bertujuan untuk menambah
wawasan, mendorong kemandirian, serta
mengembangkan bakat kewirausahaan.
“Yang terpenting adalah kegiatan ini juga

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan
dalam mengelola keuangan di hari tua nanti,”jelas
Wati Edi Setianto saat membuka seminar.
Sekitar 150 peserta yang hadir dalam kegiatan
ini, dengan serius menyimak pengarahan dari
para pembicara, terutama saat Ligwina Hananto
dari QM Financial berbagi tips pengaturan
manajemen keuangan.
Selain Ligwina, tampil tiga pembicara lain

yakni Toni Sugianto dari Alfamart, Widi Tafik
dari Kabs n Century Hormer, serta Edi Budiono
Senior Analysis dan Perencanaan SMC & SR
Partnership Program Region. Beberapa tema
yang disampaikan antara lain seluk beluk
bisn is franchise Alfamart, sharing kerajinan
tangan, serta penjelasan tentang program ke
mitraan Pertamina atau PKBL.MPParamitha
Dewayanti & KUN

Seminar Berbagai Tips Keutuhan Rumah Tangga
Jakarta – Membahas masalah rumah tangga
tak akan ada habisnya. Dalam kehidupan setiap
pasangan yang telah membina kehidupan
rumah tangga, hingga mendapatkan keturunan,
tidak lepas dari masalah mulai yang kecil
hingga besar.
Di jaman modern seiring perkembangan
teknologi informasi yang sangat pesat, pro
blematika yang dihadapi pasangan kian
ber tambah. Apalagi kehidupan suami istri
pada masa sekarang sangatlah berwarna.
Ada yang keduanya bekerja, aktif di berbagai
kegiatan, sehingga komunikasi tatap muka
kadang terkendala dan rentan menimbulkan
kesalahpahaman, hingga perselingkuhan.
Masalah yang kian kompleks ini, tentu saja
bisa diatasi dengan berbagai tips. Sebagaimana
disampaikan Dr. Naek L. Tobing, Psikiater, Sex
Educator dan Conselor dalam seminar sehari
yang digelar Persatuan Wanita Patra Pusat
Direktorat Pemasaran dan Niaga.
Acara diadakan di Ruang Mawar, Gedung
Wanita Patra, Selasa (19/4) ini diikuti ratusan
peserta yang ingin berbagi pengalaman meng

atasi berbagai masalah dalam
kehidupan rumah tangga.
Menurut Naek L. Tobing,
beberapa problem yang sering
timbul dalam kehidupan berumah
tangga antara lain problem psiko
sosial, komunikasi, serta masalah
seks. Ketiga problem ini bisa
dihad api jika pasangan saling
menerima dan memahami segala
kelebihan dan kekurangannya.
“Tips ini menjadi kunci mutlak
untuk membina keutuhan rumah
tangga sampai berpuluh-puluh
tahun, “papar Naek L. Tobing.
Disamping itu, setiap pasangan juga harus
bisa menyikapi perbedaan sikap dan kebiasaan
pasangan dengan positif. Misalnya lewat diskusi,
komunikasi, berembuk, dan saling mendengar isi
hati pasangan untuk mendapatkan solusi yang
terbaik.
Sementara itu tips mengatasi masalah seks
bagi pasangan yang sudah berpuluh tahun, Na
ek punya tips tersendiri. Menurutnya ditengah

kesibukan pasangan suami istri dalam segala
usia harus menyempatkan melakukan refreshing/
hiburan. Penyampaian tips yang dicontohkan de
ngan beragam kasus ini disambut antusiasme
peserta karena beberapa diantaranya mendekati
dengan masalah yang dihadapi peserta.
Lewat seminar ini, diharapkan para peserta
mendapat hikmah serta bisa menerapkan se
jumlah tips dalam kehidupan berumah tangga
sehari-hari.MPKUN/DSU

PWP Pusat Baksos ke Rutan Wanita Pondok Bambu
JAKARTA – Dalam rangka menyambut perayaan Paskah dan sebagai wujud berbagi
kasih serta peduli sesama, Bidang Sosial Budaya Kerohanian Kristen Persatuan
Wanita Patra Pusat (PWPP) melaksanakan bakti sosial dan ibadah bersama di Rumah
Tahanan Negara Pondok Bambu Kelas II A Jakarta Timur, Rabu (20/4).
Pada kesempatan tersebut PWPP memberikan bingkisan dan obat-obatan untuk
klinik Rutan Pondok Bambu yang diserahkan langsung oleh Pjs Ketua Umum PWP,
Henny Waluyo kepada Pembina Rohani Kristen di Rutan Pondok Bambu. “Dengan
ibadah ini, kami berharap saudara-saudara yang berada di sini memperoleh kekuatan
yang baru dan dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baru,” kata Henny
Waluyo dalam sambutannya.
Lebih lanjut Henny Waluyo juga menyampaikan bahwa banyak hal yang telah
dilakukan oleh PWP sebagai organisasi kemasyarakatan tempat berkumpulnya istriistri pekerja Pertamina yang memiliki misi sosial. Pelaksanaan ibadah rohani Kristen
yang diikuti oleh 230 orang ini dipimpin oleh Pendeta George Ferry.MPWNR/IK

COOP Mart KWP Diresmikan Menkop Syarifuddin Hasan
PLAJU - Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
Syarifuddin Hasan meresmikan COOP Mart Koperasi Wanita Petra di
Halaman Koperasi Wanita Petra (KWP) Plaju, pada (8/4). Hadir pada acara
tersebut Sekretaris Daerah Sumsel Yusri Effendi, Kepala Dinas Koperasi
dan UKM Sumsel Abdul Sobur, GM RU III Irwan, Tim Manajemen RU
III, Ketua PWP RU III Ika Irwan dan segenap pengurus Koperasi Wanita
Petra.
Syarifuddin Hasan memberikan apresiasi tinggi kepada pengelola
KWP yang merupakan COOP Mart pertama di Sumsel,” ungkapnya.
Ditambahkan, bukan tidak mungkin KWP berkembang membuka usaha
baru di luar Komplek Pertamina. “Apalagi melihat SHU sebelum pajak
diatas Rp. 1 miliar, ini merupakan pencapaian luar biasa,” imbuhnya.

GM RU III Irwan dalam kesempatan tersebut mengatakan KWP
merupakan lembaga yang dikelola oleh isteri pekerja Pertamina. “Se
moga COOP Mart KWP ini berkembang. Kami akan mendukung sebisa
mungkin,” ungka GM.
Sementara itu Ketua KWP Rachmi Tarmizi mengatakan, hingga
Desember 2010 volume usaha yang tercatat di koperasi wanita petra
terbilang baik yaitu mencapai Rp 19 miliar lebih.
“Pada tahun ini usaha yang ada terus dikembangkan sehingga ke
depan KWP bisa menjadi pioner bagi koperasi sejenis di Metropolis,
Sumsel bahkan se-Indonesia. Untuk mewujudkan target tersebut terus
dilakukan peningkatan kualitas SDM dan manajemen secara jeli dengan
melihat peluang usaha yang ada,” jelas Rachmi.MPRU III

syamsu alam

PJ. Presiden Direktur
PT Pertamina EP

mardijono

Foto : UBEP Limau

PJ Presiden Direktur
PT Usayana

chalid said salim
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Serah Terima Jabatan Operation Area Manager Sumbagut
LPG & Gas Products Region I
Medan – Serah terima Operation Area Manager Sumbagut LPG & Gas Products
Region I diselenggarkan, Selasa (19/4) di ruangan rapat LPG & Gas Products Region
I Kantor Pertamina Pemasaran Region I, Jalan K.L Yos Sudarso No. 8 -10 Medan.
Misbah yang sebelumnya menjabat sebagai Operation Head Terminal BBM Dumai
kini dipercaya untuk menjabat sebagai Operation Area Manager Sumbagut LPG &
Gas Products Region I. Acara sertijab dan penandatanganan surat naskah serah
terima Jabatan, dipimpin langsung Manager LPG & Gas Products Region I, Yudi
Yanurwinda dengan disaksikan oleh Manager HR Area Sumbagut, Mufti dan seluruh
unit Fungsi LPG & Gas Products Region I. Yudi Yanurwinda dalam kata sambutannya
mengucapkan selamat datang kepada Misbah di tempat yang baru, dan diharapkan
bisa beradaptasi kepada lingkungan sekitar. Misbah diharapkan dapat meningkatkan
kinerja di fungsinya, untuk mendukung kinerja perusahaan dan program pemerintah
dalam Konversi Minyak Tanah ke LPG.MPFRM REG. I

Foto : FRM REG. I

Foto : Pertamina

Foto : Pertamina

POSISI

Field Manager UBEP Limau
PT Pertamina EP

Warung Kopi

PENGUKUHAN PR LEGAL & GA
RU VI BALONGAN
BALONGAN - Manager Legal & GA RU VI Balongan
Suseno mengukuhkan pejabat baru PR Legal & GA
RU VI Yudi Nugraha pada (19/4) di Ruang Pertemuan
Humas RU VI Wisma Jati. Pada kesempatan terse
but hadir tim Manajemen RU VI Balongan, antara
lain Man. HR Bambang Sembodo, Man. OPI RU VI
Bambang Febiantopo, Man. HSE diwakili Mulyanto,
fungsi Legal & GA RU VI terdiri dari bagian Humas /
PR RU VI, Bagian Legal (Hukum), dan bagian Sekuriti.
Dalam kesempatan tersebut Suseno mengingatkan
bahwa bagus tidaknya citra perusahaan tergantung
dari segala sikap dan tingkah laku pekerjanya.
Tugas humaslah untuk menyebarluaskan kepada
masyarakat mengenai kiprah perusahaan sehingga
citra perusahaan semakin bagus.MP RU VI

Memanfaatkan Momentum

Serah Terima Jabatan
Operation Head Terminal BBM Dumai

Foto : FRM REG. I

Medan – Operation Head Terminal BBM Dumai yang sebelumnya
dijabat oleh Misbah, kini diserahterimakan Abdul kepada Rais Hadju.
Acara sertijab dan penandatanganan surat naskah serah terima
jabatan dipimpin langsung Terminal BBM Area Sumbagut Awaluddin
Siregar. Abdul Rais Hadju sebelumnya menjabat sebagai Operation
Head Terminal BBM Bau-Bau. Sedangkan Misbah menempati po
sisi baru sebagai Operation Area Manager Sumbagut LPG & Gas
Products Region I. Serah Terima dan penandatanganan surat naskah
serah terima jabatan disaksikan oleh seluruh Fungsi Terminal BBM
Dumai.MPFRM REG. I

Peringati HUT Cilacap,
Keluarga Besar RU IV Bersihkan Jalan MT Haryono

Foto : RU IV

CILACAP – Dalam rangka memperingati HUT ke-155 Kabupaten Cilacap
yang jatuh pada 21 Maret 2011, pekerja Refinery Unit (RU) IV member
sihkan jalan di sekitar Jl. MT Haryono Cilacap (dekat area kantor RU IV).
Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh instansi dan elemen masyarakat.
Rumput yang tumbuh disepanjang jalan dirapikan dengan mesin pemotong
rumput berikut sampah-sampah yang ada di sekitar area.MPRU IV

Siswa SMA Negeri I Aimas KUNJUNGI RU VII Kasim
SORONG – Guru dan siswa SMA Negeri I Aimas mengunjungi Refinery Unit
(RU) VII di wilayah Kasim, Kabupaten Sorong (23/3). Kunjungan ini bermaksud
untuk mengenal dan mengetahui proses pengolahan minyak mentah di kilang.
Rombongan diterima oleh Public Relations and Legal Officer RU VII, Daniel
Lobo. Sebelum melihat proses pengolahan minyak, rombongan memperoleh
gambaran secara umum tentang kilang dan mekanisme keselamatan kerja di
lingkungan Kilang RU VII. Materi tentang RU VII disampaikan oleh Rizki A.
Santoso dari Engineering and Development RU VII. Sedangkan mekanisme
keselamatan kerja disampaikan oleh John F. Bisay, Health, Safety and
Environment RU VII. Selanjutnya rombongan mengunjungi ruang kontrol
pengolahan, laboratorium pengujian bahan bakar minyak dan melihat area
Kilang RU VII. Selama proses kunjungan, mereka terlihat antusias menyimak
paparan mengenai proses pengolahan minyak. “Ini merupakan awal untuk
membangkitkan minat belajar siswa terutama dalam proses pengolahan
minyak”, ujar Kayaman Tambunan, guru SMA N I Aimas.MP RU VII

Foto : RU VII

: Senin kemarin kok adem ayem aja ya...
: Lho, memang harusnya gimana, Pak?
Kan bagus suasana adem ayem... kerja
juga jadi tenang...
Pak Miftah : Hehehe.. bukan itu maksud saya, Pak.
Bulan lalu kan waktu Kartinian di Kantor
Pusat tuh rame banget... Ada talkshow
untuk pekerja-pekerja perempuan.
Mereka berdandan spesial pada hari itu.
Belum lagi, ada acara juga di salah satu
TV swasta. Nah, Senin kemarin kan hari
Pendidikan Nasional. Kok, di Pertamina
gak berasa ada apa-apa ya...?
Pak Tita
: Memangnya Pak Miftah berharap kita
upacara di hari Pendidikan Nasional? Itu
kan tergantung perintah dari Sekretariat
Negara, Pak...
Pak Miftah : Ya gak harus upacara kan bu... Kartinian
aja gak harus diperintah sama Setneg,
kita bikin acara bagus. Masa di hari
Pendidikan Nasional kita gak bikin acara
apa-apa. Padahal, hari itu bisa jadi
sarana promosi pencitraan perusahaan,
lho... Misalnya, pada hari itu, Pertamina
memberikan beasiswa kepada 1 juta
anak Indonesia. Itu kan bisa di-blow up
ke media massa.
Pak Tita
: Wah betul juga Pak.... Harusnya
memang kita jeli memanfaatkan
momentum ya...
Pak Miftah : Iya lah Bu... Bagaimanapun, pencitraan
itu penting bagi sebuah perusahaan.
Agar kinerja kita yang bagus bisa
terangkat.
Pak Zul
: Iya ya Pak... Biar masyarakat merasa
Pertamina peduli dengan kepentingan
mereka.
Pak Miftah : Betul itu Pak... Kita harus bisa
membantu pendidikan masyarakat
semaksimal mungkin. Karena bidang
usaha kita kan memang berkaitan
dengan hajat hidup seluruh bangsa ini.
Nano
: Termasuk peduli sama outsourcing gak
Pak?
Mang Warta : Huss... Mas Nano, nyambung aja.
Tuh bapak dan ibu kita kan lagi serius
ngomongnya.
Pak Zul
: Hehehe.. gak papa Mang. Ya harus
lah, No... Perusahaan juga harus peduli
sama outsourcing. Kan outsourcing juga
bagian dari masyarakat...
Nano
: Berarti kalo ada pemberian beasiswa,
anak saya bisa dapet juga dong, Pak...
Pak Amran : Hehehe.. kalau itu mah harus tanya
sama bagian CSR.MP

Foto : RU VI

Pak Miftah
Pak Zul
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2011, PEP Akan
Lakukan Pemboran
155 Sumur

Foto : UBEP TANJUNG

JAKARTA – “Prioritas utama Pertamina EP (PEP)
untuk peningkatan produksi migas, tahun ini akan
melakukan pemboran sebanyak 155 sumur di seluruh
Indonesia,” demikian dikatakan Direktur Operasi PEP,
Tony Harisman S usai seminar Forum Wartawan ESDM
“Kendala Operasional Dalam Meningkatkan Produksi
Migas di Indonesia” di Hotel Millenium, (5/4).
Lebih lanjut Tonny mengatakan bahwa biaya pem
boran yang dibutuhkan untuk setiap sumur berkisar
3-5 juta dolar AS dan biaya tersebut tergantung dari
kedalaman sumur yang akan dibor.
“Untuk meningkatkan produksi minyak, kita per
siapkan investasi sebesar Rp 6 triliun,” kata Tony. In
vestasi tersebut menurutnya tidak hanya dipergunakan
untuk eksplorasi saja, tapi untuk kebutuhan proyek
lainnya dan pergantian alat.
Menurut Tony, pada kuartal 1, PEP telah melakukan
pemboran sebanyak 25 sumur dengan produksi ratarata ini sekitar 123 ribu barrel oil per day (bopd).
Untuk mengejar target 2011 yang dicanangkan
Pemerintah sebesar 132 ribu bopd, pihaknya mem
butuhkan dukungan dari stakeholders.
Di samping itu, untuk menunjang keberhasilan
peningkatan produksi migas, PEP juga meningkatkan
reaktivasi sumur-sumur tua di lapangan eksisting
bekerjasama dengan BUMD/KUD, serta meningkatkan
kualitas penerapan HSE.MPIK

Sosialisasi PKB
di UBEP Tanjung
TANJUNG - Bertempat di Aula Mustika Patra, pada
(30/3) seluruh pekerja di lingkungan Pertamina EP
UBEP Tanjung mengikuti sosialisasi tentang Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) periode 2010-2012 yang dihadiri
Manager Layanan Operasi UBEP Tanjung, Indriyono
Eko Santoso.
Acara tersebut dibuka oleh Ast. Manajer Layanan
Operasi, Fariansyah HB dan dilanjutkan dengan
pemaparan materi sosialisasi PKB oleh Manager
Operasional SDM PEP Achmad Romly.
Achmad Romly menyampaikan bahwa tujuan
diadakannya sosialisasi PKB ini agar seluruh pekerja
mengetahui adanya perubahan pada PKB dari periode
sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain, seperti
Golongan Pembina (P) yang sebelumnya mulai dari
P1-P4 kini menjadi P1-P2 atau Tunjangan Hari Raya
(THR) yang diperoleh pekerja menjadi minimal satu
kali upah take home pay dari yang sebelumnya hanya
satu bulan upah saja.
Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan
sesi tanya jawab yang dibantu Isye Widiasari selaku
Staf Perencanaan dan Pengembangan HRD UBEP
Tanjung dan Serikat Pekerja Tanjung yang diwakili oleh
Roni Wibowo (Ops).MPUBEP TANJUNG
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PEP Field Subang Konsisten
Terapkan Standar Kerja Internasional
Jakarta - Pangeran Andrew
Albert Christian Edward (Duke
of York) selaku perwakilan
khusus Inggris untuk investasi
dan perdagangan internasional
menyerahkan sertifikat In
tegrated Management System
PAS 99:2006 kepada FM
Subang Sigit Wijayandaru di
Kedutaan Besar Inggris di
Jakarta, Selasa (5/4).
Pada kesempatan ter
sebut, Pangeran Andrew
menyampaikan ucapan ap
resiasinya kepada field Su
bang karena PT Pertamina
EP (PEP) Field Subang, me
rupakan perusahaan migas di
Indonesia yang pertama kali
mendapatkan sertifikat PAS
99:2006 Integrated Mana
gement System.
Pemberian ucapan apre
siasi tersebut merupakan

suatu bentuk penghargaan
atas kerja keras Tim Field
Subang dalam melakukan
perbaikan terus menerus pada
sistem manajemen Mutu, Ke
selamatan & Kesehatan Kerja
serta Lindungan Lingkungan
(QHSE).
Perjalanan Field Subang
dalam menerapkan standarstandar internasional (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS
18001 & IMS PAS 99) diawali
sejak 3 tahun yang lalu.Se
mangat dan kemampuan Tim
Field Subang tidak terlepas
dari dukungan, komitmen
dan konsistensi baik dari Top
Manajemen Region Jawa dan
Manajemen Field Subang.
Sebelumnya, apresiasi
penerapan Sistem Manajemen
QHSE juga diberikan oleh
Presiden Direktur PEP de

Foto : PEP REG. JAWA

KIPRAH

Pangeran Andrew Albert Christian Edward (Duke of York) memberikan ucapan
apresiasi kepada PEP Field Subang melalui GM PEP Region Jawa Jonly
Sinulingga sebagai perusahaan migas pertama di Indonesia yang mendapatkan
sertifikat PAS 99 Integrated Management System.

ngan memberikan sertifikat
ISRS7 kepada Field Manager
Subang Sigit Widjayandaru,
Maret lalu.
ISRS7 merupakan best
practices yang telah banyak

digunakan oleh oil and gas
company dalam mengassess penerapan standar
sistem manajemen QHSE dan
bisnis secara kuantitatif serta
komprehensif.MPPEP

PEP Field Rantau Tangkap Pelaku Pencurian Besi
RANTAU - Tim Opsus Sekuriti
PT Pertamina EP (PEP) Field
Rantau yang dip impin Staf
Operasi Pam Sekuriti Azhari,
Minggu (3/4) melakukan
penangkapan 7 pelaku pen
curian dan penadah besi
tubing di daerah Pal Merah
Sei Liput, Kecamatan Keju
ruan Muda, serta berhasil
mengamankan barang bukti
sebanyak 16 potong besi pi
pa, 1 unit mobil Pick up Zebra
Espass warna hitam Nopol BK
9905 PA.
Pen angkapan berawal
dari laporan masyarakat
bahwa ada mobil pengangkut

barang bekas masuk ke
daerah Serang Jaya Keca

matan Pematang Jaya Ka
bupaten Langkat, yang di
duga akan mengambil besi
pipa. Kemudian Staf Operasi
Pam melaporkan hal tersebut
kepada Pengawas Sekuriti.
Atas perintah Staff Operasi
Pam Sekuriti, anggota Opsus
berangkat ke Pal Merah
Sei Liput guna melakukan
pengintaian. Agar tidak dike
tahui oleh pelaku, maka
angg ota Opsus melakukan
pengintaian di daerah kebun
sawit Pal Merah, karena di
duga pelaku akan melalui

jalan di daerah tersebut.
Sekitar pukul 19.30 WIB,
terlihat sebuah mobil Pick Up
Zebra Espass warna hitam
Nopol. BK 9905 PA dari arah
Salahaji. Untuk memastikan
apakah mobil tersebut mem
bawa aset perusahaan, maka
anggota Opsus mencoba
menghentikan mobil tersebut,
dan dilakukan pemeriksaan.
Ternyata di dalam mobil ter
dapat barang bukti besi pipa
3” x 80 cm sebanyak 16
potong.
Atas perintah Pengawas
Sekuriti Darjo, pelaku dan
pen adah beserta seluruh

barang bukti diserahkan ke
Polsek Kejuruan Muda untuk
dilakukan pemeriksaan dan
diproses secara hukum.
Sebelumnya, pada Maret
2011 Sekuriti Field Rantau juga
menyita barang bukti berupa
minyak mentah dari rumah
seorang warga di Kampung
Alur Batu Kecamatan Seruway
Kabupaten Aceh Tamiang.
Kepala Layanan Operasi
PEP Field Rantau Tergiah
Sembiring membenarkan
penangkapan tersebut.Saat
ini, prosesnya ditangani oleh
Kepolisian, Kejaksaan dan PN
Kuala Simpang.MPPEP

Procurement SCM di Kantor Pusat PEP Raih ISO 9001
JAKARTA - SCM Pertamina EP targetkan sertifikasi ISO 9001
untuk Procurement SCM Region Jawa dan Sumatera bisa
dilaksanakan pada 2011. Hal ini merupakan kelanjutan dari
keberhasilan Procurement SCM di lingkungan Kantor Pusat
mendapatkan ISO 9001 dari IAPMO R & T Amerika pada 20
Januari 2011.
Manager Strategic Sourcing Joen Riyanto menjelaskan
bahwa sertifikasi tersebut adalah untuk Procurement Head
Office, Procurement KTI, dan Procurement Project. “Kegiatan ini
merupakan bagian dari Program kerja SCM Tahun 2010, dimana
dalam hal ini perusahaan ingin mendapatkan pengakuan dan
penilaian secara berimbang dan korektif terhadap kinerja dan
upaya-upaya perubahan budaya kerja menuju arah yang lebih
baik, sistematik, dan berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta (10/3).
Dalam upaya meraih sertifikasi tersebut, fungsi SCM
Pertamina EP telah melaksanakan tiga tahapan yang terdiri
dari Proses Sosialisasi dan Pengenalan ISO 9001, Proses

Pengembangan & Penerapan, berupa Penyusunan STK dan
implementasinya, dan Proses Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi
Internasional
Joen menjelaskan bahwa proses-proses tersebut di atas
sampai mendapatkan sertifikat ISO 9001 berjalan selama tiga
bulan yang meliputi kegiatan penataan administrasi, perbaikan
etos dan budaya kerja agar lebih terencana, terdokumentasi
dan prinsip perbaikan berkelanjutan dapat tercapai di seluruh
lini, baik itu pekarya maupun Top Management.
Fungsi SCM PT Pertamina EP berupaya untuk mendukung
visi Pertamina EP World Class pada tahun 2014. Visi dan misi
SCM Pertamina EP adalah menjadi penyedia kebutuhan barang
dan jasa yang unggul dan berkesinambungan serta memberikan
nilai tambah bagi perusahaan dan mengintegrasikan manajemen
supply dan demand di dalam dan antar bagian perusahaan
untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.MPPEP
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MWT Direktur Keuangan
PEP ke UBEP Ramba
RAMBA - UBEP Ramba diharapkan bisa memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencapaian
target produksi migas Pertamina EP (PEP) 2011. Untuk
mencapai target operasinya, seluruh jajaran UBEP
Ramba harus memperhatikan aspek Health Safety,
and Environment (HSE). Hal tersebut ditegaskan oleh
Direktur Keuangan PEP Andri T Hidayat saat melakukan
Management Walk Through (MWT) di area operasi UBEP
Ramba, (23-24/3).
Pada kesempatan tersebut Direktur Keuangan
didampingi VP Drilling PEP, Beni Jaffilius Ibradi AD,
VP Controller PEP Lukitaningsih, beserta jajaran
manajemen.
Andri menyampaikan bahwa target produksi PEP
pada tahun 2011 mencapai 132,000 BOPD atau
meningkat 4,000 BOPD dari tahun sebelumnya. Untuk itu,
tegas Andri, sebagai salah satu lapangan yang strategis,
Ramba sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang signifikan dan kerjasama yang baik dari seluruh
karyawan sangat diharapkan.
Lebih lanjut Andri menegaskan bahwa dalam
mencapai target tersebut, manajemen dan pekerja UBEP
Ramba juga perlu memperhatikan aspek-aspek penting,
seperti HSE short term, produksi, keberlanjutan dan profit
yang signifikan.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Direktur
Keuangan juga melakukan peninjauan ke lokasi stasiun
minyak UBEP Ramba, seperti Central Ramba dan
Stasiun Tanjung Laban. Andri beserta rombongan juga
menyampaikan beberapa hal yang harus dibenahi
khususnya terkait dengan aspek HSE.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut juga dilakukan
sosialisasi mengenai transformasi, HSE excellence,
Perjanjian Kerja Bersama, dan Internalisasi HSE Short
Term Program yang dilakukan oleh Tim dari HSE Pusat,
HRD dan juga Serikat Pekerja.MPPEP

Pelatihan Aspek HSE bagi
Operator Menara Bor
PENDOPO - Pertamina EP (PEP) Field Pendopo
selenggarakan pelatihan HSE (Health Safety and
Environment) untuk kru rig/hoist (operator di menara
bor, red), di Gedung Serbaguna Arsendora Komperta
Pendopo, pada (4-5/4).
Pjs. FM Field Pendopo Roesmanto mengatakan
bahwa pelatihan ini bertujuan agar para operator menara
bor reparasi dapat mengedepankan dan menerapkan
aspek HSE dalam pekerjaan.
Pelatihan yang diikuti oleh 178 peserta ini juga dihadiri
oleh para Asisten Manajer terkait di Field Pendopo.
Pada hari pertama, peserta mendapat penjelasan
mengenai dasar-dasar kebijakan HSE, teknik penang
gulangan tumpahan minyak dan upaya preventifnya.
Termasuk mengenai dasar hukum perundang-undangan
aspek HSE, yaitu UU No.1 Tahun 1970 dan UU No 32
Tahun 2009.
Selanjutnya, pada hari kedua diisi dengan penjelasan
teknis mengenai prosedur kerja pengoperasian sumur.
Peserta tidak hanya mendengarkan saja namun juga
memberikan beberapa pertanyaan kepada penyaji
materi. Materi yang disampaikan dalam dua hari ini
sangatlah penting untuk dipahami dan diterapkan dalam
pekerjaan mereka.
Pjs. FM Field Pendopo Roesmanto mengharapkan
dengan adanya pelatihan ini, operator menara bor
menerapkan aturan kerja dengan baik sehingga dapat
mengurangi angka kecelakaan kerja di PT Pertamina
EP.MPPEP
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Pertamina EP PPGJ Tingkatkan
Kompetensi Penerus Bangsa
CEPU - Pertamina EP
(PEP) berperan aktif dalam
membantu mewujudkan
kem andirian masyarakat
dengan mendukung kegiatan
berbasis pendidikan untuk
meningkatkan kompetensi
generasi penerus bangsa.
Kepedulian ini diwujudkan
dengan menyelenggarakan
program pelatihan pe
ningkatan kompetensi untuk
45 pemuda dari daerah sekitar
area operasi PEP di Proyek
Pengembangan Gas Jawa
(PPGJ) dan menyerahkan
bantuan komputer dan printer
untuk SMP 3 Randublatung.
Total nilai kedua program
tersebut mencapai Rp 338
juta.
Pelatihan peningkatan
kompetensi tersebut terdiri
dari OPA (Operator Pesawat
Angkat-Crane), Instalasi dan
Proteksi Listrik, dan Pipe
Fitter dengan total biaya
mencapai Rp 310 juta. Se
dangkan, untuk menunjang
proses belajar mengajar dan
edukasi teknologi informasi
di kalangan pelajar, PEP ju
ga menyerahkan bantuan
enam unit komputer dan satu
unit printer kepada SMP 3
Randublatung dengan total
nilai sebesar Rp 28 juta.
Melalui kedua program ini
diharapkan dapat membantu
meningkatkan kompetensi dan
kemandirian masyarakat.
“Dengan dukungan per
usahaan terhadap dunia pen
did ika n, diharapkan dapat
meningkatkan keahlian teknis
para peserta pelatihan dan

GM Pertamina EP PPGJ Dody Sasongko (tengah) saat meninjau kesiapan fasilitas praktek bagi para siswa penerima
bantuan pelatihan kompetensi di Laboratorium Teknik Listrik, Pusdiklat Migas Cepu, Selasa (19/4). Dody Sasongko
berharap dengan dilaksanakannya pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi, rasa percaya diri, dan daya saing
pemuda di sekitar daerah operasi Pertamina.

para pelajar. Hal ini tentunya
akan sangat berguna sebagai
modal awal untuk menjawab
peluang dan tantangan di era
persaingan saat ini. Kami
berharap bantuan ini dapat
meningkatkan rasa percaya
diri masyarakat dalam mewu
judkan kemandirian ekonomi
yang berkelanjutan,” ujar
GM PPGJ Dody Sasongko
saat pembukaan Pelatihan
Kompetensi di Pusdiklat Mi
gas Cepu, (18/4).
“Dengan lebih banyak
memb erikan perhatian ke
pada lingkungan sekitar,
PEP telah berpartisipasi da
lam usaha-usaha pengem
bangan masyarakat, demi
terpeliharanya standar ke
hidupan masyarakat dalam

jangka panjang,” imbuh Do
dy.
Pelatihan ini terselenggara
atas kerjasama Pertamina
EP PPGJ dengan Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
Minyak dan Gas Cepu selaku
penyedia jasa pelatihan, Dis
nakertransos Kabupaten Blo
ra sebagai pihak penyeleksi
calon peserta, dan Dinkes
Blora selaku pihak pelaksana
tes Kesehatan calon pe
serta.
Program diikuti oleh 45
orang yang terdiri dari 10
peserta mengikuti pelatihan
Operator Pesawat Angkat/
Crane (OPA), 15 peserta
mengikuti pelatihan Instalasi
dan Proteksi Listrik, dan 20
peserta mengikuti pelatihan

Pipe Fitter. Sebelumya,
sebanyak 100 calon peserta
mengikuti proses seleksi
yang diselenggarakan oleh
Disnakertransos dan Dinkes
Kabupaten Blora. Para calon
peserta tersebut berasal dari
tiga wilayah ring satu di sekitar
daerah operasi PPGJ, yakni
desa Pulo, Sogo, Tanjung,
Wado, Sumber, Temulus
dan Sumberejo, wilayah ring
dua operasi PPGJ, yakni
kecamatan Ked ungtuban,
Randublatung dan Kradenan,
dan wilayah di luar ring
satu dan dua yang masih
termasuk dalam wilayah Cepu
dan Blora. Setelah proses
tersebut, sebanyak 45 orang
berhasil lolos tahap seleksi.
MP
PEP

PEP Field Sangatta Tingkatkan
Kesadaran HSE untuk Kontraktor
Sangatta - Pertamina EP (PEP) Field Sangatta menyeleng
garakan pelatihan HSE (Health Safety and Environment)
untuk para kontraktor pada (5/4). Pelatihan ini dilakukan untuk
meningkatkan wawasan dan kepedulian para pekarya dan
kontraktor terhadap aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan
Lindungan Lingkungan.
Pemaparan aspek HSE dalam pelatihan ini disampaikan
oleh Kepala HSE Field Sangatta Irwan Gasgoro didampingi
oleh staf HSE Andry Rahman dan Fitra Muriani
“Sesuai dengan visi PEP 2014 menjadi PEP World Class,
PEP Field Sangatta terus berupaya untuk mewujudkannya.
Salah satunya dengan mengadakan training ini supaya tertanam
kepedulian bahwa HSE is Everybody’s Business,” ujar Irwan.
Pada pelatihan ini, peserta mendapatkan pemaparan tentang
Behaviour Base Safety, Dasar-dasar Lindungan Lingkungan (LL)

dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH), Dasar-dasar K3 dan UU No. 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja, Alat Pelindung Diri (APD),
Defensive Driving Level-1, Wawasan seputar SIKA dan JSA,
dan Praktek Kerja Aman pada Kegiatan Operasi MIGAS.
Pelatihan ini yang dilaksanakan selama tujuh jam terbagi
menjadi empat sesi. Untuk mengakomodir 400 peserta,
pelatihan ini dibagi menjadi beberapa angkatan yang masingmasing dihadiri oleh rata-rata 50 sampai 60 peserta.
Pada akhir sesi pelatihan, acara ditutup dengan penan
datanganan komitmen HSE oleh para pekarya dan kontraktor,
pengumuman pemenang kuis dan pembagian hadiah. Pe
nyelenggaraan pelatihan HSE ini berlangsung sukses dilihat
dari antusiasme keaktifan peserta dalam memberi masukan dan
saran-saran yang berkaitan dengan aspek HSE.MPPEP
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PEP Region Jawa
dan Kejaksaan Jalin
Kerja Sama
BANDUNG - PT Pertamina EP (PEP) Region Jawa
menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kesepakatan ini
merupakan upaya peningkatan kerjasama antara PEP
dengan Kejaksaan Tinggi di tiga Provinsi tersebut dalam
bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara 20112013 dan dituangkan dalam MoU yang ditandatangani
di Bandung, Senin (28/3).
MoU ini merupakan perpanjangan MoU sebelum
nya yang berlaku dua tahun. Hadir menandatangani
MoU tersebut dari GM Region Jawa Jonly Sinulingga,
Kajati Jawa Barat Sugiyanto, Kajati Jawa Tengah
Widyopramono, dan Kajati Jawa Timur Abdul Taufik.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk membantu
menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata
usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan
hukum serta tindakan hukum lain yang dihadapi oleh PEP
Region Jawa. “Jalinan kerjasama ini dinilai sangat positif.
Karena Kejaksaan dapat memfasilitasi dan mendampingi
PEP Region Jawa terutama di bidang pertanahan dan
sosial.” ujar Kajati Jawa Barat Sugiyanto.
Sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara Kamal Sofyan menyampaikan
keyakinannya kalau perpanjangan kontrak ini merupakan
keberhasilan Kejaksaan dalam memfasilitasi dan
mendampingi permasalahan yang terjadi di wilayah
operasional PEP Region Jawa.
Hadir dalam kesempatan tersebut Seluruh Kajari
di lingkungan Jawa Barat, Chief Council, VP Legal &
Relations Aji Prayudi, Manajer Humas Agus Amperiyanto,
VP SCM Lelin Epriyanto, dan tim manajemen PT
Pertamina EP Region Jawa lainnya.MPPEP
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Pertamina EP PPGJ Persiapkan
Komplesi KTB-6
Blora - Pertamina EP
sedang melaksanakan
persiapan komplesi KTB-6
di lokasi Kedungtuban A,
Cepu, Blora, Jawa Tengah.
Pemboran ini merupakan
bagian dari kegiatan Proyek
Pengembangan Gas Jawa
(PPGJ). Menurut rencana,
komplesi ini akan membuka
zona produksi dan diharapkan
bisa menghasilkan sekitar 10
juta kaki kubik gas (MMS
CFD).
Terkait dengan hal ter
sebut, GM Pertamina EP
PPGJ Dody Sasongko
melak ukan pemeriksaan
kesiapan lokasi KTB-6 pada
Selasa (19/4). Di sela-sela
kunjungan tersebut, Dody
menegaskan bahwa kegiatan
Proyek Pengembangan Gas
Jawa adalah untuk meme
nuhi komitmen pasokan
unt uk pembangkit listrik
PLN di Tambak Lorok Jawa
Tengah.
Komplesi KTB-6 meng
gunakan Rig NYT-03 PDSI.
Sumur ini merupakan sumur
komplesi kedua di PPGJ,

GM PPGJ Dody Sasongko menyimak penjelasan Ahli Teknik Produksi Pertamina EP Ganesha RD dan Staf HSE Abdul
Latief di lokasi KTB-6 saat melakukan inspeksi persiapan komplesi di Kedungtuban, Blora, Jawa Tengah, Selasa (19/4).
Menurut rencana, kompelsi ini akan membuka zona produksi dan diharapkan bisa menghasilkan sekitar 10 juta kaki
kubik gas (MMSCFD).

dimana akan dipasang per
alatan komplesi high chrome.
Sebelumnya sumur komplesi
pertama adalah KTB-3TW
yang berada pada cluster
yang sama dengan KTB-06.
Komplesi adalah kegiatan
yang dilakukan setelah pem

PEP Field Pendopo dan Field Sangasanga
Adakan Pelatihan Defensive Driving
PENDOPO & SANGASANGA- Sebagai wujud kesadaran
akan keselamatan berkendara dan kepedulian perusahaan
terhadap aspek keselamatan kerja dan kelancaran operasi
di lapangan, Pertamina EP (PEP) Field Pendopo dan
Field San gasanga mengadakan pelatihan defensive
driving di dua tempat berbeda dan waktu yang berbeda.
Pelatihan diadakan di Field Pendopo diadakan pada (15/3),
sedangkan Field Sangasanga diadakan pada (21-22/3).
Defensive Driving adalah cara berkendara dengan
aman sebagai sikap menghindari kecelakaan. Pelatihan
ini terbagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama, dilakukan
presentasi mengenai teori-teori yang wajib diketahui
oleh setiap pengendara dan juga kiat ketika menghadapi
rintangan di jalan. Pemberi materi mengatakan bahwa
statistik menunjukkan 90 persen dari seluruh kecelakaan
berkendara adalah faktor kesalahan manusia. Oleh karena
itu setiap pengemudi harus berada dalam kondisi fit dan
waspada saat menjalankan tugas.
Pada sesi kedua, dilaksanakan praktik lapangan sesuai
dengan teori yang sudah diajarkan. Setiap pengemudi
wajib melewati lintasan dan rintangan tersebut didampingi
dengan instruktur. Namun lintasan dan rintangan yang
harus dilalui berupa tanjakan yang terjal, parit yang cukup
dalam, tikungan berlumpur, dan beberapa alat pembatas
kecepatan. Total panjang lintasan sekitar satu kilometer.
Field Manager Pendopo Handri Utama menjelaskan
bahwa keselamatan kerja sangat penting. ”Pengendara di
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perusahaan ini harus profesional yang mengedepankan
keselamatan kerja. Oleh karena itu, kesempatan ini
harus dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman sehingga
diharapkan tidak ada kecelakaan lalu lintas di sekitar wilayah
operasi kita,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Field Manager Sangasanga
Ali Rochmad. Menurutnya, pelatihan ini dimaksudkan un
tuk membentuk perilaku HSE yang diaplikasikan dalam
mengendarai kendaraan perusahaan dengan aman, te
rampil dan benar. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan
instruksi BPMIGAS bahwa setiap fungsi wajib melakukan
training dan sertifikasi pada seluruh aktifitas pekerjaan agar
tidak terjadi fatality.
Pelatihan defensive driving di Field Pendopo diikuti
oleh seluruh supir PEP Field Pendopo. Sedangkan di Field
Sangasanga, pelatihan Defensive Driving Level II (Four
Wheel Drive) diikuti oleh 125 pekerja dan pekarya yang
telah memiliki Ijin Mengemudi Kendaraan Perusahaan
(IMKP). Training batch I dilaksanakan di Pertamina Training
Center Sangasanga. Rencananya training akan dibagi
dalam lima batch dan pelaksanaan akan dilakukan dalam
setiap minggu.
Di Field Sangsanga, para peserta akan mendapatkan
teori dan praktek mengemudi kendaraan four wheel drive
pada medan onroad dan offroad. Selain itu, peserta juga
diberikan pengetahuan mengenai peraturan lalulintas di
wilayah pertambangan dan jalan umum.MPPEP

boran untuk memasang rang
kaian peralatan produksi
agar dapat memproduksikan
hidrokarbon dari dalam su
mur.
PPGJ yang dikelola oleh
Pertamina EP merupakan
pengembangan lapangan

gas Blok Gundih Cepu
yang berasal dari struktur
Kedungtuban, Randublatung,
dan Kedunglusi. Lapangan
ini diharapkan dapat meng
alirkan gas sebesar 50 MMS
CFD pada akhir 2013 selama
12 tahun.MPPEP

PEP Field Papua Tanggulangi
Kebocoran Pipa Minyak
SORONG - PT Pertamina EP Field Papua melakukan upaya
penanggulangan pipa minyak yang bocor di jalur trunk line
depan eks Bank Exim Kota Sorong. Kebocoran pipa diketahui
pertama kali oleh PT Pertamina EP Field Papua pada (2/4)
sekitar pukul 14.00 WIT, yang segera diambil tindakan
berkoordinasi dengan Fungsi HSE dan fungsi terkait untuk
melakukan evakuasi minyak dan membersihkan lingkungan.
Hingga (3/4) tim evakuasi masih bekerja untuk menghentikan
sumber kebocoran sekaligus membersihkan fasilitas warga
yang terkena minyak.
Pjs. FM Field Papua Agus S. Sitompul mengatakan bahwa
PT Pertamina Field Papua juga menerima informasi dari
warga Klademak I dan II tentang masuknya minyak ke dalam
air yang didistribusikan oleh PT Tirta Remu tersebut. Sebagai
kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, PT Pertamina EP
Field Papua telah membersihkan dan mengangkat minyak dari
bak penampungan air warga yang terkena minyak, sekaligus
mengganti air di bak penampungan warga dengan air bersih.
“Sebelumnya kami menyadari kondisi warga atas minyak yang
masuk ke bak penampungan air, untuk itu kami mohon maaf
atas ketidaknyamanan tersebut. Kami juga telah berupaya keras
untuk melakukan pembersihan dan penggantian air warga.”
Tambah Agus S. Sitompul.
Sementara itu, dalam penanggulangan tersebut, tim
melakukan sejumlah upaya untuk menutup sumber kebocoran
dan membersihkan minyak di lingkungan sekitar yang terkena
minyak agar area yang terimbas kebocoran pipa tersebut tidak
meluas.MPPEP
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JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui program
Corporate Social Responsibility menyelenggarakan
coaching clinic dalam rangka memperingati hari
Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei.
Dalam pelaksanaan coaching clinic ini, Pertamina
bekerjasama dengan Kidzania Jakarta menghadirkan
pemerhati pendidikan Indonesia, Artika Sari Devi,
yang berdialog dalam talk show dengan mengangkat
tema “Pendidikan untuk Semua Anak Negeri” di
Metropolitan Theatre of Kidzania, Senin (2/5).
Acara ini dimaksudkan sebagai seruan dan
kepedulian akan pentingnya penyelenggaraan pen
didikan yang baik bagi semua anak negeri sejak usia
dini. Penyelenggaraan penididkan yang baik tersebut
bisa terwujud jika mendapatkan dukungan dari
berbagai pihak, baik pemerintah, seluruh masyarakat,
organisasi maupun perusahaan, seperti halnya yang
dilakukan Pertamina.
“Kami sudah berkomitmen meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia melalui program Cerdas
Bersama Pertamina,” ungkap Iwan Ridwan Faisal.
Sementara Artika dalam kesempatan tersebut
menilai kontribusi yang diberikan Pertamina selama ini
perlu dijadikan contoh bagi para stakeholder lainnya
sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan anak
bangsa yang masih tertinggal.
Usai pelaksanaan coaching clinic, diadakan
perlombaan bagi anak-anak pengunjung Kidzania
Jakarta. Pemenang lomba mendapatkan bingkisan
menarik dari Pertamina dan Kidzania.MPIK

Nafiri Patra Adakan
Baksos di Kediri
Kediri – Dalam rangka memperingati Paskah
2011, Tim Vocal Group Nafiri Patra bekerjasama
dengan Depot Pertamina Kediri melaksanakan
bakti sosial ke panti asuhan Elim Kediri, (8/4). Panti
asuhan Elim yang didirikan sejak tahun 1998 ini
menempati sebuah gedung kontrakan sederhana dan
menampung 43 anak yang sebagian besar berasal
dari keluarga yang bermasalah. Mereka masih
menjalani pendidikan tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Bahkan ada empat orang yang menjadi mahasiswa
Sekolah Tinggi Theologia di Kediri.
Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Nur Dwi
Pramudji mengatakan bahwa memberi tidak harus
berupa barang atau harta kekayaan. “Bantuan
dapat berupa senyuman yang disertai cinta kasih
akan sangat berharga bagi anak-anak panti. Karena
dengan senyuman dapat memberikan rasa suka cita
bagi setiap orang,” ujarnya.
Sementara itu, bantuan yang diberikan berupa
bingkisan alat-alat tulis, kue-kue untuk anak-anak
sekolah, pakaian untuk anak-anak dewasa dan
para pengasuh, serta uang tunai sebesar Rp 4 juta.
Bantuan diberikan secara simbolis oleh wakil Nafiri
Patra Jacub Surikin dan diterima oleh pimpinan panti
asuhan Elim, Atim Suprapto.MPNAFIRI

Pertamina Gelar Pelatihan
untuk Guru Sekolah Dasar
Medan - Untuk lebih me
ningkatkan kualitas guru
sekolah dasar (SD) serta
meningkatkan kebersamaan
para guru SD di sekitar
lingk ungan operasional,
Pertamina FRM Region I
mengadakan kegiatan Pe
latihan Peningkatan Kua
litas Pendidikan selama
tiga hari, 27-29 April 2011
di Hotel Niagara, Parapat.
Pelatihan ini bekerja sama
dengan Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Medan.
Pelatihan diikuti 30 guru
SD dari 30 sekolah di sekitar
operasi Pertamina. Para
peserta diberikan berbagai

materi untuk meningkatkan
efektifitas kegiatan belajar
mengajar, baik secara tertulis,
presentasi, maupun praktik.
Mereka juga diberikan pen
jelasan tentang proses bisnis
Pertamina, sebagai tam
bahan pelajaran bagi anak
didiknya.
Asisstant Community
Development FRM Region
I Sudarman, men gatakan
bahwa kegiatan yang di
adakan ini merupakan bagian
dari program Corporate So
cial Responsibility (CSR)
yang difokuskan kepada
dunia pendidikan. ”Investasi
terbesar untuk kemajuan
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Pendidikan untuk
Semua Anak Negeri
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bangsa yang menjadi ko
mitmen Pertamina adalah
edukasi. Karena itu, sebagai
salah satu fokus tanggung

jawab sos ial Pertamina
kepada masyarakat adalah
dunia pendidikan,” ungkap
Sudarman.MPFRM REG. I

FRM Region VI Balikpapan Bantu Mesin Jahit untuk
Warga Karang Jati
BALIKPAPAN - Dalam upaya
meningkatkan kebersihan
dan kesejahteraan warga di
sekitar wilayah operasinya,
Fuel Retail Marketing (FRM)
Region VI Kalimantan ter
gugah untuk mengelola sam
pah yang tidak bisa didaur
ulang, terutama plastik bekas
kemasan, seperti bungkus
ditergen, pewangi pakaian,
minyak goreng, kopi, karung
beras, dan lain-lain.
Untuk pengelolaan sam
pah tersebut menjadi ke
rajinan tangan, FRM Region
VI menyerahkan enam unit
mes in jahit kepada war
ga Kelurahan Karang Jati,
Balikpapan Utara. Bantuan
diserahkan oleh OH TBBM
Balikpapan Hari Purnomo
kepada Lur ah Karang Jati
Ridwan dis aksikan oleh
Ast. Man External Relations

Bambang Irianto dan
HSSE Kalimantan Johan
Kurniawan.
Selain itu, FRM Region
VI memberikan Pelatihan
Kerajinan Daur Ulang Ke
masan Bekas di Kelurahan
Kar ang Jati Balikpapan
Utar a. Dalam kesempatan
tersebut Ast. Manager Ex
tern al Relation FRM Re
gion VI Bambang Irianto
berharap peserta pelatihan
dapat mengambil ilmu serta
merawat bantuan yang telah
diberikan. “Kami akan melihat
perkembangan dari hasil
daur ulang kemasan bekas
menjadi barang yang sangat
bermanfaat ini. Sehingga
dapat menghasilkan pema
sukan tambahan,” ujar Bam
bang.
Sementara Lurah Karang
Jati Ridwan berharap FRM

Foto : M&T REGION VI
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OH TBBM Balikpapan Hari Purnomo menyerahkan mesin jahit kepada Lurah
Karang Jati Ridwan disaksikan oleh Ast. Man External Relation Bambang
Irianto dan HSSE Kalimantan Johan Kurniawan.

Region VI juga dapat me
nyumbangkan tong sam
pah yang terbuat dari drum
plastik dan gerobak untuk
pengangkut sampah ke
temp at pembuangan akhir
sampah (TPA).

”Karena selama ini, warga
Karang Jati sulit mengelola
dan membuang sampah
dengan baik karena jalan
yang dilalui berupa gang
sempit,” ujar Ridwan.MP FRM
REG. VI

RU II Dumai Rehab Jalan Sekitar Tanjung Palas dan Jayamukti
DUMAI - Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas
Dumai dalam rangka menuju Dumai Bersih Tahun 2015, pada
(14/4) melaksanakan program “Kamis Bersih”. Gotong royong
“Kamis Bersih” kali ini berbeda dengan yang biasa dilakukan
selama ini. Karena masyarakat kedua kelurahan tersebut
bergotong-royong memperbaiki jalan mulai dari simpang Jl.
Sibayak Tanjung Palas sampai Jl. Kaharuddin Nasution Jaya
Mukti.
Kegiatan gotong royong memperbaiki jalan di sekitar dua
kelurahan itu direncanakan selama dua hari. Demi sukses dan
lancarnya kegiatan tersebut,Refinery Unit (RU) II Dumai yang
bersebelahan langsung dengan kedua kelurahan tersebut
secara penuh memberikan bantuan yang dibutuhkan. Bantuan

diberikan dalam bentuk material untuk penimbunan dan
penyemenan jalan, biaya operasional mesin untuk meratakan
jalan dan baju kaos termasuk konsumsi masyarakat yang
terlibat dalam kegiatan itu.
Pada pelaksanaan gotong royong bersama masyarakat
Tanjung Palas dan Jayamukti ini, RU II Dumai bekerjasama
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat “Forum Perjuangan
Pembangunan Masyarakat Riau” (LSM-FP2MR) untuk meng
koordinir masyarakat dalam kegiatan di lapangan.
Jalan sepanjang 1379 meter tersebut diperbaiki dengan
cara menimbun jalan yang rusak dengan tanah dan sirtu.
Setelah diratakan dengan mesin perata jalan, kemudian disiram
dengan semen dari truck molen.MP RU II
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Pengobatan Massal
untuk Warga Lomanis
dan Donan
CILACAP - Masyarakat Kelurahan Lomanis dan
Kelurahan Donan menyambut baik digelarnya
pengobatan massal oleh Refinery Unit (RU) IV, (9/4).
Pengobatan massal ini merupakan hasil kerja sama
antara Pertamina dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Cilacap.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kelurahan
Donan Suparman mengajak masyarakat Donan
untuk turut serta mendoakan Pertamina agar
terhindar dari segala musibah. Bila kondisi kilang
Pertamina aman, maka aman pula seluruh warga
Donan dan Cilacap umumnya.
Ruseno selaku Pjs. Pubic Relation Section
Head RU IV mengungkapkan bahwa pelaksanaan
pengobatan massal ini bukan semata-mata karena
baru saja terjadi musibah di kilang RU IV. Akan
tetapi, program pengobatan massal ini sudah
berjalan secara berkala setiap tahunnya “Biasanya
bersamaan dengan HUT RI, HUT Pertamina
atau hari jadi Kabupaten Cilacap dengan tempat
pelaksanaannya juga bergantian,” jelas Ruseno.
Menurutnya, penyelenggaraan pengobatan
massal tahun ini memang sengaja dimajukan
dan dilakukan di dua tempat ini Kelurahan Donan
dan Lomanis. “Hal ini dilakukan sebagai langkah
antisipasi dari Pertamina pasca terjadi kebakaran
tanki kilang Pertamina dan adanya sebagian warga
masyarakat ikut mengungsi sehingga dikhawatirkan
terganggu kesehatannya,” tambah Ruseno.
Pengobatan massal ini diikuti oleh 451 warga
Kelurahan Donan dan 184 warga Kelurahan Lo
manis.MP RU IV

Surabaya – Dukungan
Pertamina terhadap kemajuan
dan kualitas perguruan ting
gi di tanah air terus dila
kukan. Salah satunya mem
bangun Laboratorium MIPA
di Universitas Airlangga,
Surabaya, sebagai wujud
tanggung jawab sosial per
usahaan terhadap masyara
kat (Corporate Social Res
ponsibility).
Pembangunan labo
ratoruim basic science (MIPA
Dasar) ditandai dengan
pen and atanganan berita
acara pembangunan oleh
Dir ektur Utama Pertamina
Karen Agustiwan dengan
Rektor Universitas Airlangga
Prof. Dr. H. Fasich, Apt.,
di Gedung Fakultas Sains
dan Teknologi Unair, Senin
(25/4). Kegiatan tersebut
diikuti dengan peletakan
batu pertama pembangunan
gedung laboratorium yang
mencapai Rp 3,2 miliar.
Menurut Karen, pem
bangunan gedung labora
torium MIPA ini ditujukan untuk
mendukung peningkatan
komp etensi mahasiswa.
“Sem oga pembangunan
gedung laboratorium ini dapat
mendorong perkembangan
dunia Sains dan Teknologi,
serta ke depan kerjasama
antara Pertamina dan Uni
versitas Airlangga dapat terus
ditingkatkan”, jelas Karen.
Sesuai dengan tema
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Pertamina Bangun Laboratorium
MIPA Universitas Airlangga

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Fasich, Apt., mendapat
penjelasan mengenai gedung laboratorium basic science untuk Fakultas MIPA Universitas Airlangga yang akan dibangun
dengan menggunakan dana CSR Pertamina.

CSR pendidikan Pertamina
“Cerdas Bersama Pertamina”
diharapkan pemb angunan
gedung laboratorium ini
dapat meningkatkan kua
litas Perguruan Tinggi di
Indonesia, yang memiliki
fasilitas penelitian memadai
dan bertandar internasional.
Dukungan Pertamina
dalam pembangunan in
frastruktur kampus meru
pakan agenda tahunan. Di
mana dalam kurun waktu
2010 hingga 2011, Pertamina
telah memberikan bantuan
pembangunan Gedung
Olahraga dan Laboratorium

MIPA di Universitas Indo
nesia, Gedung Olahraga di
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember, Gedung Ser
baguna di Universitas
Sam Ratulangi, Peralatan
Laboratorium bagi Universitas
Negeri Semarang, Gedung
Laboratorium bagi Universitas
Sriwijaya Palembang, Ge
dung Olahraga di Universitas
Brawijaya, serta aula bagi
Politeknik Malang dan fa
silitas kolam renang bagi
Universitas Malang. Total
bantuan pembangunan fa
silitas pendidikan tersebut
mencapai Rp 60 miliar.

Melalui program pem
b a n g u n a n l a b o r a t o r i u m
u n i v e r s i t a s , P e r t a m i n a
berharap dapat menjadi
faktor pendukung bagi para
mahasiswa untuk semakin
bersemangat dalam men
jalankan segala kegiatan
perkuliahan, sehingga mam
pu menjadi pendorong bagi
perkembangan kualitas pen
didikan di Indonesia agar
mampu bersaing di kancah
internasional, sesuai dengan
visi misi Pertamina untuk
menjadi perusahaan minyak
nasional yang berkelas dunia.
MP
CSR/DSU

Desa Binaan Kembangkan Usaha Rumahan
Membuat terasi secara turun temurun dilakoni Muntinah
(39 tahun) sejak usia belia. Kini perempuan yang tinggal
di pesisir pantai Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas,
Semarang itu mengelola pembuatan terasi bersama 7
orang pekerja. Sebagian besar dari mereka adalah warga
setempat yang membantu proses pembuatan terasi. Mulai
dari menjemur rebon (udang kecil), menggilingnya, dan
mengolahnya menjadi terasi setengah jadi.
Tambakrejo dikenal sebagai sentra terasi. Namun
sebagain warga membuat terasi sebagai kegiatan
sambilan saat musim rebon tiba yakni pada bulan Maret.
Keterbatasan dana dan bimbingan pengelolaan usaha
kecil, membuat bisnis terasi tak memberikan sumbangan
berarti bagi warga. Tapi itu cerita dulu.
Sejak Februari lalu, desa Tambakrejo dijadikan
sebagai Desa Binaan Pertamina. Sebuah program
pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi
Pertamina. Kegiatan ekonomi menjadi fokus utama,
dengan mengembangkan usaha terasi dan ternak itik.
Para perajin selain mendapat suntikan modal, juga
mendapatkan pendampingan dari Universitas Negeri

Semarang (Unes) yang digandeng Pertamina. Mereka
juga mendapat bimbingan dari Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Semarang.
“Kami berharap usaha terasi rumahan bisa jadi
andalan masyarakat Tambakrejo,”kata Muntinah.
Apalagi terasi setengah jadi dari Tambakrejo biasa
dipesan pabrik terasi di Sidoarjo, Jawa Timur. “Kami
membuat setengah jadi karena proses pembuatannya
lebih cepat, hanya dua hari,”katanya. Menurutnya
dari 1 kuintal rebon bisa menghasilkan 40 kg terasi.
“Kalau pas musim panen omset bisa mencapai 100
jutaan,”katanya bangga. Penghasilan kotor tersebut,
mampu menghidupi keluarga Muntinah, dan pekerja
lainnya, sekaligus untuk perputaran modal.
Agar usaha bisa berjalan terus tanpa mengikuti musim
panen rebon, biasanya setelah bulan Juni para perajin terasi
mendatangkan rebon kering dari Kalimantan. “Harganya
relatif mahal, tetapi karena ada suntikan modal dari
Pertamina usaha kami tetap bisa berputar,”jelas Muntinah.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
(DKP) Kota Semarang Ida Purnomowati optimis dengan

dikembangkannya usaha terasi di
lingkungan masyarakat Tambakrejo, akan meningkatkan
taraf hidup warga setempat. Dukungan dari berbagai
pihak dalam menyediakan dana, peralatan dan
pendampingan, akan mendorong pengembangan usaha
terasi rumahan yang digeluti warga secara turun termurun.
MP
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