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KOMISARIS BARU
PERTAMINA

Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Mustafa Abubakar
melantik komisaris baru Pertamina,
(6/5). Empat dari jajaran komisaris
baru ini merupakan orang-orang yang
selama ini berkecimpung di dunia
migas.
••• Berita selengkapnya di halaman 11

Jajaran komisaris baru PT Pertamina (Persero) diambil sumpahnya di Kantor Kementerian Negara BUMN, Jakarta (6/5). (Dari kiri ke kanan) : Luluk Sumiarso (anggota), Nurdin Zainal
(anggota), Triharyo Indrawan Soesilo (anggota), Anny Ratnawati (anggota), Evita Legowo (anggota), Umar Said (wakil komisaris utama), dan Sugiharto (komisaris utama).
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Bidang Perkapalan Terus
Berbenah
Pengantar redaksi:
Belakangan ini
Perkapalan Pertamina
terus berbenah diri
mulai dari peremajaan
kapal, membeli kapal
hingga memesan kapal
baru untuk melancarkan
pendistribusian bahan
bakar minyak (BBM) maupun elpiji (LPG) ke
berbagai depot-depot besar maupun kecil yang
tersebar di seluruh penjuru nusantara. Direktur
Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani
Sutomo juga menjelaskan alasan-alasan apa
saja sehingga Bidang Perkapalan menjadi
prioritas terhitung mulai tahun 2010 hingga 2014
mendatang, berikut hasil wawancara dengan
Media Pertamina, Senin (3/5).
Bagaimana pendapat Anda tentang bisnis
Perkapalan Pertamina sekarang ini? Bisnis
Perkapalan Pertamina sekarang ini tidak banyak
berubah, hanya sekarang ini penekanannya atau
menjunjung tinggai azas cabotage. Di mana azas
cabotage di Indonesia adalah agar pengusaha
nasional dan pengusaha asing yang akan
mendaftarkan kapal di Indonesia menanamkan
atau mendirikan usahanya di Indonesia yang
selanjutnya wajib mengunakan asuransi,
perbankan, serta menciptakan lapangan pekerjaan
di Indonesia. Diharapkan hal ini selanjutnya akan
menimbulkan multiplier effect kepada sektor-sektor
lainnya di Indonesia dan akan meningkatkan
pendapatan negara. Perkapalan Pertamina
mendaoat penghargaan dari pemerintah karena
pelaksanaannya tepat waktu.
Artinya secara tidak langsung orang harus
menggunakan produksi dalam negeri dan
kapalnya pun harus menggunakan bendera
Indonesia.
Apakah asas cabotage dengan konsep
flags of convenience sama? Begini, untuk
konsep asas cabotage berbeda dengan konsep
flags of convenience yang dianut oleh beberapa
negara. Dalam konsep flags of convenience,
pengusaha yang berbeda kewarganegaraan
atau badan usaha yang didirikan diluar negara
penganut konsep flags of convenience tersebut,
dapat mendaftarkan kapalnya untuk memperoleh
bendera negara yang bersangkutan. Dengan
demikian, pajak yang seharusnya masuk ke
negara pemilik kapal masuk ke negara yang
tempat kapal yang didaftarkan.
Apakah ada syarat tertentu dalam membuat
kapal untuk Pertamina? Tentu saja ada
syaratnya, tetapi tidak terlalu berat. Ada tiga syarat
yang harus dipatuhi oleh pembuat kapal, pertama,
kualitasnya harus bagus. Kedua, tepat waktu
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artinya waktu tidak boleh mulur karena begitu
mulur kita sudah banyak kehilangan kesempatan,
baik dari segi dana maupun waktu. Ketiga, harga
yang kompetitif.
Sekarang ini berapa jumlah kapal yang
dioperasikan Pertamina? Sekarang ini
Perkapalan Pertamina mengelola 160 kapal
dengan jenis tanker baik itu fuel maupun LPG.
Dengan berbagai ukuran mulai dari small,
general porpuse, medium, sampai large. Dan
untuk diketahui sekarang ini kapal-kapal yang
dioperasikan Pertamina baik itu milik atau sewa
usianya sudah tua, rata-rata berusia 20 tahun.
Lalu apa yang dilakukan Perkapalan
Pertamina untuk mengatasi hal tersebut (kapal
usia tua)? Mulai tahun 2010 ini, Perkapalan
Pertamina sedang gencar melakukan investasi
di kapal. Dari 160 kapal yang dioperasikan
oleh Pertamina, sebanyak 35 buah kapal yang
merupakan armada milik Pertamina dan itupun
usianya sudah tua.
Baru-baru ini Perkapalan Pertamina
meresmikan sebuah kapal tanker terbesar milik
Pertamina yakni MT Gunung Geulis P 8004
dengan bobot 107.500 dead weight tonnes (DWT).
Dan belum lama, Pertamina juga memesan 4
(empat) buah kapal untuk LPG, dua dari China
dan dua lagi di Korea. Dengan kapasitas 23.000
long ton dead weight (LTDW) kapal medium untuk
LPG besar dan sebagai pemenangnya adalah
galangan kapal milik Hyunday Heavy Industries
Co, Ltd – Korea, dengan nilai kontrak sebesar USD
41,367,000.00. Sedangkan untuk dua unit lagi
Pertamina memesan dari galangan kapal Taizhou
Wuzhou Shipbuilding Industry Co., Ltd – China
dengan kapasitas sebesar 3500 Long Ton Dead
Weight (LTDW) dan masing-masing perusahaan
tersebut membuat dua buah kapal tanker LPG,
dengan nilai kontrak sebesar USD 13,800,000.00.
Dan sampai tahun 2014 kapal akan terus
datang ke Indonesia. Sedangkan untuk tipe atau
kapasitas kecil kisaran 15.000 sampai 17.000
LTDW, mulai ditenderkan kepada perusahaan
galangan kapal dalam negeri
Sampai dengan 2014 edisi total tonase yang
bisa didapatkan berapa? Kurang lebih kita akan
bisa mungkin dengan jumlah yang sekarang ini.
Intinya begini, kita ingin menguasai sekitar 30%
dari total kapal yang dioperasikan. Dari asumsi 160
tidak bertumbuh yang akan dikejar sebanyak 50
unit kapal dengan total tonasenya yang akan kami
lakukan.
Dengan adanya kapal-kapal baru, Perkapalan
didorong di samping untuk memeunhi kebutuhan
distribusi BBM atau LPG dalam negeri sebagai
cost center, juga didorong untuk menjadi profit
center.MPNDJ

Sponsorship
Harusnya Bagaimana?
Sebagai anak bangsa, ketika muncul pemberitaan
18 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB)
membuat prototype mobil nasional berukuran mini
sepanjang 2,5 meter, lebar dan tinggi masing-masing
1,2 meter, tentu bangga bukan main. Mobil bernama
Cikal (bahasa Sunda: anak sulung) yang dirancang
irit bahan bakar (200 kilometer dengan 1 liter bensin)
itu masih harus disempurnakan kalau ingin diproduksi
secara massal.
Pembuatan Cikal adalah dalam rangka lomba tingkat
Asia untuk mencari kendaraan paling irit bahan bakar.
Lomba sejenis di Eropa berhasil mencapai 400 kilometer
dengan 1 liter bensin. Prestasi para mahasiswa
ITB tentu positif dalam perspektif kepentingan luas,
kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
putra-putri Indonesia ke depan.
Pertamina pun sejak lama mendukung dunia
pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, melalui
kontribusi beasiswa, pembangunan sarana pendidikan,
pemberian peralatan pendidikan, pelatihan, serta
pembiayaan penelitian. Dan ITB adalah salah satu
dari beberapa perguruan tinggi negeri top yang sering
mendapatkan bantuan dari Pertamina.
Melihat potret mobil Cikal, orang Pertamina boleh
kaget atau perasaan lain, karena dalam publikasi di TV
dan media cetak, tampak di bagian depan dan samping
mobil itu terpampang logo sebuah International Oil
Company (IOC). Konon si perusahaan migas kelas
dunia itu memberikan modal awal sebesar 2.000 dolar
AS (sekitar Rp 180 juta).
Dengan fakta Pertamina sering mengeluarkan
bantuan pendidikan sebesar puluhan, ratusan, hingga
miliaran, maka jumlah yang diberikan IOC kelas dunia
itu terbilang (maaf) “tak seberapa.” Tetapi kehadiran
jumlah uang itu ketika mahasiswa-mahasiswi ITB betulbetul membutuhkan tentu sangat berarti. Wajar kalau
logo IOC itu pun terpampang dan ikut terpublikasikan.
Tantangan bagi Pertamina – di balik kegetolannya
menjadi sponsor berbagai event – terberitakan setiap
sumbangan Pertamina dengan gencar, dan informasinya
sungguh bernilai berita (news value) tinggi, sehingga
menggairahkan publik membacanya. Pertamina harus
cepat menghilangkan budaya tak peduli publikasi
ketika menyumbang berapapun dan kepada siapapun.
Bagaimana feedback atas dana yang telah dikeluarkan?
Kegetolan memberikan sponsorship, beriklan,
berpromosi, bersosialisasi, berpublikasi di banyak
media belakangan ini, kalau membandingkan dengan
masa lalu, tentu sebuah kemajuan yang sangat
signifikan. Tantangannya, bagaimana mengasah
kecerdasan beriklan dan berpromosi sehingga tak
hanya terpampang di media massa, tetapi menarik
untuk diperhatikan audiens. Mari berusaha beriklan
dengan iklan yang menarik dan karenanya pesannya
efektif tersampaikan karena
dipelototi terus pemirsa.
Tetapi tak hanya
berkutat pada kreativitas
pembuatan iklan, promosi,
dan publikasi saja.
Ada yang lebih penting
lagi. Mampukah kita jeli
memilih pihak yang akan
diberi sumbangan, atau
event yang yang akan
kita sponsori dengan
memperhatikan potensi
news value, sehingga
menarik diikuti khalayak.
Mari menjadi bahan diskusi
internal, harus seperti apa
strategi sponsorship kita.MP
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Koperasi di Pertamina Seharusnya Sinkron
dengan Perusahaannya
Saya anggota Kopkar Persat sudah lebih dari 20
tahunan. Awalnya koperasi ini dibangun, saya sudah
ikut bergabung.
Nah, tentang Kopkar Persat ini, saya berharap
koperasi Pertamina ini seperti tadi sewaktu diarahkan
pejabat dari Dinas Koperasi Pemprov DKI Jakarta,
sebaiknya koperasi di Pertamina mestinya sinkron
dengan perusahaan Pertaminanya. Perusahaannya
besar sekali, ya harusnya koperasinya juga bisa
mengikuti besar.
Coba saja kita lihat ke Koperasi RSPJ (Rumah
Sakit Pertamina Jaya), itu di Jalan Ahmad Yani,
itu kan karyawannya tidak terlalu banyak. Tetapi
merekalah, Koperasi Karyawan RSPJ, menjadi salah
satu kandidat korperasi terbaik dari 5 koperasi yang
dipilih.
Variabelnya antara lain adalah SHU diatas Rp 1
Miliar, jumlah anggotanya 500 orang dan kesehatan
koperasinya. Jadi untuk skala nasional, mereka
sudah 5 yang terbaik. Artinya apa? Artinya, jujur saja
kita dari Kopkar Persat, mengakui bahwa mungkin
saja mereka lebih baik dari kita.
Jadi sebenarnya masih banyak peluang-peluang
untuk mengembangkan Kopkar Persat ini. Untuk
hal ini, saya lihat memang kepedulian para pekerja
masih agak “agak kurang”. Jadi hanya beberapa

saja yang jadi pengurus memberikan waktu dan
pemikirannya. Andaikata lebih banyak lagi orang yang
bisa memberikan waktu dan pemikirannya, barangkali
akan lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan.
Soal manfaat koperasi buat pekerja, itu sangat
banyak. Antara lain, disaat kita memerlukan pinjaman
uang, kita bisa meminjam uang dari koperasi.
Kemudian setiap tahun ada pembagian SHU,
walaupun mungkin tidak terlalu besar ya, tetapi ada
rasa nikmat tersendiri menerima itu. Dan selain
itu, kalau kita mau belajar dari koperasi, disinilah
tempatnya untuk belajar.
Saya berharap kepada para pekerja yang belum
menjadi anggota, sebaiknya dipikirkanlah untuk ikut
aktif menjadi anggota Kopkar Persat. Sementara untuk
yang sudah menjadi anggota, ikutlah memberikan
sumbang saran dan pikiran, karena di Pertamina ini
banyak sekali SDM yang sangat berkualitas. Mungkin
mereka belum melihat bahwa koperasi ini sesuatu
yang masih bisa dikembangkan lagi. Manfaatnya
untuk perusahaan juga besar, misalnya SHU lebih
besar, maka motivasi pekerjanya untuk bekerja akan
meningkat.MPUHK
TIM CSR PERTAMINA
Sekretaris Perseroan

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)

1000 Ibu Ikuti Lomba Masak
Menggunakan EASE GAS Pertamina
JAKARTA – Dalam rangka peringatan
Hari Kartini, dunia ibu kembali diramaikan
dengan sebuah event yang seru dan
sangat dekat dengan kegiatan mereka
sehari-hari, yaitu Lomba Masak 1000
Ibu Indonesia yang berlangsung di Pasar
Seni Ancol Jakarta, Sabtu (24/4). Dalam
hal ini Pertamina sebagai sponsor yang
memfasilitasi tabung EASE GAS sebagai
bahan bakar gas LPG untuk memasak.
Acara lomba masak 1000 Ibu Indo
nesia yang turut diselenggarakan Wo
man Radio ini, dibuka oleh Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari
Gumelar didampingi Dewan Pertim
bangan Presiden Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan Meutia Hatta, turut
dimeriahkan oleh penampilan dari Marcel,
Trio Libels, Group Band Waktu, Lala
Swages dan Adrian Martadinata.
Kegiatan ini diselenggarakan untuk
yang ketiga kalinya dan untuk tahun ini,
panitia menjaring 1000 peserta yang
di bagi menjadi 250 Tim (Group), 1 tim
terdiri dari 4 orang. Sebagai tim penilai di
hadirkan Ahli Gizi dan Ahli Boga yang akan
melakukan penilaian selama 2 jam mulai
dari proses memasak, penyajian sampai
dengan cita rasa makanan.
Hadiah yang diperebutkan untuk Jua
ra I senilai 10 Juta + Piala dan 4 Tiket PP

Foto : Wahyu/Dok. Pertamina

Editorial

Jakarta –Singapura, Juara II senilai 7 Juta
+ Piala dan Juara III senial 5 Juta + Piala.
Tidak ketinggalan games dengan beragam
hadiah menarik dari Sponsor, serta hadiah
dari pendukung acara ini.
Selain sebagai sponsor dari kegiatan
lomba masak, Pertamina juga mem
buk a stand Ease Gas dalam rangka
pengenalan produk kepada para pe
ngunjung bazaar. Meutia Hatta yang ber
kesempatan mengunjungi stand Ease Gas
mengungkapkan bahwa Ease Gas adalah
sebuah produk yang hemat energi dengan
keamanan yang terjamin.
Ease Gas adalah produk LPG Pre
mium dari Pertamina yang diluncurkan
pada Januari 2009 lalu dan produk ini

memiliki bentuk serta kemasan yang
menarik dan memiliki pelayanan lebih
personal. Bekerjasama dengan PT
Patr a Trading sebagai agen tunggal
dalam pendistribusiannya, Ease Gas
hadir dengan harga serta layanan LPG
terbaik.
Produk Ease Gas tersedia dalam
kemasan 9 kg dan 14 kg dengan teknologi
keamanan double spindle, pasokan LGP
terjamin, pemesanan mudah melalui
Call Center dengan wilayah pemasaran
Jabodetabek dan melengkapi dapur
dengan elegan karena Ease Gas memiliki
kemasan tabung cat dari baja terbaik yang
tidak mudah terkelupas dan tidak mudah
kotor.MPIK
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Pertamina Uji Emisi
1000 Kendaraan
PALEMBANG- Dalam rangka memperingati Hari
Bumi, Pemasaran BBM Retail Region II bekerjasama
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Peme
rintah Kota Palembang dan perusahaan ATPM di
kota Palembang mengadakan Uji Emisi Gratis, Senin
(20/4) di SPBU Pertamina Coco Kenten Palembang.
Acara yang bertemakan “Mobilku Sahabat Bumi” ini
diselenggarakan melalui program Corporat Social Res
ponsibility (CSR) Pertamina. Tidak tanggung-tanggung,
dalam event ini ditargetkan akan diikuti 1000 peserta
kendaraan roda empat, baik yang menggunakan Pre
mium maupun Solar.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Pemkot Palem
bang Apriadi Busri dan GM Pertamina Pemasaran BBM
Retail Region II Haris Budiarto. Dalam acara pembukaan
juga tampak hadir Kepala Dinas Perhubungan Kota Pa
lembang, Edi Nursalam dan tim manajemen Pertamina
Pms BBM Retail Region II. Uji emisi ini sendiri di
langsungkan selama tiga hari, mulai 20- 22 April 2010,
pukul 09.00 – 16.00 WIB.
“Ini merupakan terobosan yang sangat baik meng
ingat lebih dari 40 persen polusi udara di perkotaan
akibat dari asap kendaraan. Kita juga melihat saat ini
cuaca sudah mulai ekstrim. Apa yang dilakukan Per
tamina melalui uji emisi ini menggerakkan kita untuk
menyelamatkan bumi setidaknya memperbaiki kondisi
di sekitar kita,” ujar Asisten II Pemkot Palembang
Apriadi Busri.
Hal tersebut diamini oleh GM Pms BBM Retail
Region II Haris Budiarto. Ia mengatakan, event ini da
pat menjadi sarana antara instansi dan perusahaan
untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa
kendaraan yang kita gunakan sehari-hari berpotensi
menghasilkan racun ke dalam udara sekeliling kita.
Haris juga menyebutkan, Pertamina sebagai per
usahaan minyak nasional dengan visi menuju peru
sahaan kelas dunia, telah memproduksi bahan bakar
berkualitas tinggi yang ramah lingkungan, antara lain
Pertamax, Pertamina Dex (Diesel Environment Extra)
dan Biosolar.
Hal yang menarik dari pelaksanaan uji emisi ini,
selain gratis, peserta juga mendapatkan hadiah yang
lebih menarik, berupa T-shirt, goodie bag, bibit pohon
dan sticker (jika lulus uji emisi). Jika peserta juga
membeli Pertamax, tanpa minimum rupiah maupun
volume, akan mendapatkan car sun shade dengan
desain atraktif.
Setelah dilaksanakan selama tiga hari, tercatat
1.303 kendaraan roda empat melakukan uji emisi.
Bahkan, hingga hari terakhir masih banyak masyarakat
yang mendatangi lokasi. Selain itu, program ini juga
mampu menaikkan total penjualan Pertamax di SPBU
Coco Kenten, yang mencapai 30-40 persen.
Dari total 1303, sebanyak 960 kendaraan dinyatakan
lulus uji emisi sedangkan 343 dinyatakan tidak lulus uji
emisi. Jika dilihat dari jenis bahan bakar, untuk yang
menggunakan Premium terdapat 187 tidak lulus uji
emisi dari 956 kendaraan.Sedangkan pengguna Solar
terdapat 156 dari 347 kendaraan.MPPMSREG.II

JAKARTA – Sebagai per
usahaan Badan Usaha Mi
lik Negara (BUMN) yang
bergerak dalam bidang mi
gas, Pertamina terus me
lakukan berbagai upaya
u n t u k m e n g e m b a n g k a n
ind ustri migasnya hingga
dikenal secara domestik dan
Internasional. Salah satu
upay a tersebut dilakukan
dengan ikut serta dalam Kon
ferensi IndoCBM 2010 yang
berlangsung di Jakarta Hall
Convention Center (JHCC),
Kamis (27/4).
Tujuan penyelenggaraan
IndoCBM yang ketiga kalinya
(the 3rd Indonesia Coalbed
Methane - International
Conf erence & Exhibition)
ini adalah sebagai media
saling bertukar informasi
mengenai pengembangan
dan pemanfaatkan tekn ik
eksplorasi serta menye
lesaikan masalah terkait
melalui dialog. IndoCBM 2010
diharapkan dapat membantu
manajemen suatu pengusahaa
untuk menerapkan teknologi
terbaru dalam CBM unt uk
output optimal dalam coal bed
methane
Keikutsertaan Pertamina
selain sebagai major sponsor,
juga menampilkan teknologi
terbaru dalam eksplorasi &
eksploitasi, operasi, penge
lolaan lingkungan dan pe
manfaatan gas metan ko
mersial. Turut hadir juga
Dir ektur Utama Pertamina
Kar en Agustiawan untuk
memb erikan presentasi di
hadapan para jajaran direksi
perusahaan migas nasional
dan internasional.
Dengan tema Accelerating
Indonesia’s CBM Production
ini, terdapat tiga isu yang di
sampaikan oleh Karen. Yaitu,
mengenai kesempatan bagus
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Pertamina Dukung Pengembangan
Industri CBM Indonesia

Menteri Negara Energi & Sumber Daya Mineral Darwin Z. Saleh mendapat penjelasan mengenai proyek CBM PT
Pertamina Hulu Energy (PHE) dari Pth Direktur Utama PHE Dwi Martono.

yang dimiliki oleh Indonesia
dalam industri energi, untuk isu
masa depan energi Indonesia
ini Karen berbagi mengenai
potensi sumber daya CBM di
wilayah kerja Pertamina dan
Pertamina berperan penting
dalam pengembangan CBM,
peluang dan tantangan untuk
mengakselerasi produksi
CBM.
Hingga saat ini Pertamina
memiliki 4 (empat) wilayah
kerja Coal Bed Methane yaitu
Pertamina Hulu Energy (PHE)
Metana Kalimantan A block
Sangatta Kalimantan Timur,
PHE Metana Kalimantan B
block Sangatta 2 Kalimantan
Timur, PHE Metana Sumatera
Tanjung Enim (in cooperation
with Bukit Asam) block South
Sumatera dan PHE Metana
Sumatera 2 block Muara Enim
South Sumatera.
Menurut Pth Direktur
Utama PHE Dwi Martono
unt uk memajukan proyek
di empat wilayah kerja
CBM ini PHE bekerjasama

dengan Ephindo, Kaltim
Prima Coal, PT Bukit Asam,
Arrow EnergyHolding Pte.
Ltd dan EP Trisula CBM
Energi. “Harapannya untuk
Sangatta 1 akan produksi
tahun 2011. Jadi sudah ada
percepatan dari tahun yang
direncanakan, yaitu pada
tahun 2013. Sedangkan untuk
wilayah yang lain sedang
dalam studi untuk ditinjau
lebih lanjut,” katanya Dwi
Martono saat dijumpai dalam
pameran IndoCBM.
IndoCBM 2010 yang di
buka oleh Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral
Darwin Z. Saleh ini diikuti
oleh perusahaan migas na
sional dan internasional. Di
antaranya Pertamina, Arrow
Energi, VICO Indonesia,
Schlumberger, PT PGN (Per
sero), Halliburton, PT Pumpa
Cakrawala Mulia, Konsultan
Petroleum MBA, Atlas Copco,
Ditjen MIGAS, BPMIGAS,
Lemigas, Petromin, IATMI,
Hagi, IAGI, Gas Batubara

Solutioans, Corelab Indonesia,
Inflatable Packers, PT Boart
Longyear Indonesia, PT
Trimandala Yidha Layanan
AIL, Well Anjing & Farley
Riggs, Ltd Weatherfor In
ternasional, IEEC, PT Geo
services, GeoConsult Pty Ltd,
PT Bintangmandiri Perkasa
Drill, IGA, PT Atlas Copco
Indonesia.
Kegiatan ini dirancang
untuk memenuhi permintaan
untuk pertukaran profesional
di sektor CBM, IndoCBM 2010
menyediakan peluang sangat
baik bagi peserta pameran
untuk membangun hubungan
bisnis baru dan untuk bertemu
dan berkomunikasi secara
langsung dengan para ek
sekutif utama dan teknisi
dari perusahaan-perusahaan
energi di kawasan itu. Pa
meran akan menampilkan
teknologi terbaru dalam eks
plorasi & eksploitasi, operasi,
pengelolaan lingkungan dan
pemanfaatan komersial.MPIK

Kesehatan Pekerja Jadi Perhatian Perusahaan
CILACAP - Kesehatan pekerja mendapatkan perhatian khusus
dari perusahaan. Berbagai program promotif dan preventif
seperti penyuluhan kesehatan, konseling griya sehat, tes
kebugaran jasmani, lomba aerobik, jalan sehat dan kegiatan
lainnya kerap diselenggarakan perusahaan. Namun, kondisi
kesehatan pekerja masih belum sesuai dengan harapan.
Demikian diungkapkan GM RU IV Syofrinaldy saat membuka
Program Obesitas dan Kebugaran Angkatan XVII di lapangan
sepakbola Komperta Donan Cilacap, (11/4). Terkait hal tersebut,
Syofrinaldy mengingatkan perlunya kesadaran berolahraga
yang teratur dan terukur, serta pola makan yang sehat.
“Perusahaan membutuhkan pekerja yang sehat, aktif
dan produktif sehingga akan berdampak pada produktifitas
perusahaan,”tegasnya.

Program obesitas dan kebugaran yang diikuti oleh 350
peserta ini akan digelar mulai 11 April - 7 Juli 2010 dengan
kegiatan berupa senam aerobik, jalan cepat dan test kebugaran
jasmani sebulan sekali. Program digelar setiap Selasa dan
Rabu pukul 16:00 di halaman Pertamina Hospital Cilacap,
serta Jumat & Minggu pukul 06:00 di lapangan sepakbola
Komperta Gunung Simping. Selanjutnya peserta program
akan dinilai berdasarkan jumlah kehadiran, tingkat kebugaran
berdasarkan test rockport sebanyak empat kali setiap bulan
dan penurunan berat badannya. Selain itu, peserta akan dinilai
berdasarkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap diet rendah
kalori. Dan pada akhir program yang terbaik akan mendapatkan
penghargaan dari perusahaan.MPRUIV

Kongres Panas Bumi 2010 Hasilkan
Deklarasi Bali
Nusa Dua, Bali (Kompas) – Kongres Panas Bumi
Dunia di Nusa Dua, Bali menghasilkan Deklarasi Bali.
Lebih dari 2.500 peserta kongres dari 85 negara itu
sepakat bahwa pemberdayaan geothermal atau energi
panas bumi harus dilaksanakan secara bertanggung
jawabm, terutama dari sisi lingkungan hidup. Deklarasi
Bali hasil Kongres Panas Bumi Dunia (WGC) 2010
berisi empat pokok pikiran yang dijabarkan dalam 24
butir. Penegasan pemberdayaan panas bumi secara
bertanggung jawab dari sisi lingkungan hidup adalah
poin penjabaran pertama dari pokok pikiran pertama
deklarasi, yakni energi merupakan kebutuhan dasar
sekaligus keberlanjutan hidup umat manusia. Sejumlah
negara dan kawasan menyatakan komitmennya dalam
memperdayakan energi panas bumi. Pertumbuhan
penggunaan energi panas bumi untuk menyuplai
kebutuhan listrik sebenarnya teralh terjadi sejak 40
tahun, antara 3-11 persen per tahun.
Pendapatan Elnusa Tembus Rp 1 Triliun
Jakarta (Investor Daily) – Pendapatan usaha PT
Elnusa Tbk (ELSA) pada kuartal I-2010 mencapai Rp
1,5 triliun, tumbuh 64% dibandingkan periode sama
2009 senilai Rp 698 miliar. Pertumbuhan pendapatan
telah mendorong kenaikan laba bersih sebesar 25%
dari Rp 40 miliar menjadi Rp 50 miliar. Direktur Utama
Elnusa Eteng A Salam mengatakan, bisnis jasa hulu
migas masih menjadi kontributor terbesar (40%)
terhadap pendapatan perusahaan pada kuartal I-2010.
“Bisnis inti kami di bidang jasa hulu migas terintegrasi
memperoleh respons positif dari pasar, sehingga
perseroan berhasil meningkatkan pendapatan dalam
kurun waktu relatif singkat,” katanya. Lebih lanjut Eteng
menjelaskan, pertumbuhan bisnis jasa hulu migas
terintegrasi ditopang oleh geoscience services. Hingga
kini, kontrak untuk segmen jasa hulu migas mencapai
US$ 140 juta.
pertamina bantu rehab 100 sekolah roboh
Jakarta (Rakyat Merdeka) – “Tahun ini, Pertamina
bakal merhab 100 sekolah SD di DKI Jakarta.
Program ini merupakan rangkaian panjang komitmen
perusahaan memajukan sektor pendidikan,” kata
Sekretaris Perseroan Pertamina Toharso. Tidak
berhenti di ibukota saja. Toharso menambahkan,
program merehab sekolah bakal terus berlanjut.
Pertamina terpanggil berperan serta memajukan
sektor pendidikan, melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL). Untuk membangun sekolah
tersebut, Pertamina mengalokasikan anggaran Rp
2,7 miliar. Hal serupa dilakukan di Malang, Aceh,
Yogyakarta, Jawa Barat dan daerah lain.MPNDJ
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Direktur Pemasaran & Niaga :
Jangan Takut Diprotes Konsumen
Semarang – Bisnis inti
Pemasaran dan Niaga sedang
berada dalam tekanan yang
berat. Semakin banyaknya
kompetitor dan semakin ke
tatnya persaingan membuat
Pertamina harus tegas dalam
mengambil kebijakan ke de
pan. Untuk itu, sebagai world
class company, Pertamina
harus tanggap menghadapi
perubahan dan dinamika
bisnis jika ingin bertahan dan
maju.
Demikian disampaikan
Direktur Pemasaran & Niaga
Djaelani Sutomo dalam Coffee
Morning yang digelar di Aula
Kantor Pemasaran Wilayah
Jateng & DIY Semarang, pada
20 April 2010.
Deregulasi pasar bahan
bakar PSO, peralihan ener
gi, isu perubahan iklim, dan
perubahan struktural per
usahaan migas menjadi
beb erapa tren perubahan
yang menurut Djelani pa
tut mendapat perhatian se
rius. Cermat mendeteksi
peru bahan akan membuat
kebijakan Pertamina sesuai
dengan tren pasar.

Dalam pengarahan yang
dihadiri oleh seluruh pekerja
Unit Pemasaran Wilayah
Jateng & DIY tersebut,
Djaelani juga memaparkan
sejumlah tantangan yang
dihadapi direktorat yang kini
dipimpinnya. Ia mengajak
seluruh pekerja untuk peka
terhadap konflik dan tidak
selalu mengambil opsi untuk
menghindarinya.
“Customer focused adalah
tata nilai yang kita pegang.
Oleh karena itu jangan takut
diprotes konsumen. Keluhan
mereka adalah masukan un
tuk perbaikan kita,” jelasnya.
Pada kesempatan yang
sama, Djaelani meminta ko
mitmen seluruh Depot Area
Manager (DAM) untuk stand
by di lokasi selama akhir
pekan. Hal ini disampaikan
berdasarkan pertimbangan
insiden yang sering terjadi
pada hari sabtu dan minggu.
“Weekend adalah saat
dimana kewaspadaan kita
kurang dan insiden sering ter
jadi pada hari-hari tersebut.
Saya minta DAM atau yang
diberi delegasi tugas bisa tetap
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Sumur Migas SK-305 Siap Berproduksi
Jakarta (Investor Daily) – Sumur eksplorasi di
Blok SK-305 yang berlokasi di lepas pantai Serawak,
Malaysia, pertengahan bulan depan akan mulai
berproduksi. Sumur itu dikelola konsorsium PT
Pertamina Hulu Energi (PHE), Petronas Carigali, dan
PVEP (Petro Vietnam) dan memiliki luas konsesi 16434
km2. Diperkirakan, sumur itu akan memperoduksi
minyak mentah sekitar 3.000-5.000 barel per hari (bph).
PHE akan memperoleh bagi hasil sesuai kepemilikan
saham, yaitu 30%. “Semoga pertengahan bulan
depan sudah bisa produksi bila tidak ada rintangan.
Ini merupakan sumur pertama PHE di luar negeri yang
akan memproduksi migas. Selain itu, produksinya
akan menambah pasokan migas dari PHE kepada PT
Pertamina,” Direktur Utama PHE Dwi Martono. Dwi
mengatakan, selain di Malaysia, pihaknya juga memiliki
sumur produksi di Australia. Perbedaannya, sumur di
Australia di Blok BMG sudah berproduksi ketika PHE
menyetujui kesepakatan bekerja sama dengan empat
mitranya di sana, yaitu Anzon Aus, Beach Petro, Ceico
EP, dan Sojitz Energy. Sedangkan di Malaysia, PHE
terlibat dari awal, yakni sejak perencanaan hingga
eksplorasi. Selain itu, ujar Dwi, PHE mengoperasikan
sembilan lapangan join operating body-production
sharing contract (JOB-PSC) dengan 16 blok di tujuh
negara, yaitu Malaysia, Irak, Libya, Sudan, Qatar,
Vietnam, dan Autralia.

BERITA

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo (kedua dari kanan) saat meninjau
aktifitas operasi Instalasi Pengapon.

memberikan pengawasan
penuh kepada unit bisnis kita,”
imbau Djaelani yang juga
sempat meninjau langsung
aktifitas operasi Instalasi
Pengapon.
Sebelumnya Djaelani
mengapresiasi pencapaian
kinerja tim Pemasaran Wilayah
Jateng & DIY yang pada tahun
2009 menunjukkan prestasi
dengan tercapainya sejumlah
target program kerja.
Seperti yang disampaikan
oleh GM Pemasaran BBM
Retail Region IV Supriyanto

DH, unit ini mendapatkan ap
resiasi sebagai Tim Pertamina
Way Terbaik I dari seluruh
Indonesia. Pencapaian lainnya
(target stretch) antara lain
SPBU Pasti Pas (136,26%),
SPBU COCO (120%), Brigt/
NFR (163,63%), Mitan Ke
ekonomian (205,09%),
Pelumas Industri (121%),
Pelumas Otomotif (115%),
pen ambahan tiga Olimart,
penambahan 25 bengkel
Enduro, dan berbagai prestasi
dari fungsi-fungsi lainnya.
MP
PMSREG.IV

Berbenah, Terminal Transit Teluk Kabung
Kejar Proper Gold
Padang – Terminal Transit
(TT) Teluk Kabung terus
berb enah untuk mengejar
sertifikat Proper Gold dari
Kementrian Lingkungan Hi
dup. Sejumlah langkah telah
dilakukan untuk meningkatkan
sinergi antara performa
operasi dengan sumbangsih
terhadap pelest arian dan
pelindungan lingkungan.
“Enam bulan terakhir kami
mengupayakan pembenahan
dalam segala aspek. Mulai
dari SDM hingga sarana
fasilitas. Halaman depan kami
perbaiki, parit yang dulunya
b a u d a n ku mu h d i tu tu p
sert a dihijaukan,” ungkap
Operation Head TT. Teluk
Kabung, Siwi Nugroho. Hal
lain yang dilakukan adalah
pemberlakuan konservasi
energi di lingkungan operasi,
pengelolaan limbah, serta
berkontribusi pada kegiatan
lingkungan masyarakat
melalui program CSR.
Dalam hal konservasi
energi misalnya, TT Teluk
Kabung melakukan peng
hematan energi listrik dengan
mengganti Freon AC dengan

TT Teluk Kabung

produk refrigerant Pertamina,
Musicool. Pendingin bebas
CFC tersebut disinyalir
dap at menghemat energi
listrik hingga 20-40% diban
din g den gan refrigerant
fluor ocarbon/Freon pada
kapasitas mesin pendingin
yang sama.
Sementara itu, sumber air
untuk kegiatan operasional
instalasi juga dipindahkan
dari air tanah menjadi mata
air yang mengalir di lokasi ins
talasi. Dengan cara demikian,
pompa air yang biasanya
digunakan untuk mengangkat
air ke permukaan diminimalisir
penggunaannya hanya untuk
menyalurkan air di sekitar

area operasi.
Dalam hal pengelolaan
limbah, Siwi menambahkan,
ia mengusahakan agar tidak
ada lagi ceceran minyak
dan sludge di lingkungan
operasi. “Dalam penimbunan
sludge dari tangki maupun
sisa-sisa dari kapal akan di
perbaiki, tidak akan tampak
lagi satupun ceceran minyak.
Begitupula di area filling set,
tidak diperbolehkan ada
ceceran minyak saat pemom
paan dari filling set ke mobil
tanki,” tegasnya.
TT Teluk Kabung juga
secara tertib mematuhi ke
tentuan Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Daerah

foto : PMS REG. I

RESUME Pekan Ini

terkait pengelolaan limbah.
Setiap bulannya, Fungsi K3LL
melaporkan kualitas air limbah
hasil penyaringan oil catcher.
Pelaporan kinerja oil catcher
juga dilakukan per tiga bulan
sementara kualitas ambience
dilaporkan tiap enam bulan
sekali.
Untuk memperoleh
Proper Emas, TT. Teluk
Kab ung juga secara aktif
melakukan kegiatan CSR
di lingkungan masyarakat
sekitar, seperti melakukan
penghijauan, membagikan
bibit tanaman pada warga di
lingkungan sekitar operasi,
dan pembuatan sanitasi air
bersih.MPPMSREG.I
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17 Pelsus Migas
Pertamina Dapat
SoFD ISPS Code
JAKARTA – Berdasarkan Amandemen Safety Of Life
At Sea (SOLAS) 1974 Bab XI-2 tentang pemberlakuan
International Ship and Port Facility Security (ISPS)
Code terhitung mulai 1 Juli 2004, dari 124 Pelabuhan
Khusus (Pelsus) Migas Pertamina, 27 Pelsus yang
dalam operasionalnya terbuka menerima kunjungan
kapal kapal pelayaran internasional dinyatakan Comply
ISPS Code dan telah mendapatkan Statement of
Compliance of a Port Facility (SoCPF) ISPS Code
dengan masa berlaku lima tahun.
Penyerahan SoCPF Ditjen. Perhubungan Laut ini
diwakili oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai Sato M. Bisri kepada Vice President Marine
Pertamina Agus Pranoto yang mewakili Direktur Pema
saran & Niaga Pertamina, untuk masa berlaku 5 tahun
ke depan 17 Pelsus Migas Pertamina Comply ISPS
Code, berlangsung di Ruang Rapat Deputi Perkapalan
Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin (26/4).
“Walaupun sudah diberlakukan untuk 5 tahun ke
depan, namun kami tetap mengimbau kepada fungsi
marine atau unit-unit operasi meningkatkan kerjasama
kepada disemua lini dan operasional, mem-follow
up hasil assessment dan terus meningkatkan serta
mempertahankan kualitas untuk memenuhi persyaratan
ISPS, dalam persaingan ke depan yang semakin keras
begitu juga dengan tuntutan costumer yang semakin
ketat maka wajar sekiranya ISPS ini juga semakin
sulit untuk kita capai,” ujar Vice President Charter Yudi
Yanurwinda. Hadir dalam acara penyerahan SoCPF
tersebut diantaranya Jajaran Manajemen Perkapalan,
Tim Manajemen ISPS Code Fasilitas Pelabuhan
Pertamina, dan para Port Facility Security Officer 18
Pelsus Migas Comply ISPS Code.
Lebih lanjut Yudi menyampaikan, memasuki tahun
ke-6 ISPS ini diharapkan, Pertamina menjadi institusi
yang paling komitmen bukan saja di level korporat
namun diantara negara-negara di dunia. Terkait de
ngan pemberlakuan PP No. 21 Tahun 2010 perihal
pencemaran lingkungan pelabuhan dan juga regulasi
Internasional maka dilakukan lagi persiapan akan hal
peralatan dan prasarananya, personil dan prosedur
serta pelaksanaan latihan rutin diseluruh pelabuhan
khusus Pertamina. “Dengan kesiapan tersebut, pe
labuhan-pelabuhan migas Pertamina tersebut diha
rapkan bersih, tertib, aman dan tertata dengan baik,”
katanya.
Dari 27 Pelsus comply ISPS Code, SoCF 18 Pelsus
berakhir masa berlakunya pada Desember 2009 dan
Januari 2010. Terhadap 18 Pelsus (Belawan, Dumai,
Sungai Pakning, Pulau Sambu, Tanjung Uban, Plaju/
Sungai Gerong, Balongan, Tanjung Priok, Sts Teluk
Semangka, Cilacap, SPM Semarang, Sts Kalbut, TT.
Manggis, Balikpapan, Shafthi Cengkareng, Pangkalan
Susu, PT Arun NGL Blanglancang dan PT Badak NGL
Bontang) tersebut telah dilakukan Renewal Verification
ISPS Code oleh Ditjen. Perhubungan Laut selaku
Designat.
Rekomendasi dari hasil Renewal Verification, telah
dibahas bersama antar Pertamina (dikoordinasikan
Fungsi Marine - Shipping) dengan Ditjen. Perhubungan
Laut dalam Workshop Renewal ISPS Code yang
diselenggarakan di Patra Semarang Convention Hotel
pada 8-9 April 2010.MPIK

Jakarta - Bertempat di Hotel
Bumikarsa Bidakara lt. 2 Jakarta,
sejak 19 – 28 April 2010 Contact
Pertamina 500 000 mengikuti
The Best Contact Center 2010.
Ini merupakan penilaian dan
mempresentasikan hasil kinerja
contact center 2009, baik
individu maupun korporasi.
Individu mengikuti penilaian
mulai dari agent inbound agent
outbound, back office operation
support, team leader, supervisor
dan manajer, untuk korporasi
kategori yang diikuti adalah
penilaian operasional, HR
Retention, dan kontribusi contact
center. Kategori yang tidak
diikuti back office support dan
quality assurance, dan korporasi
kategori inovasi teknologi.
Ajang The Best Contact
Center 2010, yang merupakan
agenda tahunan dari Asosiasi
Contact Center Indonesia (ICCA)
yang merupakan organisasi
praktisi contact center yang
mampu menjembatani kebutuhan
pekerja dan mengembangkan
bisnis contact center di
Indonesia, ICCA juga bergabung
dengan asosiasi internasional
APCCAL (Asia Pacific Contact
Center Association Leader).
Penilaian The Best Contact
Center ini memperhatikan
aspek kegiatan pelayanan
yang dilakukan contact center,
kegiatan yang dilakukan untuk
mensosialisasikan contact
center, struktur organisasi dan
pengelolaan SDM, ketersediaan
teknologi, infrastruktur dan
fasilitas kerja yang mendukung
operasional dan kinerja yang
dicapai dalam 1 tahun terakhir.
Ajang ini dibagi 2 klasifikasi
contact center diatas 100 seat

Foto : ISTIMEWA

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Contact Pertamina 500 000 Ikuti
Ajang The Best Contact Center 2010
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Manajer Media Pertamina Wianda A. Pusponegoro dan Cybernews Officer Pertamina Nanang Hutawardana foto bersama
dengan para juri yag berasal dari APCCAL (Asia Pacific Contact Center Association Leader)

dan dibawah 100 seat. Contact
Pertamina termasuk yang
dibawah 100 seat. Sedangkan
untuk korporasi, kategori
kontribusi tidak ada perbedaan.
Untuk individu agent inbound
diikuti oleh Teduh Kristianto
d a n F a d i l l a h M Yu l i a n t i e ,
agent outbound oleh Rusnia
Sari, Back Office Operation
diwakili oleh fungsi Konversi
LPG Hermansyah Y Nasroen,
dan dari fungsi Pelumas Feri
Rahmadianto, untuk team leader
Punjul Harto, supervisor Ferry
Setyadi, serta kategori manajer
contact center disampaikan
Nanang Hutawardana. Setiap
perserta individu mengikuti ujian
tertulis mengenai operasional
contact center, khusus untuk
agent dan back office support
ujian listening skill. Dewan juri
untuk individu adalah praktisi

contact center, yang tergabung
dalam ICCA, Pemerintahan,
Dosen perguruan tinggi.
Pada kesempatan yang
sama Nanang Hutawardana
mempres entasikan penilaian
untuk penilaian korporasi kategori
operasional yang didampingi M.
Panji Sukarno dari fungsi CSS
dan HR Retention dibantu oleh
Koordinator Contact Pertamina
Ferry Setyadi. Sed angkan
untuk kategori kontribusi contact
center dipresentasikan langsung
oleh Manajer Media Wianda A.
Pusponegoro didampingi oleh
Cybernews Officer Nanang
Hutawardana. Dewan Juri untuk
korporasi terdiri dari anggota
APCCAL (Asia Pacific Contact
Center Association Leader).
Ajang ini merupakan
benchmark bagi contact cen
ter Pertamina dalam mem

ber ikan pelayanan kepada
masyarakat juga bagaimana
standar tingkat layanan dalam
menyelesaian suatu masalah
termasuk kepuasan atas layanan
contact center, dan diharapkan
keberadaan contact center dapat
memberikan kontribusi dalam
pencapaian visi perusahaan.
Pemenang Platinum un
tuk kategori individual akan
mendapat hadiah berupa
benchmarking site visit ke contact
center Beijing. Pemenang kor
porasi berkesempatan untuk
mewakili ICCA mengikuti “The
Best Contact Center” atau
“Awards” di tingkat Regional Asia
Tenggara dan Asia Pacific.
Pemenang diumumkan pa
da 28 Mei 2010 pada Malam
Penghargaan The Best Contact
Center 2010 di Hotel Bumikarsa
Bidakara.MPNANANG

Asistensi Proper Hijau di DPPU Ngurah Rai
BALI - Dalam rangka persiapan
untuk meraih peringkat Pro
per Hijau, DPPU Ngurah
Rai dikunjungi Tim Proper
Kementerian Lingkungan
Hidup untuk melakukan
asistensi Proper Hijau pada
Selasa, (20/4). Tim yang
dipimpin oleh Asisten Deputi
Kementerian Lingkungan
Hidup (KLH) Urusan Pe
ngend alian Pencemaran
Pertambangan , Energi dan
Migas Karliansyah didampingi
oleh Vice President Business
Support Ahmad Mizan dan
Manajer HSE M&T Masjuli.
Rombongan diterima oleh
Man ajer Aviasi Region III
Agus S. Nugroho, Manajer
HSE Jatim Balinus Mufthi G.
Sukardi, External Relations,
dan OH DPPU Ngurah Rai
beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut

VP Business Support Ahmad
Mizan menyatakan bahwa
bisnis migas sangat sensitif
terhadap masalah lingkungan
terkait pengelolaan limbah
yang erat kaitannya dengan
pencapaian Proper Hijau.
“DPPU Ngurah Rai yang
te lah dikenal luas di dunia
penerbangan internasional
harus menjadi kebanggaan
kita dari segala aspek, ter
masuk aspek pengelolaan
lingkungan. Harapannya ta
hun ini kita dapat meraih
tiga Proper Hijau untuk DP
PU/Depot BBM di seluruh
Indonesia, dan kalau bisa di
13 lokasi,” terang Ahmad.
Sementara Asisten De
puti KLH Karliansyah me
nyatakan bahwa untuk sektor
migas lebih dari 85 persen
sebenarnya sudah taat
aturan. Namun, perlu terus

Tim Proper Kementerian Lingkungan Hidup melakukan asistensi Proper Hijau
untuk DPPU Ngurai Rai.

diadakan improvement yang
lebih baik sehingga semakin
banyak yang meraih Proper
Hijau. “Tiga aspek yang dinilai
adalah pemanfaatan sumber
daya, pelaksanaan community
development dan sistem ma
najemen lingkungan,” kata
Karliansyah.
Selama pertemuan di
bahas hal-hal apa saja yang
harus dipersiapkan dalam
mencapai Proper Hijau.

Ban yak pertanyaan yang
dilontarkan, baik dari tim
KLH maupun dari Pertamina.
Setelah itu dilanjutkan dengan
kunjungan lapangan untuk
meninjau kesiapan sarana
dan fasilitas DPPU Ngurah
Rai. “Harapan kita, semakin
banyak depot Pertamina yang
meraih Proper Hijau sebagai
bukti komitmen kita terhadap
kelestarian lingkungan,” ujar
Ahmad Mizan.MPPMS REG V
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Medio 2010,
Pertamina Luncurkan
Biosolar di Medan
Medan - Sebagai bentuk dukungannya terhadap
program pemerintah, Pertamina Pemasaran Region I
Sumbagut akan meluncurkan produk Biosolar di Medan,
pada medio 2010 ini. Produk biodiesel ramah lingkungan
ini akan menggantikan produk Solar di SPBU (Stasiun
Pengisian Bahan bakar untuk Umum) yang dilayani
Instalasi Medan Group.
Perluasan pemasaran BBN di SPBU ini, sesuai
Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2006
tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar
Nabati sebagai Bahan Bakar Alternatif.
Biosolar dihasilkan dari pencampuran antara minyak
solar dengan minyak nabati yang berasal dari tanaman
atau lemak hewani yang diproses. Biosolar yang akan
diluncurkan di Medan adalah Biosolar B-5 dengan
kandungan 95% minyak solar dan 5% FAME (Fatty Acids
Methyl Ester). Dengan cetane number 48, produk ini
dapat digunakan untuk mobil-mobil bermesin diesel pada
umumnya tanpa perlu modifikasi. Biosolar akan dilepas
ke pasaran dengan harga setara dengan harga produk
Solar bersubsidi.
Seperti halnya biofuel, Biosolar termasuk bahan
bakar ramah lingkungan yang dapat diperbaharui
dan terurai secara alami. Emisi gas buang Biosolar
lebih baik karena pembakaran yang lebih sempurna,
sehingga dapat mengurangi polusi udara jika digunakan
secara berkelanjutan. Selain itu, Biosolar juga mampu
memperpanjang umur mesin karena memiliki sifat
detergensi/pembersih.
Sebagai persiapan, Pertamina telah menjalin
kerjasama dengan salah satu produsen minyak nabati
di Dumai, dan akan segera melakukan sosialiasi
penggunaan Biosolar baik kepada konsumen maupun
pengelola SPBU di Medan. Dengan memasarkan produk
BBN ini, selain memberi kontribusi dalam pelestarian
lingkungan dan ketersediaan energi, Pertamina juga
memberi dampak pada pengembangan masyarakat
terutama petani penghasil bahan BBN. Sampai saat ini,
Pertamina telah memasarkan Biosolar melalui SPBU di
Jakarta, Denpasar, dan Surabaya.MPPMSREG.I

Corporate Secretary BUMN Perlu Bersinergi
JAKARTA - “Sebagai Cor
por ate Secretary, saya bi
sa merasakan bahkan per
usahaan sebesar Pertamina
pun tidak bisa sendiri.”
Karena itulah Toharso
mengajak para Corporate
Secretary BUMN untuk ber
sinergi karena banyaknya
kepentingan bisnis BUMN
yang sama.
Demikian dikatakan oleh
Sekretaris Perseroan PT Per
tamina (Persero) Toharso
selaku tuan rumah dalam acara
Sinergi Corporate Secretary
BUMN dengan tajuk “Peran
Corporate Secretary BUMN
Dalam Implementasi UU No.
14/08 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik” di Hotel
Aryaduta, Rabu (28/4).
Hadir di dalam acara
tersebut Sekretaris Kemen
terian Negara BUMN M. Said
Didu dan para sekretaris per
seroan BUMN. Acara juga diisi
dengan presentasi Sekretaris
Perseroan Pertamina Toharso
dan talkshow Diskusi Panel
Implementasi UU No. 14/08.
Talkshow menghadirkan
pembicara Herman Hidayat
(Kepala Biro Hukum dan
Humas Kementerian BUMN)
dan Dr. Henry Subijakto (Staf
Ahli Kementerian Komunikasi
dan Informasi), dan moderator
Ryan Kiryanto (Ekonom
Senior PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk.).
Dalam presentasinya,
Toharso menjelaskan perja
lanan Pertamina sejak era

Corporate Secretary Pertamina Toharso mengajak para Corporate Secretary BUMN untuk bersinergi karena banyaknya
kepentingan bisnis BUMN yang sama.

UU No. 8/1971 hingga kini
di bawah UU No. 22/2001
tentang Migas, dan juga tun
duk pada UU tahun tentang
perseroan terbatas. Di ba
gian ini Toharso sempat
mengungkapkan tentang
stigma yang melekat pada
Pertamina sebagai sarang
KKN. Karena itu pula dalam
tata nilai Pertamina yang baru,
‘Clean’ menempati urutan
pertama yang menegaskan
bahwa Pertamina telah
berubah. Hal ini dibuktikan
dengan diterapkannya Good
Corporate Government (GCG)
dan Whistle Blowing System
(WBS).
Sementara Sekretaris
Kementerian Negara M. Said
Didu mengakui beragamnya
tugas sekretaris perseroan,
termasuk tugas tambahannya
yang kadang lebih banyak

foto : PMS REG. IV

Pelumas Region IV Gencar Dekati Konsumen
SEMARANG – Agen Pelumas
adalah mitra kerja Pertamina
yang memberikan kontribusi
signifikan terhadap penjualan
produk lubrikan. Merekalah
garda depan yang berhadapan
langsung dengan konsumen
dan menjadi ambassador
Pertamina secara tidak
langsung. Untuk menambah
pengetahuan seputar Pe
lumas dan meningkatkan
skill penjualan mereka, Pe
masaran Pelumas wilayah
Jateng & DIY menggelar InHouse Training Force Agen
Pelumas di Jateng & DIY pada
22 – 23 April 2010.
Training ini diikuti 45
peserta dari 15 agen pelumas
di wilayah tersebut dengan
instruktur Bambang Purnomo
dan Sanusi dari Industrial
Lubricant Marketing Academy
Pertamina Pelumas.
Kegiatan yang dibuka
oleh Sales Region Manager

Pelumas Region IV Rudi
Rahmanda ini mengupas
segala informasi yang
dibutuhkan seorang agen
penjualan. Materi yang
diberikan antara lain informasi
seputar pelumas mulai dari
karakteristik hingga cara
memilih pelumas yang tepat
untuk mesin konsumen, dan
juga latihan cara menjual
yang efektif dan efisien.
Tidak hanya membidik
segmen otomotif, sebelumnya
Pelumas Region IV juga
gencar melakukan pendekatan
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BERITA

kepada pasar industri. Salah
satunya melalui Gathering
Konsumen Pelumas Pabrik
Gula Wilayah Jateng & DIY
yang dilaksanakan pada 8
April 2010 di Karang Anyar.
Gathering ini dihadiri oleh
10 kepala instalasi pabrik
gula di wilayah Jateng & DIY.
Delapan diantaranya adalah
milik PTPN IX, sementara dua
lainnya adalah PG Trangkil,
Tayu Jateng dan PG Madu
Kismo, DIY. Selain sebagai
ajang silaturahmi dan perekat
hubungan baik antara pabrik

gula dan Pertamina, gathering
ini juga dimanfaatkan untuk
sosialisasi produk selain
pelumas, yaitu Gas Domestik
dengan produk MUSICool
dan Industri & Marine dengan
BBM Industri. Acara yang
dilaksanakan setiap tahun
ini juga telah dilakukan pada
s e g m e n i n d u s tr i te k s til.
Rencana selanjutnya,
pelumas akan membidik target
lainnya seperti perusahaanperusahaan transportasi.
MP
PMS REG. IV

daripada tugas pokoknya,
atau sekretaris perseroan
yang bisa disuruh-suruh dan
tidak bisa protes. “Menurut
saya, seharusnya sekretaris
perusahaan harus betulbetul sekretaris perusahaan.
Karena itu mungkin harus
didiskusikan apa itu sekretaris

perusahaan, karena sampai
saat ini belum ada tafsiran
yang jelas,” kata Said Didu.
Acara yang diseleng
garakan Forum Humas BUMN
ini merupakan ajang bertemu
dan berbagi pengalaman di
antara para sekretaris per
seroan BUMN.MPUHK

Mahasiswa Unpas
Diperkenalkan
Teknologi Baru
Depot Plumpang
Jakarta – Perkembangan teknologi guna menunjang
proses bisnis migas mend apat perhatian khusus dari
Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Pasundan, Ban
dung. Salah satunya mengenai pembangunan sistem new
gantry.
Teknologi yang kini tengah disiapkan Pertamina semata
untuk memberikan pelayanan terbaik dan tercepat bagi
para pelanggan, yaitu sistem pengisian bahan bakar ke
dalam mobil tangki. Meski saat ini, Pertamina telah memiliki
sistem pengisian bahan bakar yang sudah cukup optimal
di kawasan tersebut.
Pengawas Operasi LK3 Plumpang Kemas Ahmad
Widad menyatakan, “New gantry ini tengah dibangun
sebanyak satu unit sistem dengan dilengkapi 12 pulau.
Sistem teknologi ini dirancang lebih canggih dari peralatan
sebelumnya.”
Pernyataan tersebut disampaikan Widad di hadapan
90 mahasiswa Unpas yang tengah melakukan kegiatan
kunjungan industri migas di Instalasi Jakarta Group Depot
Plumpang, Selasa (20/4).
Keunggulan sistem baru ini, tambah Widad, di antaranya
memiliki flow rate sekitar 2200 liter/menit, dengan tingginya
angka flow rate ini maka pengisian bahan bakar ke skid
tank lebih menghemat waktu. Semula memerlukan waktu
10-15 menit, dengan sistem ini hanya memakan waktu
sekitar 4 menit.
Selain itu, sistem new gantry juga memiliki interlock
system yang otomatis akan menahan lajunya bahan bakar
menuju tanki penampungan jika peralatan maupun per
lengkapan dari mobil-mobil penampung belum memadai.
Antusiasme mahasiswa teknik mesin ini tidak hanya
berkutat seputar teknologi saja, standar keamanan kerja
serta kondisi stok BBM di Depot Plumpang pun menjadi
topik pembahasan dalam kegiatan kunjungan tersebut.
MP
PMS REG. III
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Pencapaian SLA
untuk Mewujudkan
Target Perusahaan
JAKARTA – Untuk memenuhi pencapaian target
perusahaan tidaklah cukup melalui Key Performance
Indicator (KPI) tapi hal tersebut harus lebih dioptimalkan
secara maksimal dengan dukungan dari masing-masing
fungsi direktorat. Dan dukungan ini diwujudkan melalui
Service Level Agreement (SLA).
“SLA akan menjembatani agar fungsi-fungsi dapat
terbantu dan terdukung dengan baik hingga akhirnya
nantinya kinerja masing-masing user atau fungsi menjadi
lebih baik artinya kinerja perusahaan juga akan lebih baik
pula,” kata SVP Renbang Bisnis & Transformasi Korporat
Gusrizal sebagai Ketua Komite SLA usai penandatanganan
yang dilakukan oleh jajran SVP, Sekper, VP yang terkait
sebagai user dan provider dalam SLA ini yang berlangsung
di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (27/4).
Setelah melalui workshop yang diikuti oleh Komite SLA
dan PIC SLA fungsi yang bertujuan untuk membangun
pemahaman, persamaan persepsi, identifikasi layanan
& prioritasi, penetapan parameter dan target serta
memastikan Service Integrity. Dengan prinsip for the best
interest of Pertamina maka menghasilkan SLA Pertamina
sebanyak 42 layanan.
Untuk proses implementasi SLA sendiri melalui
tahap penentuan service yang diperlukan dan kondisi
yang diinginkan yaitu membuat daftar service/ jasa yang
diperlukan dari fungsi service provider untuk memastikan
tercapainya KPI, menentukan parameter untuk mengukur
service yang diperlukan (cost, kualitas, time delivery,
availability, dsb) dan melakukan negosiasi dengan service
provider.
Untuk fokus selanjutnya dilakukan monitor & record
realisasi terhadap target SLA dan Improvement dengan
membangun sistem monitoring SLA, membuat catatan
realisasi SLA dan menyepakati nilai yang dicapai dan
melakukan review atas pencapaian SLA dan melakukan
perubahan/ improvement yang diperlukan.
Lebih lanjut Gusrizal mengatakan bahwa implimetasi
SLA untuk semester pertama ini masih dalam tahapan
pembelajaran akan terus kita implimentasikan dengan
tahapan pembelajaran yang kemudian akan dilakukan
challence. Selanjutnya di semester kedua, SLA akan terus
dimonitor untuk menjadi pertanggungjawaban dan target
akan lebih diperbanyak lagi.
“Kita sudah menyiapkan sistem monitoringnya jadi
SLA itu harus terimplimentasikan. Jadi selain memonitor
KPI, BTP, BOD Rate-rate dan fungsi RBTK juga akan
memonitor proses SLA ini. Itu merupakan tugas kami oleh
karena itu harus diimplimentasikan agar target perusahaan
bisa tercapai secara optimal,” kata Gusrizal.MPIK

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

Corporate Shared Service :
Menggali persepsi dan harapan customer
dengan focus discussion group
Dengan mentransformasikan dirinya menjadi
service provider, maka salah satu ukuran keberhasilan
Corportae Shared Service adalah kepuasan customer.
Dalam rangka menuju tingkatan tersebut, sejak
beberapa tahun ini masalah kepuasan customer
menjadi salah satu Key Perfomrance Index bagi seluruh
jajaran CSS. Setiap tahun dilakukan pengukuran tingkat
layanan yang melibatkan
responden dari seluruh
fungsi pengguna. Hasil
survey layanan tahun
2009, kesenjangan
antara ekspektasi
dan persepsi user/
customer sebesar 0,98
dari base target 1 dan
strectch 0,8. Artinya ada
pencapaian sebesar
102%.
Namun demikian
jajaran CSS merasa
belum cukup, masih
perlu menggali lebih
dalam lagi apa-apa
yang dibutuhkan dan
diekspektasi oleh User/
customer. Untuk itu sebelum melakukan survey layanan
tahun 2010 yang direncanakan akan dilaksanakan
sekitar bulan Juni 2010, terlebih dahulu dilaksanakan
Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung sejak
26 April 2010 hingga 3 Mei 2010.

FGD merupakan salah satu metoda diskusi untuk
menggali persepsi dan sikap terhadap suatu isu, topik,
persoalan atau gagasan, yang dilakukan secara sistematis
dan terarah. Melalui tahapan ini, diharapkan terjadi interaksi
antarindividu di dalam kelompok yang memungkinkan
peserta berbicara secara bebas tentang apa saja mengenai
CSS dan terbuka satu dengan yang lain, dalam suasana
proaktif.
Tujuannya adalah untuk
memperoleh gambaran lebih
dalam mengenai dinamika
pelayanan CSS selama
tahun 2009 yang lalu serta
saran-saran peningkatan
kualitas layanan untuk ke
depan. FGD dilaksanakan
sebanyak 8 session yaitu
di Jakarta, Plaju dan
Balikpapan, melibatkan
kelompok user/customer
yang mewakili seluruh fungsi
dari berbagai level baik yang
berasal dari PERTAMINA
(PERSERO) maupun dari
Anak Perusahaan.
Berkaitan dengan
layanan, CSS sangat terbuka untuk menerima saran dan
kritik konstruktif. Keterbukaan ini diwujudkan dengan
dibukanya jalur penyampaian keluhan yang bisa diakses
secara online setiap saat melalui http://intra.pertamina.com/
intracss/ klik link ‘Customer Feedback’.MPCSS
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PENULISAN JUDUL DAN KODEFIKASI
ASET PENGETAHUAN UNTUK PORTAL KOMET
Untuk standarisasi dalam mengklasifikasikan aset pengetahuan yang di-upload di Portal KOMET maka Tim KOMET
menyusun tata cara penulisan judul dan kodefikasi file aset pengetahuan tersebut.

MENGINTEGRASIKAN ASSESSMENT DENGAN
UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KINERJA DALAM
ORGANISASI (PERUSAHAAN) - BAGIAN II
Pada Q-Corner edisi minggu lalu (3 Mei 2010) telah dibahas mengenai bagaimana Integrasi
antara assessment di Pertamina dengan continuous improvement program (CIP), breakthrough
project (BTP) dan upaya-upaya improvement lain, serta apa dampaknya bagi kinerja perusahaan
yang selaras dengan misi untuk mencapai visi Perusahaan. Pada edisi tersebut dibahas juga
bagaimana Sinclair Community College menggambarkan suatu model efektifitas organisasi
untuk memastikan keselarasan visi, misi, operasi, ukuran kesuksesan, dan quality improvement
organisasinya.
Sinclair kemudian menggam
barka n upaya assessment yang
mencerminkan perubahan dan
improvement yang terjadi secara
konstan. Dalam Windmill Diagram
(gambar 3) sekali lagi, diakui bahwa
assessment tidak hanya melibatkan
semua indikator inti fungsi tetapi
juga harus terintegrasi dengan
proses lain untuk memastikan
bahwa proses assessment berjalan
secara efektif. Model ini dipengaruhi
oleh Shewhart PDSA (Plan-DoStudy-Act) model. Dengan empat
fase yang tercermin dalam Widmill
Diagram ini, mampu menggerakkan
semua kegiatan. Terdapat sembilan
KPI yang terpilih sebagai “paddles”
pada assessment windmill.
CONTOH KASUS : TENNESSEE
VALLEY AUTHORITY UNIVERSITY (TVAU)
Senior Management (SM) di Tennessee Valley Authority sangat tertarik dalam mengevaluasi
semua aspek bisnis TVA dan memiliki banyak inisiatif dalam total quality management (TQM).
Senior Executives (SE) mengapresiasi upaya assessment TVAU karena mereka menunjukkan
bahwa TVAU tidak takut untuk menjadi self-critical dan self-corrective serta mempunyai para
pemimpin yang kompeten yang mampu menjadi pemandu yang baik sumber daya TVA’s. Selain
itu, assessment telah membantu TVA dalam proses quality-check dan mengelola dirinya sendiri
sebagai fungsi dalam TVA.
Untuk memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dan assessment terus-menerus terintegrasi
dalam upaya peningkatan kinerja seluruh bisnis, maka digunakan matriks struktur organisasi.
CONTOH KASUS : FIDELITY RETAIL INVESTOR SERVICES (FRIS)
Salah satu pelajaran kunci bagi Learning and Communication/Delivery (L&CD) yang
telah dipelajari adalah mengenai usaha-usaha awal dengan melakukan program evaluasi.
FRIS menyadari bahwa evaluasi yang telah dilakukan dengan menggunakan model evaluasi
Kirkpatrick’s Four – Level telah memberikan dampak pada seluruh organisasi (tidak hanya pada
fungsi pembelajaran/training). L&C/D juga membantu organisasi dalam memahami bahwa
semangat untuk melakukan assessment berdiri sendiri / dipisahkan dari proses-proses yang
lain. Hal penting lainnya yang dapat dipelajari dari kesuksesan FRIS adalah proses identifikasi
yang dilakukan terhadap pemain (karyawan, fungsi dan entitas) lainnya di dalam organisasi yang
memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kinerja.
L&CD berhubungan erat dengan Human Resource dalam memastikan bahwa para manajer
telah mendapatkan pelatihan yang tepat dalam hal memberikan pengarahan pada para
representative (karyawan) dan memberikan mereka bantuan untuk mempelajari hasil dari berbagai
jenis tes. L&C/D bersama Human Resources dan Departemen Hukum melakukan evaluasi
terhadap kemungkinan penggunaan data evaluasi untuk pengambilan keputusan-keputusan bagi
para pekerja. Hasilnya adalah bahwa para Business Manager telah memiliki keingingan yang
kuat untuk menggunakan data dari beberapa tipe pengambilan keputusan.
Sebagai tambahan, L&CD harus tetap bekerjasama dengan unit-unit bisnis dan memastikan
bahwa proses evaluasi adalah tanggung jawab bersama. Tiap unit bisnis memiliki tanggung
jawab pribadi terhadap performance improvement. Upaya ini harus dipahami untuk memastikan
bahwa kompetensi yang sama di seluruh unit bisnis itu telah diukur. Setelah proses pengukuran
kompetensi selesai, langkah selanjutnya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab antara para
representative / perwakilan, manajer, dan staf L&CD. Hanya dengan cara seperti ini (keterlibatan
semua pekerja dan aspek perusahaan) yang dapat membuat suatu upaya evaluasi memberikan
hasil lebih optimal bagi FRIS.•
Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management (Sumber : Learning Outcomes @APQC)

1. Penulisan Judul Aset Pengetahuan
Penulisan judul aset pengetahuan mengikuti format seperti berikut :

Bentuk
Improvement

Sistem/Alat/
Peralatan

A

B

Kegiatan
Tertentu

Area Kerja/Unit
Operasi/Region

C

D

Melalui/Dengan

Contoh :
1. Mencegah Kegagalan Operasional CFR F-1 melalui Pemasangan Tangki Air di RU VII Sorong.
A		
B		
C
D
2. Menekan Losses Serah Terima BBM dengan Memasang Loading Arrow di BBM Retail Region VI
A
B		
C		
D
3. Efisiensi Konsumsi Refinery Fuel CDU dengan Melakukan Tuning Combustion di RU III Plaju
A
B			
C
D
4. Meningkatkan Sistem Administrasi Mobil Tangki dengan Sistem Barcode di Plumpang
A		
B		
C
D		
5. Memperkecil Frekuensi Kerusakan Flowmeter dengan Pemasangan Y-Pipe Sebelum Stainer
A		
B			
C
pada Air Sparator di BBM Retail Region VII
D
2. Format file lampiran Aset Pengetahuan untuk Portal KOMET
Format judul file untuk lampiran Aset Pengetahuan untuk Portal KOMET ditentukan sebagai berikut :
			
‘Kode’ – ‘Kata kunci Aset Pengetahuan’
Keterangan:
‘Kode’			
: kategori ekspertis yang sesuai (lihat tabel 1).
‘Kata Kunci Aset Pengetahuan’ : nama file yang diinginkan berdasarkan tema dari aset pengetahuan.
Contoh :

No.

Aset Pengetahuan

Judul File Lampiran

1.

Mencegah Kegagalan Operasional CFR F-1 melalui Pemasangan Tangki Air di RU
VII Sorong

LAB - CFREngine

2.

Menekan Losses Serah Terima BBM dengan Memasang Loading Arrow di BBM Ritail
Region VI

OIL-LoadingArrow.

3.

Efisiensi Konsumsi Refinery Fuel CDU dengan Melakukan Tuning Combustion di RU
III Plaju

REF-Tuning Combustion

4.

Meningkatkan Sistem Administrasi Mobil Tangki dengan Sistem Barcode di Pelumpang

5.

Memperkecil Frekuensi Kerusakan Flowmeter dengan Pemasangan Y-Pipe Sebelum
Stainer pada Air Sparator di BBM Ritail Region VII

SD-BARCODE
MEI-YPipeFlowmeter

TABEL 1. KATEGORI EKSPERTISE
No.

No.

Sub Kategori			

Kode

1
Chemical & Catalist		
			

Kategori		

1.1
1.2

Catalyst (Reforming, Cracking & Treating)
Industri Kimia			

CHE
CHE

2
Civil & Architect (CA)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Arsitektural			
Bangunan Bawah Air		
Disain Interior & Pertamanan		
Konstruksi Bangunan		
Konstruksi Jalan & Jembatan		
Konvervasi & Penghijauan		
Pelabuhan & Dermaga		
Pemancangan & Konstruksi Baja		
Pengeboran Air Tanah		
Pengelolaan Air Bersih		
Pengelolaan Lahan/ Reklamasi		
Pengelolaan Limbah		

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

3
Crude & Product (CP)
			
			
			

3.1
3.2
3.3
3.4

BBM PKS			
Biofuel			
Crude Management			
Specification, Quality & Operation		

CP
CP
CP
CP

4
Engineering		
			
			

4.1
4.2
4.3

Design Engineering			
Design Enginering			
Drafting			

ENG
ENG
ENG

5
Finance & General Audit
			
			
			
			
			
			
			

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Akuntansi			
Anggaran			
Asuransi			
Audit			
Hutang Piutang			
Perbendaharaan (Dana & Valas)		
Perpajakan			
Risk Management			

FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN

6
General Management
			
			
			
			
			
			
			

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Asset Management			
Brand Management			
Customer Relationship		
Filling & Library			
GCG			
PKBL & CSR			
Public Relation & Communication		
System & Procedure		

GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN

7
Geophysic & Geology
			
			
			
			
			

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Drilling			
Meteorology & Geophysic		
Mud Logging & Engineering		
Pengujian Lapisan Tanah		
Perawatan Sumur Minyak		
Seismic			

GEO
GEO
GEO
GEO
GEO
GEO

8

Geothermal		

8.1

Geothermal			

GEO

9

HR Management		
		
		
		
		
		
		

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Benefit & Compensation		
Industrial Relation			
Medical			
Pembelajaran & Pelatihan		
Pengembangan Organisasi		
People Management		
Perjanjian Kerja Bersama		

HRM
HRM
HRM
HRM
HRM
HRM
HRM

10
HSSE		
			
			
			
			

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Alat Pemadam Kebakaran		
Kesehatan Kerja			
Keselamatan Kerja			
Lindungan Lingkungan		
Sekuriti/Pengamanan		

HSE
HSE
HSE
HSE
HSE

11
Information Technology
			
			
			
			

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Data Management & Analysis 		
Enterprise Back Office		
Networking & Infrastructure		
Development & Integration		
IT Management & Trends		

IT
IT
IT
IT
IT

12

Knowledge Management

12.1

Knowledge Management		

KM

13

Laboratory		

13.1

Laboratorium & Pengujian		
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17.2
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Energy & Loss			
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18

Process Control & 		
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18.1
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18.4
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LNG Processing			
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Project Management
			
			

19.1
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19.3
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Quality Management
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20.2
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20.4
20.5
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22
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Oleh Faisal Yusra - Tim KOMET
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

: THE HR SCORECARD
PENULIS
: Brian E. Becker,
Mark A. Huselid,
Dave Ulrigh
PENERBIT
: Erlangga Group,
2009
TEBAL BUKU : xiii + 233 halaman

Para profesional dalam
bidang SDM semakin tertantang
utuk meraih cara pandang yang
lebih strategis, berkenaan dengan
peran mereka dalam organisasi.
Para penulis buku ini menemukan
bahwa saat para profesional SDM
merespon tantangan ini, mengukur kinerja SDM dan kontribusinya
terhadap kinerja perusahaan
secara konsisten muncul sebagai
tema penting. Hal ini semestinya
tidak mengejutkan. Penekanan
apresiasi terhadap nilai intangible
asset terus meningkat selama satu
daswarsa yang lalu, begitu pula
kecenderungan terkait yang me
ngarah kepada sistem pengukuran
kinerja strategis, seperti Balanced
Scorecard- nya Robert Kaplan
dan David Norton. Kesempatankesempatan baru bagi profesional
SDM, tuntutan-tuntutan baru bagi
akuntabilitas SDM dan perspektif
baru mengenai cara mengukur
kinerja organisasi, semuanya
menuju pada konvergensi.
Buku ini dimaksudkan untuk
memandu pada manajer SDM
melewati tantangan kecenderung
an konvergensi ini. Metode ini
didasarkan ada riset akademis
yang berlangsung lebih dari satu
dasawarsa mengenai peningkatan
hubungan perusahaan dengan
SDM dan semakin dimantapkan
oleh pekerjaan konsultasi para
penulis terhadap berbagai macam
perusahaan. Hasilnya ialah
sebuah pendekatan baru dalam
pengelolaan ‘arsitektur’ SDM
sebuah perusahaan (penjumlahan
dari fungsi SDM, sistem SDM
yang lebih luas, dan perilaku kar
yawan yang dihasilkan) sebagai
aset strategis, serta pengukuran
kontribusinya terhadap kinerja
perusaahaan.
Para penulis mempercayai
bahwa kapasitas untuk merancang dan menerapkan sistem
pengukuran SDM yang strategis,
yang didalam buku ini disebut HR
Scorecard, merepresentasikan
‘alat pengungkit’ yang penting,
yang dapat digunakan perusahaan
untuk merancang dan mengerahkan strategi yang lebih efektif.
Akan tetapi, menerapkan sistem
pengukuran tabf efektif tidaklah
mudah. Cara yang paling efektif
yang kita ketahui untuk mengubah
perhitungan adalah mengembangkan sistem pengukuran yang
dirancang untuk mengaitkan
orang, strategi, dan kinerja. Buku
ini dimaksudkan untuk melakukan
hal itu. MPRO
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Pengukuhan Pengurus Pusat IIP BUMN
Jakarta – Ketua Umum Ikatan Isteri Pimpinan
BUMN Pusat Ny. Liza Mustafa Abubakar
mengukuhkan pengurus pusat IIP BUMN yang
berjumlah 63 orang. Selain mengukuhkan juga
dilakukan sosialisasi tentang IIP BUMN kepada
seluruh anggotanya kurang lebih 250 orang.
Acara tersebut berlangsung di Lantai M Gedung
Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Rabu
(28/4).
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Ikatan
Isteri Pimpinan BUMN Pusat Ny. Liza Mustafa
Abubakar mengatakan bahwa latarbelakang
diadakannya acara ini selain mengukuhkan
anggota juga sebagai media silaturhami antar
anggota IIP. “Apalagi setiap kegiatan yang
dilakukan oleh IIP untuk masyarakat membawa
nama BUMN. Untuk itu kepada seluruh isteri
harus bisa mengaktualisasikan dan merapatkan
barisan dan ikut serta dalam mensejahterakan
Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan
Wanita Patra Pusat dan juga sebagai Wakil
Ketua Tiga Sosial Budaya IIP BUMN, Lola
Siahaan menjelaskan keterlibatannya Pertamina
sebagai koordinator sosial budaya di mana
tugas utama IIP BUMN adalah kegiatan
sosial budaya yaitu mengulurkan tangan bagi
yang membutuhkan dan kemudian secara

foto : DRP/Dok. Pertamina
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spontanitas membantu jika terjadi musibah di
seluruh nusantara.
Menurut Lola, selama 2010 ini IIP BUMN telah
melakukan kegiatan, yakni pada Bulan Maret
telah melakukan bakti sosial korban gempa di
Padang, yang bekerja sama dengan SKIP, IDI
dan beberapa pihak lainnya yang terkait. Di mana

IIP BUMN khususnya fungsi sosial budaya
memberikan bantuan berupa rumah kepada
korban gempa yang tidak mampu membangun
kembali rumahnya. Sedangkan pada Bulan
April, IIP BUMN menyerahkan bantuan sosial
korban banjir di Krawang dan pada kegiatan ini
Pertamina sebagai salah satu sponsor.MPNDJ

RAT KWP RU IV : SHU Meningkat 100 Persen
CILACAP - Selama periode tahun 2009, Koperasi
Wanita Patra (KWP) berhasil memperoleh Sisa
Hasil Usaha (SHU) sebesar 348, 4 juta lebih
atau meningkat 100 persen dibanding tahun
sebelumnya yakni Rp 155, 4 juta lebih. Hal itu
terungkap dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
ke-XXVI Tutup Tahun Buku 2009 KWP yang
berlangsung 17 Maret 2010 di Patra Graha
Cilacap.
Di samping meningkatnya SHU, dalam
laporan pertanggung jawaban tersebut, juga
dapat dilihat secara keseluruhan, bahwa laporan
keuangan unit simpan pinjam tahun 2009 yang
sudah diaudit terjadi kenaikan kinerja usaha
8,76% dari Net Profit Margin (NPM) 11,06 %
menjadi 19,82%.
RAT dibuka oleh GM RU IV Syofrinaldy
selaku Pelindung KWP, dihadiri Ketua PWP
yang diwakili oleh Wulan Syofrinaldy selaku
Penasehat KWP, Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop)
yang diwakili oleh Rafi’i, dan Kepala Dewan

Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kab.
Cilacap yang diwakili oleh Sutardjo serta ibu-ibu
selaku anggota KWP.
Tujuan diselenggarakannya RAT ini seba
gaimana dilaporkan Ketua KWP Erna Tri Santoso
adalah sebagai pertanggungjawaban pengurus
maupun badan pengawas terhadap anggota
untuk melaporkan tentang kegiatan KWP, sisa
hasil usaha, dan perubahan organisasi maupun
kepengurusan lainnya selama periode tahun 2009
dan rencana kegiatan KWP di tahun 2010.
GM RU IV dalam sambutannya memberikan
apresiasi atas kinerja yang dilakukan KWP
sehingga diraihnya kenaikan SHU 100 persen.
Hal ini membuktikan bahwa KWP mampu mem
berikan kesejahteraan bagi anggotanya, tambah
GM.
Kontribusi KWP
Keberhasilan KWP dalam meningkatkan
SHU-nya, mengelola koperasi dengan baik dan
lancar, memberikan kontribusi terhadap Pemkab.

Cilacap sehingga diraihnya penghargaan
sebagai kabupaten penggerak koperasi, yaitu
berupa Pataka Paramadhana Madya Koperasi,
demikian diungkapkan oleh Mahmudin Rofi’i
dari Disperindagkop Kab. Cilacap pada RAT
tersebut.
Perubahan-perubahan
Dari RAT tersebut, diraih keputusan berupa
perubahan-perubahan, antara lain besarnya
jasa pinjaman yang semula 1,8 persen turun
menjadi 1,6 persen, dan simpanan wajib yang
semula Rp 30.000,-/bulan naik menjadi Rp
50.000,-/bulan.
Koperasi Wanita Patra yang beranggotakan
1.271 orang ini, selain melakukan kegiatan
simpan pinjam, kredit barang dan bekerjasama
dengan berbagai toko di Cilacap, juga mela
kukan kegiatan sosial, biro perjalanan wisata,
kegiatan pendidikan & pelatihan, dan kegiatan
kemasyarakatan lainnya.MPRUIV

PWP RU IV Adakan Cerdas Cermat Agama Islam
CILACAP - Meningkatkan pengetahuan menge
nai agama Islam bisa dilakukan dengan berbagai
cara. Salah satu yang diupayakan oleh Persatuan
Wanita Patra (PWP) adalah dengan mengadakan
Lomba Cerdas Cermat Agama Islam di Gedung
PWP pada Selasa (13/4).
Lomba yang digelar dalam rangka HUT PWP
ke-10 ini diikuti oleh 15 regu dari perwakilan
fungsi/ bagian Pertamina RU IV. Saat acara

berlangsung, para peserta terlihat sangat ber
semangat berebut menjawab pertanyaan yang
dilontarkan juri. Padahal, pertanyaan-pertanyaan
yang dilontarkan tidak bisa digolongkan mudah
karena mencakup masalah kandungan Al-quran
hingga tajwid.
Pjs. Ketua PWP RU IV Lulu Otto Gerentaka
mengatakan acara ini bertujuan untuk me
ningkatkan minat dan motivasi dalam memahami,

menghayati dan mengamalkan ajaran agama
Islam dalam kehidupan sehari-hari. “Sehingga
bisa meningkatkan kualitas keimanan dan
ketakwaan kita kepada Allah SWT,” katanya.
Setelah melalui seleksi ketat, Regu Sabar
dari Prod. I akhirnya berhasil menjadi juara
pertama. Disusul juara II dan III dari Regu Irhast
dari Prod. II dan Regu Syukur dari Majelis ta’lim
Rodatulnisa Tegal Kamulyan.MPRUIV

Tips
Ayo,
Hemat Air!
Konon, Manusia hanya dapat bertahan hidup selama tujuh
hari tanpa air. Dalam kehidupan sehari-harinya di Bumi,
manusia bergantung kepada air, secara langsung maupun
tidak langsung. Air dan pemanasan global terkait dalam
siklus. Cara kita menggunakan air dapat mempengaruhi kehidupan kita di muka Bumi. Pemanasan global yang antara
lain ditandai dengan perubahan iklim sebetulnya sudah
mulai dirasakan akibatnya. Berikut tips hemat air.
• Tutup keran air ketika sedang menggosok gigi. Keran
yang dibiarkan mengalirkan air dengan deras selama dua
menit penuh sementara menggosok gigi dua kali sehari,
setara penyia-nyiaan 33 liter air.
• Batasi penggunaan shower atau pancuran cukup lima
menit saat mandi. Mandi dengan shower selama 5 menit
sama dengan menggunakan 30 gayung atau air bersih
30 liter, sedangkan mandi dengan bathtub menghabiskan
air bersih sebanyak 100 liter. Survei Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya 2006
menunjukkan bahwa di Indonesia, tiap orang Indonesia
per harinya menghabiskan 65 liter air bersih untuk mandi,
45 persen dari total pemakaian air bersih rata-rata orang.
• Cegah dan perbaiki kebocoran pada jamban, keran, dan
pipa.
• Pasang drum untuk menampung air hujan. Drum dapat
dilengkapi dengan keran eksternal untuk memudahkan
penggunaan air.
• Hematlah energi pada pompa air dengan menggunakan
tangki air dan pakai pelampung pengontrol ketinggian
air di penampungan. Pilih pelampung air yang secara
otomatis mematikan pompa setelah air mencapai ketinggian tertentu.
• Dalam satu hari kita membuang sebanyak 2,5 galon air
bersih hanya untuk membilas toilet. Hemat air dengan
menggunakan toilet dual flush. Gunakan tombol flush
yang kecil setelah buang air kecil. Selain itu, dengan
menaruh botol yang dapat menampung air dalam tanki
toilet, air untuk membilas dapat dihemat.
• Gunakan mesin cuci berpintu di depan yang lebih hemat
air dibandingkan jenis berpintu di atas. Air yang dibutuhkan hanya sekitar 2/3 dari kebutuhan mesin cuci berpintu
di atas.
• Kalau mencuci pakaian dengan tangan, lebih baik gunakan ember daripada mencuci di bawah air mengalir.
• Cucilah piring dan pakaian dalam jumlah besar sekaligus,
agar penggunaan airnya lebih hemat.
• Usahakan untuk menghabiskan air minum di gelas atau
botol. Hindari membuang air minum yang tersisa di gelas
atau botol. Gunakan untuk menyiram tanaman, mencuci
tangan, dan lain-lain.
• Mencuci mobil dengan menggunakan selang membutuhkan air bersih sebanyak 300 liter. Jika menggunakan
ember dan lap, air yang diperlukan hanya sebanyak 75
liter, lagipula pencuciannya lebih efektif.MPNDJ
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Direktur SDM Tutup Program BPS
Batch II 2009
JAKARTA – “Saya melihat
ini adalah momen yang tepat
bagi Anda semua untuk dapat
menunjukkan prestasi terbaik
di dalam melaksanakan pe
kerjaan ke depan dimana
pad a saat ini perusahaan
ini berada pada situasi yang
sangat dinamis dan progresif
menjalankan program Trans
formasi”.
Demikian disampaikan
oleh Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan yang di
wakili oleh Direktur SDM Per
tamina Rukmi Hadihartini
sekaligus menutup program
Bimb ingan Profesi Sarjana
(BPS) Pertamina batch II tahun
2009 yang disampingi oleh
Direktur Pemasaran & Niaga
Djaelani Sutomo dan Direktur
Umum Waluyo, di Kantor Pu
sat Pertamina, (23/4).
Lebih lanjut Rukmi me
nyampaikan, untuk mencapai
visi besar menjadi perusahaan
minyak kelas dunia, diperlukan
upaya yang ekstra dan energi
baru yang diharapkan dapat
memberikan kontribusi mak
simal untuk percepatan trans
formasi. Mengingat saat ini
Pertamina harus menghadapi

persaingan yang luar biasa
dari perusahaan migas lokal
maupun asing.
Selain itu jajaran direksi
berharap para pekerja se
gera turn in dengan era ak
selerasi transformasi karena
itu setidaknya ada lima hal
yang harus dilakukan. Yaitu,
deliver your promise, etika
24 x 7, menjadi role model
bagi siapapun, percaya diri
dan kolaboratif sebagai im
plementasinya, serta budaya
HSE yang senantiasa menjadi
bagian dari perilaku kerja
setiap saat.
Program BPS terdiri
88 peserta yang meliputi
BPS Pemasaran & Niaga
45 orang, BPS Corp orate
Shared Service 24 orang,
BPS Integrated Supply
Chain 19 orang. Untuk me
ngetahui efektifitas daya
serap peserta terhadap materi
selama mengikuti pendidikan,
dilakukan evaluasi kepada
peserta dengan bobot berda
sarkan nilai kinerja kelas
dan evaluasi tulis mingguan,
On the Job Training (OJT),
penulisan Kertas Kerja Wajib
(KKW) dan nilai saji KKW.

Selain penilaian tersebut,
para peserta juga telah dinilai
mengenai sikap, perilaku dan
disiplin terhadap ketentuan
yang ada selama mengikuti
pendidikan. Dari 88 peserta
pendidikan dinyatakan lulus
dengan nilai tertinggi 86.19 ,
nilai terendah 69.86 dengan
nilai rata-rata 78.09.
Peringkat terbaik BPS
jurusan Pemasaran & Niaga
diraih oleh Ika Retna Yusfifa
dengan nilai 84.48, jurusan
Corporate Share Service
diraih oleh Tri Supsmaryati
Dewi Pratiwi dengan nilai
86.19 dan jurusan Integrated
Supply Chain diraih oleh Wan
Kemala Safitri dengan nilai
81.16.
Sedangkan untuk KKW
terbaik jurusan Pemasaran
& Niaga diraih oleh Indra
Lianggoro Widhy Nugroho de
ngan judul ‘Analisa Pengaruh
Getaran Puntir Pada sistem
Propulsi Sebagai Salah
Sat u Aspek Pengujian Di
Pembangunan Kapal’ dan
Agus Zulfa Irianto dengan
judul ‘Optimalisasi Mobil
Tangki di Depot New Gantry’.
Untuk KKW terbaik jurusan
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Corporate share Service atas
nama Irham Sulhani Nirwana
dengan judul ‘Analisa Backlog
GL Clearing’.
Dan KKW terbaik jurusan
Integrated Supply Chain atas
nama Unggul Yudi Dananto
dengan judul ‘ Prediksi Lift
ing Minyak Mentah SLC de
ngan Pendekatan Metode Pe
ramalan Statistik’ dan Fitrasani
dengan judul ‘ Aplikasi Moni
to ring Pengadaan minyak
Mentah (Crude Procurement
Monitoring) PT Pertamina
(Persero).
“Banyak sekali penga
laman luar biasa yang kami
dapatkan dengan mengikuti
program BPS ini. Mudahmudahan apa yang kami
dapatkan bisa menjadi bekal
buat kami ke depan unt uk
menjadikan Pertamina le
bih maju lagi. Kami akan
berkomitmen untuk men e
rapkan tata nilai 6 C Per
tamina Clean, Competitive,
Confident, Customer Focused,
Commercial dan Capable,”
ungkap salah satu peserta
program BPS Batch II 2009
Mohammad Farid Akbar.MPIK

RU II Adakan Pelatihan untuk Frontliner
DUMAI - Bagian Labor a
tory - Production RU II Du
mai melaksanakan pem
bukaan kegiatan in house
training khusus bagi frontliner
di bagian tersebut dengan
mengambil tema “Menciptakan
Pekerja Laboratory yang
Unggul & Profesional Menuju
Pekerja Pertamina yang Ber
kelas Dunia”, (20/4).
Dengan diikuti oleh sekitar
25 pekerja frontliner (dibawah
pengawas jaga), pelatihan ini
berlangsung selama enam
bulan. Setiap peserta akan
mengikuti class room secara
fleksibel yang disesuaikan
den gan waktu off duty pe
k e r j a t e r s e b u t . Tr a n s f e r
knowledge ini diberikan oleh
para instruktur dari pekerja
Laboratory sendiri setingkat
Pengawas Jaga. Para peserta
dilakukan test tertulis baik
sebelum dan sesudah in
house training dilakukan.
Laboratory Section Head
RU II Permono Avianto me
nyampaikan bahwa ada
dua hal yang diharapkan
dalam pelaksanaan in
house training ini. Yaitu, me-

review kembali prosedur
oprasional yang berlaku
di RU II Dumai, terutama
yang berkaitan dengan La
boratory, percepatan trans
fer knowledge di bidang
laboratory sehingga tidak ada
kesenjangan pengetahuan
terlalu jauh antara yang senior
dan di bawahnya.

Sebagaimana dengan
tema yang diangkat dalam
pelatihan ini, banyak hal yang
dapat dilakukan seorang
pekerja untuk bisa mencapai
target tersebut. Salah sa
tunya dengan memulai untuk
mencintai pekerjaan tersebut.
“Dengan mencintai pekerjaan,
maka kita harus bisa untuk

menguasai pekerjaan yang
akan kita kerjakan,” jelas
Manager Production Dumai,
Eriyadi saat membuka
pelatihan.
Menurutnya, seorang pe
kerja yang cinta dan me
mahami pekerjaannya, ju
ga harus dapat meng-up
grade kualitas dirinya.MPRUII
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CILACAP - Dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus sebagai ajang sambung rasa, guna mengkomunikasikan
permasalahan yang timbul di lapangan, fungsi Loss ControlEng & Dev dalam hal ini Tim GLS/SAMK Online menyelenggarakan Forum Komunikasi GLS/SAMK Online di Rumah
Makan Sidoroso Cilacap (5/4). Forum Komunikasi GLS/SAMK
Online dihadiri oleh Man. Eng & Dev, Man. Keu, Man. Prod II,
Man. RPO dan Man, HR Area, serta Help Desk, Super User,
Operator, Supporting dari bagian terkait seperti (OM, LOC I,
LOC II, LOC III, dan Paraxylene). Dalam kesempatan itu juga
sekaligus dikukuhkannya Community of Practices Hydrocarbon
Loss yang diketuai oleh Ari Gumilar. Forum ini dilakukan secara
bertahap yang diawali dari pekerja Shift A & D.MPRU IV

djoko susilo

PJ. Vice President HSE Corporate
Direktorat Umum

BENNY ISHANDA

Head Of Business Demand
Corporate Shared Services
Direktorat Umum

PENANAMAN POHON DI PESTA SMANTI 2010 FESTIVAL ANAK
BANGSA

achmad syaihu rais

Compliance & Internal Governance
Corporate Shared Services
Direktorat Umum

Warung Kopi

Daerah Bebas Merokok

DOA SELAMAT PLANT STOP UNIT # 200, 300, 310, 211
DAN 702

Asap mengepul membentuk lingkaran, semakin
besar, lalu asap itu pun buyar tertiup angin. Pak Barjo
memejamkan mata ketika mengisap rokok kretek
kesukaannya.

Foto : RU II

DUMAI - RU II kembali melakukan Plant Stop Unit # 200, 300,
310, 211 dan 702. Pekerjaan rutin tiap tahun ini dijadwalkan
berlangsung selama satu bulan penuh. Pada tanggal 27 April
2010, unit-unit terkait Plant Stop sudah mulai menghentikan
operasionalnya, termasuk Kilang Patra SK yang juga melakukan pekerjaan serupa. Jika tidak ada aral melintang, pada
27 Mei 2010 kelima unit tersebut akan kembali on stream.
Berkaitan dengan hal tersebut, RU II mengadakan doa selamat
Plant Stop Unit # 200, 300, 310, 211 dan 702 yang diadakan
di Mesjid Al-Ikhwan dalam Kilang Rabu (21/04). Doa bersama
yang diikuti oleh tim manajemen, section head, pekerja dan
mitra kerja ini dipimpin oleh H. Sazili Hasyim.MPRU II

PEP PANGKALAN SUSU SOSIALIASI SUMUR PPT 02 KEPADA
BUPATI DELI SERDANG LUBUK PAKAM
PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu melakukan sosialisasi
pemboran sumur migas PPT TS 02 kepada Bupati Deli Serdang
bertempat di Kantor Bupati Deli Serdang Lubuk Pakam (29/04).
Dalam kesempatan itu, Ast Man. Perencanaan dan Engineering
menyampaikan program kerja pemboran yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010. Sementara Ka. Layanan Operasi
Field Pangkala Susu Tergiah Sembiring menyampaikan dari segi
perijinan dan kontribusi perusahaan kepada masyarakat Hamparan
Perak. Pertemuan dilakukan bersama BPMIGAS Perwakilan Sumbagut dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang
Azwar S dan jajaran dinas yang berhubungan dengan kegiatan
pertambangan minyak dan gas bumi. Azwar menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pertamina EP karena semuanya itu bertujuan
untuk bangsa dan negara.MPPEPP.SUSU

KUNJUNGAN MAHASISWA POLITEKNIK POS INDONESIA
BANDUNG

Foto : Wahyu/Dok. Pertamina

Mas Mardi : Hei, Pak Ajo, tuh ada Bapak-bapak HSE!
Pak Barjo : (Kaget) Mana, mana, mana? (lalu
dengan cepat mematikan rokok yang
masih panjang dengan ‘dikuwelkan’ ke
dinding bercat krem, sampai bekas noda
abu rokok ada di situ)
Mas Mardi : Hahahaha....itulah orang berdosa,
takutnya minta ampun.
Pak Barjo : Ah, kamu membohongi aku. Mana rokok
masih panjang lagi, Dji Sam Soe lagi, itu
kan mahal.
Pak Tole
: Lagian ngerokok di tempat umum.
Pak Barjo : Yang nggak boleh kan rumah sakit,
tempat umum, kendaraan umum, tidak
disebutkan tidak boleh ngerokok di
warung.
Pak Tole
: Warung kan tempat umum, Pak Ajo.
Mang Warta : Ya, sudah, lah, matikan rokok dan nanti
ngerokoknya di rumah saja, atau di WC,
itu kan afdol.
Pak Barjo : Tempat ngerokok di Pertamina sekarang
ditutup, bukannya ditambah. Jadi
akhirnya banyak yang ngerokok di
sembarang tempat, di dapur, di ruangan.
Coba pilih, mending dibatasi atau
disediakan tempat?
Mang Warta : Jangan sekaligus lah kalau mau
ngelarang orang tidak merokok.
Ujang
: Ah, manja amat, kalau aku setuju
ngerokok dilarang di Pertamina.
Pertamina jadi daerah bebas ngerokok.
Pak Tole
: Ngomong kenceng, tapi salah, kalau
Pertamina jadi daerah bebas ngerokok,
ya artinya bebas untuk merokok.
Ujang
: Yang bener bagaimana?
Pak Tole
: Pertamina daerah bebas rokok!
Pak Barjo : E, e, e, Jang, pesanan kopinya mana?
Kamu itu malah orasi, tapi tugas
melayani pembeli diabaikan!
Mang Warta : Aduh, maaf Pak Ajo. Kumaha atuh
Ujang, kamu mah lalai, malah mengeritik
Pak Ajo soal ngerokok.MPNS

Foto : DRP/Dok. Pertamina

PRABUMULIH - Manajer Perencanaan Manajemen Bisnis Pertamina
EP Region Sumatera Ekariza melakukan penanaman pohon pada
acara Pesta Smanti 2010 Festival Anak Bangsa yang selenggarakan
pada 22 April - 6 Mei 2010 di lingkungan SMA Negeri 3 Prabumulih.
Pertamina EP Region Sumatera turut berpartisipasi oada acara tersebut, sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat atau
corporate social responsibility di wilayah Kota Prabumulih. Adapun
bantuan yang diberikan berupa 1001 pohon yang ditanam di Kota
Prabumulih serta kaos bagi peserta lomba lukis. Turut memeriahkan
acara tersebut, anggota PWP Pertamina EP Region Sumatera, dengan
menampilkan grup kolintang.MPDRP

Foto : PEP Pangkalan Susu

Foto : BFR/Dok. Pertamina

Foto : BFR/Dok. Pertamina

Foto : RU IV

Foto : BFR/Dok. Pertamina

FORUM KOMUNIKASI I GLS SAMK ONLINE

JAKARTA - Sebagai rangkaian dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) bidang pendidikan, Pertamina menerima kunjungan
mahasiswa Politeknik Pos Indonesia Bandung jurusan Teknik
Informasi. Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa diberikan pembekalan mengenai Company Profile Pertamina dan
pemahaman bisnis Pertamina yang disampaikan oleh Manager
CSR Pertamina Guntara, pembekalan Teknologi Informasi di
Pertamina dari Corporate Shared Services (CSS) oleh Mana
ger SAP Module Bambang Rudi, dan pengenalan lebih jauh
mengenai Network and Infrastructure oleh tim manajemen
CSS. Usai pemberian pembekalan, Head of Business Demand
Pertamina Gustini memberikan cinderamata kepada Politeknik
Pos Indonesia kepada dosen pendamping mahasiswa Supriyadi,
di Lantai 21 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta,
Selasa (27/4).MPIK
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DIREKTUR PEMASARAN & NIAGA SIDAK KE SPPBE DAN AGEN LPG
JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga SPPBE
(Stasiun Pengisian dan Pendistribusian Bulk Elpiji) dan satu agen LPG di wilayah Jakarta, Selasa (4/5). Dua SPPBE tersebut berada di wilayah Marunda, Jakarta Utara, dan satu di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sedangkan
agen LPG berada di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Dalam sidak, Djaelani menemukan beberapa hal yang harus
segera dibenahi oleh SPPBE dan agen LPG tersebut. Di antaranya, kondisi tabung yang tidak bagus, rubber seal
yang digunakan diragukan kualitasnya, roll conveyor rusak, serta kurangnya pekerja sehingga pekerjaan inspeksi
tabung sebelum pengisian dilakukan oleh kernet agen LPG. Selain itu, kebersihan lingkungan kerja SPPBE dan agen
LPG harus ditingkatkan. Tampak Direktur Pemasaran & Niaga didampingi Manajer Infrastruktur & Safety, Manajer
Pemasaran LPG, Manajer Gasdom Region II, beserta stafnya ketika melakukan sidak di SPPBE PT Praja Panca
Pano yang ada di wilayah Marunda, Jakarta Utara.MPGASDOM

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : Koleksi Pribadi

Jakarta – PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan dua perusahaan pembuat kapal tanker LPG, yaitu
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd – Korea dengan kapasitas 23.000 Long Ton Dead Weight (LTDW) dan Taizhou
Wuzhou Shipbuilding Industry Co., Ltd – China dengan kapasitas sebesar 3500 Long Ton Dead Weight (LTDW) dan
masing-masing perusahaan tersebut membuat dua buah kapal tanker LPG. Adapun penandatanganan dilakukan
oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo dengan CEO Heavy Industry Co., Ltd – Korea, Ahn
Byeong Taek dan CEO Taizou Wuzhou Shipbuilding Industry Co., Ltd, Pan Swee Zhen di Hotel Borobudur Jakarta,
Kamis (15/4). Pembuatan keempat kapal tersebut akan selesai pada bulan Desember 2011.MPNDJ
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Foto : ISTIMEWA

Foto : Kun/Dok. Pertamina
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SERIKAT KARYAWAN KRAKATAU STEEL BENCHMARK KE FSPPB
KUNJUNGAN MEDIA ke lapangan bravo, phe onwj dan daerah kpo di blanakan, subang

Foto : RU III

SUBANG - Pada 13 dan 14 April 2010, Pertamina Hulu Energi ONWJ menerima kunjungan wartawan media cetak
dan elektronik bersama tim Pertamina Pusat ke Lapangan lepas pantai PHE ONWJ dan Daerah KPO di Blanakan,
Subang. Kunjungan didampingi oleh Kun Haryanto, Senior Manager Operations dan Cosmas Supriyatna, West Operations Manager ke Lapangan Bravo dan tim C&EA PHE ONWJ, BPMIGAS dan Pertamina Pusat. Pada kesempatan
ini para wartawan sangat tertarik akan kegiatan lepas pantai yang dijalankan oleh Pertamina yang merupakan suatu
terobosan baru bagi perusahaan nasional Indonesia. Kunjungan dilanjutkan keesokan harinya menuju Desa Cilamaya
Girang, Blanakan & Muara Ciasem Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ke tempat binaan yang selama ini
dilakukan berkesanimbungan bersama dengan masyarakat. Dalam kunjungan ini tim wartawan dari Kompas, Antara,
TVOne dan Media Pertamina ditemani Sudaryoko, C&EA PHE ONWJ dan Donni dari PHE.MPPHE

JAKARTA - Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) mengadakan kunjungan ke Kantor Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang biasa disebut KaFe, (28/4). Pengurus besar SKKS yang
dipimpin kepala rombongan Gatot beserta delapan pengurus SKKS lainnya datang berkunjung ke KaFe
untuk “studi banding” tentang keberhasilan FSPPB dalam mengelola kehidupan aktivis “yang unggul, maju dan terpandang” di Pertamina. Dalam kesempatan tersebut, Presiden FSPPB Ugan Gandar
menjelaskan panjang lebar tentang lima poin yang diminta SKKS untuk di-sharing-kan kepada mereka.
Di antaranya mengenai insentif, jaminan tenaga kerja, masalah pensiunan, remunisasi, dan kerjasama PT. Krakatau
Steel dengan PT.Pertamina (Persero). MPFSPPB

Foto : RU IV

Penutupan Bulan K3 di RU III
RU IV DUKUNG DRUMBAND CHAMPIONSHIP PATRA MANDIRI CUP 2010
CILACAP - RU IV Cilacap turut mendukung kegiatan drumband championship yang diselenggarakan SD Yayasan
Patra Mandiri Cilacap (YPMC), dulunya dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP), yang
berlangsung di Gelanggang Olahraga (GOR) Wijayakusuma Jl. Rinjani Cilacap (10/4). Lomba drumband dalam
rangka Patra Mandiri Cup 2010 ini dibuka oleh Bupati Cilacap yang diwakili oleh Kabag. Pembangunan Setda
Cilacap Sumaryo, diikuti oleh 6 unit drumband TK di Kab. Cilacap dengan jumlah anggota sekitar 300 anak. Dari
6 grup peserta drumband yang menjadi peserta, yakni TK Srigunting (Eksibisi), TK As Sholeh, TK Al Mujahidin, TK
Budiluhur, TK Islam Asri, dan TK Kel. Sokanegara, keluar sebagai juara umum adalah TK Budiluhur.MPRUIV

PLAJU - Aspek safety merupakan prioritas dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, sehingga ke depan aspek
safety akan diperketat lagi. Saat ini ketaatan terhadap safety dan prosedur semakin baik. Semua ini atas dukungan
semua pekerja dan mitra kerja, karena tanpa dukungan akan sulit menegakkan safety maupun sekuriti. Hal itu
dikatakan GM RU III Ardhy N. Mokobombang pada penutupan Bualn K3 di Lapangan Aneka Komperta Plaju, (17/4).
Acara penutupan Bulan K3 diisi dengan fun bike yang diikuti oleh ratusan penggemar sepeda, kontes sepeda onthel,
lomba pemadaman api berantai bagi ibu-ibu antar RW, lomba melontar air dalam balon, lomba memadamkan api
dalam drum bagi ibu-ibu dan bapak-bapak antar RW, peragaan menggunakan alat pemadam api ringan (Apar)
oleh Ibu-ibu tim manajemen dan serapan air. Pada kesempatan itu juga dilakukan pembagian hadiah lomba yang
dilakukan sejak awal Januari sampai awal Maret 2010. Antara lain lomba, cerdas cermat K3, lomba foto dan desain
banner, lomba kecepatan menggunakan alat pelindung diri.MPRUIII
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PT Badak NGL
Serahkan Bantuan
Proyek Infrastruktur
kepada Pemkot
Bontang
BONTANG - Bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari
Otonomi Daerah Ke-XIV pada 26 April 2010 di halaman Kantor
Walikota Bontang, PT Badak NGL melalui Program Community
Development (Comdev) kembali menunjukkan kepedulian
kepada masyarakat Kota Bontang dengan memberikan bantuan
sebanyak tiga unit proyek infrastruktur senilai Rp. 1.270.125.000.
Bantuan tersebut berupa dua unit tempat jemuran rumput laut
ukuran 20 x 20 meter di Selangan dan Tihik-Tihik Kelurahan
Bontang Lestari, pengecoran jalan ukuran panjang 350 meter
dan lebar 4 meter di Baltim Kelurahan Bontang Lestari, serta
pembangunan gapura selamat datang di Kelurahan Berbas
Pantai.
Bantuan diserahkan langsung oleh Corporate Secretary
PT Badak NGL, Imam Suprapto kepada Walikota Bontang H.
Andi Sofyan Hasdam. Penyerahan bantuan tersebut ditandai
dengan penandatanganan naskah serah terima bantuan yang
disaksikan oleh Kahupmas PT Badak NGL, Imam Sulistyo W.
dan Pjs. Sekretaris Kota Bontang, Abdul Aziz dan dihadiri oleh
unsur Muspida Kota Bontang.
Pemerintah Kota Bontang melalui Walikota Bontang Andi
Sofyan Hasdam menyampaikan ucapan terima kasih kepada
PT Badak NGL atas bantuan yang telah diberikan kepada
masyarakat Kota Bontang.
Corporate Secretary PT Badak NGL Imam Suprapto
mengatakan bahwa bantuan ini merupakan salah satu bentuk
kepedulian PT Badak NGL terhadap masyarakat kota Bontang
untuk kebutuhan dalam peningkatan kehidupan masyarakat.
Bantuan berupa tempat penjemuran rumput laut ini guna men
dukung peningkatan perekonomian masyarakat Tihi-Tihi dan
Selangan. “Bantuan pengecoran jalan untuk mempermudah
arus transportasi warga masyarakat Baltim menuju Kelurahan
Bontang Lestari. Sedangkan bantuan Gapura Selamat Datang
di Kelurahan Berbas Pantai ini dengan tujuan untuk mendukung
terwujudnya Kota Bontang yang indah, tertib dan rapi,” ujar
Imam.MPBADAK NGL

JAKARTA – Presiden Direktur Pertamina EP Salis S.
Aprillian hadir sebagai pembicara dalam acara Seminar
Industri Hulu Migas Permen 06/ 2010 yang diselenggarakan
oleh Forum Wartawan Energi Sumber Daya Mineral
(FWESDM) di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (20/4).
Dalam seminar yang bertema “Tantangan dan Peluang
Meningkatkan Produksi Migas Nasional” ini, Salis S. Aprillian
memberikan paparan mengenai peran Pertamina EP
dalam peningkatan produksi migas Nasional, proses bisnis
Pertamina EP, wilayah kerja Pertamina EP,
Seminar ini dihadiri pula Dirjen Migas Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati
Legowo, Pakar Migas dari ITB Rudi Rubiandini, Ketua
Komite Tetap Hulu Migas Kadin Sammy Hamzah dan
Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi
Lingkungan Hidup Himsar Sirait.
Pertamina EP merupakan value creator Pertamina,
memainkan peran yang sangat penting dalam peningkatan
produksi minyak dan gas Indonesia dimasa depan.
Pertumbuhan bisnis dalam 3 tahun terakhir merupakan
hasil kerjasama dan dukungan berbagai pihak, yang telah
mendorong peningkatan produksi Pertamina EP hingga
saat ini menduduki posisi kedua produsen minyak & gas
di Indonesia.
Dalam hal peningkatan produksi migas, Pertamina EP
berbagi peran dengan BP Migas sebagai fasilitator hubungan
tripartit yang harmonis, serta pengawasan intensif (pre,
current, post), Pemda yang berperan dalam hal percepatan
perijinan & sebagai fasilitator dengan stakeholder lokal dan
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk implimentasi
program kerja & meningkatkan investasi.
Dalam kesempatan ini Salis menyampaikan tiga fokus
point peningkatan produksi. Yaitu, pertama, menjaga

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto : Badak NGL

PEP Menjawab Tantangan
Meningkatkan Produksi Migas Nasional

pencapaian target 2010. Kedua, meningkatkan produksi
jangka menengah melalui reaktifasi sumur-sumur tua pada
lapangan eksisting dan lapangan-lapangan tua dan unitisasi
lapangan Suban. Dan ketiga, meningkatkan produksi jangka
panjang melalui proyek EOR.
Sedangkan untuk strategi optimalisasi produksi lebih
lanjut Salis menjelaskan akan mempercepat pelaksanaan
pemboran pada fokus area, melaksanakan Operasi Wa
ter Management dengan “Zero Discharge”, melakukan
pekerjaan Fract Pack untuk mengatasi Sand Problem,
meningkatkan frekuensi Pigging untuk mengatasi Scalling
Problem pada pipa produksi, mengubah Lifting Methode
dari Gasilit ke Lifting Methode lain (ESP).
Selain itu meningkatkan reaktivasi sumur-sumur tua di
lapangan eksisting, menjalankan program pressure main
tenance secara konsisten, melakukan simulasi resevoir
untuk mengidentifikasi minyak dan gas yang belum ter
produksi, optimalisasi transportasi minyak dari road tank
menggunakan pipa dan mengoptimalisasi dan penggantian
fasilitas produksi.MPIK

PEP Region Jawa Adakan Pelatihan
Otomotif untuk Pemuda Balongan
BALONGAN - PT Pertamina EP (PEP) Region Jawa
bekerjasama dengan Disnaker Kabupaten Indramayu dan
PT Daya Adira Mustika Honda Cirebon menyelenggarakan
pelatihan keterampilan otomotif roda dua bagi 20 orang
pemuda dari sejumlah desa se- Kecamatan Balongan
Indramayu.
Pelatihan keterampilan tersebut dibuka secara resmi
oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Indramayu di Aula kantor Disnakertran Kab.
Indramayu (16/4). Acara dihadiri Ast. Man Hupmas PEP
Region Jawa Dian Hapsari Firasati, Kepala PT Daya Adi
ra Mustika Honda Wilayah Jawa Barat H.Haryono, Camat
Balongan dan aparat desa se-Kecamatan Balongan.
“Pelatihan ini kami selenggarakan sebagai salah satu
wujud konkret dari program CSR Pertamina terhadap
masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan,” ungkap
Ast. Man Hupmas Dian Hapsari Firasati.

Dian berharap pelatihan ini bisa dijadikan sebagai bekal
mencari kehidupan di kemudian hari. “Seperti diketahui
peluang pekerjaan dalam bidang perbengkelan sepeda
motor merupakan peluang kerja yang cukup terbuka dan
menjanjikan saat ini,” ujarnya.
Sedangkan Kepala PT Daya Adira Mustika Honda
Wilayah Jawa Barat H.Haryono menjanjikan bagi peserta
pelatihan yang berprestasi dan berhasil mendapatkan
predikat terbaik tidak menutup kemungkinan untuk direkrut
sebagai tenaga PT Daya Adira Mustika.
Pelaksanaan pelatihan itu sendiri dilaksanakan di
Kantor/Bengkel Utama PT Daya Adira Mustika Cirebon
selama enam hari mulai 19 – 24 April 2010 dari mulai
teori hingga praktek. Selanjutnya untuk pemaganggan
dilaksanakan di sejumlah jaringan bengkel sepeda motor
Honda PT Daya Adira Mustika.MPPEP REG. JAWA

PEP Field Rantau Bantu Korban Kebakaran di Lintang Kuala Simpang
KUALA SIMPANG - PT Pertamina EP (PEP) Field Rantau,
memberikan bantuan sembako dan Kompor minyak serta
peralatan dapur kepada korban musibah kebakaran di Kota
Lintang Kuala Simpang yang terjadi pada 25 April 2010, (27/4).
Penyerahan bantuan dilakukan di depan lokasi kebakaran dan
diterima oleh Camat Kuala Simpang Tri Kurnia didampingi Dan
Ramil dan Kapolsek Kuala Simpang.
Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Pjs. Field
Manager Rantau Damar Aryo Sutrisno, didampingi Ka.Layanan
Operasi H.Buyung Arifin. Bantuan tersebut berupa beras,

minyak goreng, telur, Mei Instant, Sarden (ikan kaleng), Gula
pasir, Teh Celup, Kopi bubuk dan Ikan asin.
Pjs. Field Manager Rantau Damar Aryo Sutrisno berharap
bantuan yang diberikan tidak dinilai dari besar kecilnya jumlah
yang diterima, namun lebih kepada niat tulus perusahaan
membantu masyarakat yang terkena musibah.
Sementara itu Camat Kuala Simpang Tri Kurnia mengu
capkan rasa syukur serta berterima kasih kepada PEP Field
Rantau atas perhatian dan kepeduliannya dengan memberikan
bantuan kepada para korban kebakaran.

Sebelumnya, pada saat musibah kebakaran terjadi, PEP
Field Rantau mengirimkan dua unit mobil kebakaran untuk
membantu memadamkan api serta mencegah api agar tidak
menjalar ke pemukiman warga lain yang berada di dekat
lokasi kebakaran. Berkat kesigapan dan kecepatan personil
pemadam kebakaran yang tergabung dalam fungsi HSE
(Health Safety Environment) PEP Field Rantau, dalam waktu
singkat api dapat dijinakkan dan akhirnya dipadamkan.MPPEP
FIELD RANTAU

PROFIL
KOMISARIS BARU
PERTAMINA
Komisaris Utama : Sugiharto
Pria kelahiran Medan, 29 April 1955, ini cukup lama
berkecimpung di dunia perminyakan dan gas. Mantan
Menteri Negara BUMN Kabinet Indonesia Bersatu ini,
pernah menjadi Direktur Keuangan dan Administrasi PT
Medco Energy Internasional, Tbk. Master of Bussnies
Administrasion (MBA) dari Uiniversitas Amsterdam
Belanda ini, juga pernah bekerja di institusi keuangan
Chemical Bank dan Bankers Company New York.
Wakil Komisaris Utama : Umar Said
Umar Said, merupakan satu-satunya komisaris lama
yang masih dipertahankan Kementerian BUMN, dalam
jajaran komisaris baru. Pria kelahiran UNgaran 3 Januari
1940 ini adalah Doktor Ekonomi Energi/Lingkungan dari
University of Wisconsin (1982 - 1985). Banyak jabatan di
pemerintahan telah dipegangnya, a.l Sekjen Departemen
Pertambangan & Energi (1993 - 1997), Asisten
MenkoWasbangpan (1999 - 2000), dll.
Komisaris : Evita Herawati Legowo
Wanita kelahiran Sragen, 3 November 1951 ini
tercatat sebagai Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi,
Kementerian ESDM sejak Juli 2008. Doktor di bidang
Kimia Minyak Bumi lulusan TU Clausthal Jerman ini
sebelumnya pernah menduduki posisi staf ahli Menteri
ESDM bidang SDM dan Teknologi.
Komisaris : Anny Ratnawati
Doktor lulusan IPB ini menjabat sebagai Direktur
Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Wanita
kelahiran Yogyakarta pada 24 Februari 1962 ini memulai
kariernya sebagai dosen dan peneliti di IPB.
Komisaris : Luluk Sumiarso
Alumnus ITB jurusan Teknik Elektro ini masih
menduduki posisi sebagai staf ahli Menteri ESDM bidang
SDM dan Teknologi. Sebelum menduduki posisi tersebut,
Luluk sempat menempati sejumlah posisi penting lainnya
di Kementerian ESDM seperti Dirjen Migas, Dirjen Listrik
dan Pemanfaatan Energi serta Sekretaris Jenderal
Kementerian ESDM. Saat ini Luluk juga tercatat sebagai
salah satu Komisaris PT Pusri.
Komisaris : Triharyo Indrawan Soesilo
Triharyo Indrawan Soesilo saat ini menjabat sebagai
Direktur Utama PT Rekayasa Industri. Pria kelahiran
11 Juni 1958 ini, memperoleh gelar Master of Chemical
Engineering dari Universitas Arizona pada tahun
1984.
Komisaris : Nurdin Zaenal
Mantan Pangdam Trikora XVII ini, pernah menjabat
sebagai Asisten Intelijen Kasum TNI. Meski bergelut di
dunia militer, Nurdin Zaenal juga mendalami ilmu ekonomi
dengan gelar MM.
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Komisaris Baru Pertamina
Dorong Ekspansi Internasional
Jakarta – Pertamina harus
merefleksikan pelaksanaan
mekanisme korporasi berbasis
pada prinsip-prinsip good
corporate governance (GCG)
yang transparansi, akuntability,
responsibility, independensi
(kemandirian), serta keadilan
yang kesemuanya berujung
pada perbaikan integritas
dan etika dalam pengelolaan
perusahaan. Demikian disam
paikan Menteri Negara BUMN
Mustafa Abubakar sesaat
set elah pelantikan Dewan
Komisaris Pertamina di
Jakarta, Kamis (6/5).
Selain itu, lanjut Abubakar
mengatakan Transparansi
dalam pengelolaan aset-aset
strategis harus dilakukan
di mana stakeholders yang
berkepentingan memiliki akses
pada informasi-informasi per
usahaan yang makin luas.
Pada akses akuntability
pengawasan harus mampu
memastikan bahwa masingmasing organisasi memiliki
tanggung jawab dan ukuran
kinerja yang jelas dengan
sistem rewards and funishmen
serta cek dan balance sistem
yang memadai.
“Prinsip responsibility
perlu ditegakkan di dalam
melaksanakan kehati-hatian
pada pegelolaan perusahaan
dan pelaksanaan tanggung

jawab sosial perusahaan.
Selanjutnya prinsis inde
pedensi atau kemandirian
mem erlukan penanganan
khusus dalam pengawasan,”
ujarnya.
Menurutnya, sebagai aset
strategis dengan kepentingan
publik yang sangat besar,
Dewan Komisaris Pertamina
harus membuktikan tidak
adanya benturan kepentingan,
atau conflict of interest da
lam pengawasasn dan pe
ngelolaan perusahaan,
menghindari dominasi yang
tidak wajar oleh stakeholders
manapun serta menyaksikan
pengambilan keputusan yang
efektif dan bebas dari segala
tekanan dari pihak manapun.
“Hal ini juga terkait erat ter
hadap prinsip terakhir dari
GCG yaitu prinsip kewajaran
yang mengatur agar seluruh
kepentingan stakholders
senantiasa diperhatikan
berdasarkan azas kesetaraan
dan kewajaran,” tegasnya.
Transformasi
Menurut Abubakar, Per
tamina telah melakukan trans
formasi yang cukup baik. Apa
lagi Pertamina telah berikhtiar
untuk segera menjadi non
listed public company. “Kami
mendorong hal ini untuk
seg era dituntaskan, agar

kaidah-kaidah dan disiplin
protokol keuangan agar lebih
transparan dapat menuntun
perusahaan melakukan ki
nerja lebih baik secara berke
lanjutan,” katanya.
“Selain pengawasan dan
pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG, saya berpesan agar
Dewan Komisaris dapat mem
berikan nasehat dan dorongan
kepada Direksi untuk terus
memacu kinerja perusahaan.
Terutama dalam melakukan
investasi di sektor hulu, me
ningkatkan kinerja kilang,
dan kualitas layanan kepada
konsumen serta upaya eks
pansi internasional,” papar
Abubakar.
Sementara itu, lanjutnya,
untuk di sektor hulu Pertamina
telah melakukan ekspansi
internasional untuk menguasai
wilayah-wilayah kerja migas
baru merupakan pilihan yang
perlu diambil mengingat ke
terbatasan cadangan mi
gas saat ini. Sementara pe
masaran internasional perlu
dilakukan mengingat potensi
yang sangat besar.
“Saya melihat upayaupaya ini sudah mulai dila
kukan namun tetap perlu di
dorong agar Pertamina mampu
menjadi flag carrier Indonesia
di industri migas internasional.
Tentu saja upaya-upaya untuk

mencapai harapan besar ini
perlu tetap dilakukan dengan
memperhatikan kaidah-kaidah
komersial dan manajemen
resiko serta prinsip-prinsip
GCG yang merupakan wila
yah pengawasan Dewan Ko
misaris,” katanya.
Sementara itu, Komisaris
Utama Pertamina Sugiharto
menungkapkan langkah
awal yang akan dilakukan
bersama tim barunya adalah
memberikan dukungan dan
dorongan kepada jajaran
direksi untuk meningkatkan
produksi di sektor energi.
Selain itu, Komisaris juga
berperan untuk mengawasi
jalannya perseroan dan
proses transformasi yang
memang sudah dijalankan
di Pertamina. “Intinya saya
dan tim tinggal meneruskan
dan menyempurnakan apa
saja yang telah berlangsung
di Pertamina, dan akan
mendorong berbagai kegiat
an yang memang harus dila
kukan, misalnya dalam hal
peningkatan produksi menjadi
satu juta barel per hari,” ujar
Sugiharto lugas.
“Apalagi salah satu dari
panglima program Pertamina
ke depan adalah menjalankan
prinsip GCG perusahaan se
cara murni dan konsekuen,”
katanya.MPNDJ

JAKARTA – Sebagai wujud
dukungan penuh terhad ap
pemerintah dalam pengem
bangan bisnis industri panas
bumi negara Indonesia,
PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) sebagai anak
perusahaan dari PT Pertamina
(Persero) yang bergerak
dalam bidang pengelolaan
energi panasbumi melakukan
penandatanganan Perjanjian
Jual Beli Uap (PJBU) dengan
PT PLN (Persero) untuk
disuplai ke PLTP.
Penandatanganan dila
kukan oleh Direktur Utama PT.
PGE Abadi Poernomo dan
Direktur Perencanaan dan
Teknologi PT PLN (Persero)
Nasri Sebayang dalam acara
World Geothermal Congress

ke-4 di Bali yang dibuka secara
resmi oleh Presiden Republik
Indonesia Susilo Bambang
Yudhoyono, (26/4).
Proyek-proyek tersebut
merupakan bagian dari proyek
percepatan listrik yang berasal
dari energi panasbumi yaitu
di Kabupaten Lebong yang
terletak di dalam Wilayah
Kerja Pengusahaan (WKP)
Hululais Bengkulu guna
membangkitkan tenaga listrik
di PLTP Unit I dan Unit II yang
berkapasitas 2 x 55 Mega Watt
(MW) dengan jangka waktu
produksi untuk penyaluran
uap panasbumi selama 30
tahun sejak tanggal operasi
komersial.
Kemudian Kabupaten
Kerinci yang terletak di dalam

WKP Sungai Penuh, Propinsi
Jambi guna membangkitkan
tenaga listrik di PLTP Unit I
dan Unit II berkapasitas 2 x
55 MW, dengan jangka waktu
produksi untuk penyaluran
uap panasbumi selama 30
tahun sejak tanggal ope
ras i komersial. Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
yang terletak di dalam WKP
Kotamobagu, Provinsi Su
law esi Utara guna mem
bangkitkan tenaga listrik di
PLTP Unit I, Unit II, Unit III dan
Unit IV yang berkapasitas 4 x
20 MW dengan jangka waktu
produksi untuk jangka waktu
penyaluran uap panasbumi
yang sama.
Selain itu, di Kabupaten
Minahasa dan Kot amadya

Tomohon yang terletak di
dal am WKP Lah endongTompaso, Provinsi Sulawesi
Utara guna membangkitkan
tenaga listrik di PLTP Unit
IV yang berkapasitas 1 x 20
MW dengan jangka waktu
produksi untuk penyaluran
uap panasbumi selama 30
tahun sejak tanggal operasi
komersial.
Dalam PJBU tersebut,
PGE menyuplai uap ke PLTP
yang akan dibangun PLN
dengan target operasi untuk
Hululais PLTP Unit I di tahun
2013 dan PLTP Unit II di
tahun 2014, Sungai Penuh
PLTP Unit I di tahun 2013 dan
PLTP Unit II di tahun 2014,
Kotamobagu untuk PLTP Unit
II di tahun 2014; PLTP Unit

Foto :DRP/Dok. Pertamina

PGE Suplai Uap ke PLN untuk Empat Lokasi Operasi

III dan PLTP Unit IV di tahun
2015 dan Lahendong PLTP
Unit IV di tahun 2011.
Saat ini PGE menghasilkan
listrik 272 MWe yang berasal
dari lapangan panasbumi

Kamojang (Jabar), Lahendong
(Sulut), Sibayak (Sumut).
Diharapkan jangka waktu 5
tahun ke depan PGE dapat
menghasilkan listrik sebesar
1.342 MW.MPIK/DRP
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Padang – Proyek pembangunan instalasi sanitasi
air bersih di Bungus, Teluk Kabung mulai dirasakan
manfaatnya oleh warga. Instalasi yang dibangun mulai
tahun 2008 oleh Pertamina melalui Program Sanitasi
Air Berbasis Masyarakat (Pansimas) tersebut mengaliri
kelurahan Teluk Kabung Tengah yang terdiri dari tiga desa
selama 4 bulan terakhir ini.
Nina, salah seorang warga mengungkapkan, sebelum
pembangunan bak air tersebut, rumahnya memang sudah
dialiri air bersih. “Tapi kalau dulu airnya tidak deras. Kami
juga harus menggunakannya secara bergantian dengan
warga yang lain. Kalau rumah sebelah memakai air, kami
tidak bisa memakai, harus menunggu,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan penuturan Adi, akses
warga pada air bersih dulunya sangat terbatas. Warga
juga harus ke sungai untuk memperoleh air. “Sekarang
aktifitas warga jadi lebih gampang dan lebih bersih,” je
lasnya. Ia pun mengungkapkan terima kasihnya kepada
Pertamina yang telah mendukung kesejahteraan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Instalasi sanitasi tersebut terdiri dari dua bak air
yang masing-masing berukuran 120 m3. Bak air pertama
berfungsi sebagai filter air pegunungan yang diambil dari
sumber air Jembatan Sarang Lebah. Sedangkan bak air
kedua berfungsi sebagai pusat distribusi air bersih ke
±160 rumah warga, sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Air yang disalurkan mampu memenuhi kebutuhan sekitar
1.200 KK.
Awalnya, pembangunan sanitasi air bersih ini di
targetkan dapat menjangkau area sejauh 2 Km dari
titik sumber air. Namun kini, air mampu menjangkau
2,6 Km melalui pipa-pipa yang terpasang. Hermaini,
Ketua Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang
mengkoordinasikan pembangunan instalasi mengha
rapkan, pembangunan dapat terus dilanjutkan agar
jangkauan air bersih semakin luas. “Target kami, 70-80
rumah lagi dapat teraliri,” ungkapnya.
Menurut Asisten Community Development, External
Relation Pertamina Pemasaran Region I, Sudarman
pembangunan air ini ditujukan untuk meningkatkan ke
sehatan warga masyarakat. “Air bersih adalah elemen vital
untuk kesehatan. Selain itu, pembangunan ini merupakan
salah satu usaha Pertamina dalam konservasi lingkungan
di sekitar area operasi,” ujarnya.MPPMSREG.I

tam, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur dan Madura.
Dengan partisipasinya Per
tamina maka akan lebih ba
nyak lagi guru PAUD di se
luruh Indonesia untuk bisa
mendidik anak-anak usia
dini lebih berkarakter secara
baik dan benar,” kata Rahma
Dewi.
Indonesia Heritage Foun
dation (IHF) adalah sebuah
Badan Wakaf yang bergerak
dalam bidang pendidikan
dengan tujuan membangun
bangsa berkarakter unggul
maka dikembangkanlah se
buah model pendidikan un
tuk membangun karakter
anak-anak usia pra-sekolah
– Taman Kanak-kanak/ Pen
didikan anak Usia Dini (TK/
PAUD) yang dinamakan Se
mai Benih Bangsa (SBB).
SBB adalah model pen
didikan Character – Based
Holistic Education yang ter
fokus pada pembentukan
karakter unggul/ akhlak mulia
melalui pengembangan se
luruh dimensi manusia dari
sisi akademik, motorik, artistik,
kreativitas, sosial, emosi dan

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Pembangunan Sanitasi Air
Teluk Kabung : Air Deras,
Warga Puas

BOGOR – Melalui pro
gram Corporate Sosial
Resp onsibility (CSR), Per
tamina ingin berbagi untuk
peningkatan kualitas pen
didikan bangsa Indonesia
bekerjasama dengan Indone
sia Heritage Foundation (IHF)
untuk berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini
(TK/ PAUD). Total biaya yang
disumbangkan oleh Per
tamina adalah sebesar Rp
644.800.000.
Bantuan diserahkan oleh
CSR Educational Officer
Pertamina Susilawati kepada
Direktur Eksekutif IHF Rah
ma Dewi bertempat di IHF
Cibinong, Bogor, (27/4).
Selain pemberian bantuan
dilakukan juga sosialisasi
untuk pengenalan lebih ja
uh mengenai dunia bisnis
Pertamina oleh fungsi CSR
Pendidikan Pertamina.
“Kami dari Heritage Foun
dation sangat berterima kasih
sekali kepada Pertamina
yang telah berpartisipasi
kepada kami untuk melatih
guru-guru PAUD se-Indo
nesia diantaranya dari Ba

spiritual.
Dana tersebut menurut
Rahma Dewi akan dialoka
sikan untuk biaya 20 paket
SBB, akomodasi dan trans
portasi untuk 40 orang guru
yang mengikuti pelatihan
guru PAUD perwakilan dari
wilayah operasi Pertamina
yang tersebar di seluruh In
donesia. Selain itu biaya per
siapan perlengkapan kelas
untuk 20 SBB, pembuatan 20
plang sekolah SBB dengan
logo sponsor dan 20 set main
an Play Ground. Adapun
lokasi untuk 20 Sekolah SBB
tersebut berada di sekitar
wilayah operasi Pertamina

yang tersebar di Indonesia.
“Dengan adanya pelatihan
berbasis karakter ini akan
sangat penting sekali bagi
kami untuk mendidik anakanak kita menjadi anak bang
sa yang bermutu, kreatif.
Kami berharap bantuan dari
Pertamina ini bisa menjadi
contoh bagi perusahaan lain
nya untuk turut berpartisipasi
dalam rangka menciptakan
generasi anak bangsa yang
berkarakter, berkualitas dan
mempunyai masa depan yang
cerah,” kata peserta pelatihan
guru PAUD dari Kamp ung
Baru pulau Batam, Sinar
Siana.MPIK

Peringati Hari Bumi dan Hari Air,
RU IV Cilacap Bagikan Bibit Tanaman
CILACAP - Hari Bumi yang
jatuh setiap 22 April secara
internasional diperingati untuk
meningkatkan kesadaran dan
apresiasi masyarakat terhadap
planet yang ditingg alinya.
Terkait dengan hal tersebut,
RU IV beserta instansi lain
dan Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Cilacap menggelar aksi
simpatik di Cilacap (22/4).
Aksi simpatik dengan
turun ke jalan ini dilakukan
dengan membagi-bagikan
200 bibit tanaman kepada
para pengguna jalan di Jl. S
Parman dan menampilkan
spanduk bertemakan ling
kungan di lokasi yang sa
ma. Pengguna jalan yang

Foto : RU IV
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Pertamina Peduli Guru PAUD
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menerima bibit tanaman
ini juga diimbau untuk me
nyelamatkan ekosistem de
ngan menanam pohon di
lingkungannya.

Adapun jenis bibit tanaman
yang dibagikan terdiri dari
bibit jambu, alpokat, mangga
dan rambutan yang cocok
ditanam di sekitar rumah un

tuk menambah vegetasi yang
berguna sebagai penyerapan
air sehingga bahaya kerusakan
lingkungan dapat dihindari.
Kegiatan dengan tema
“Bersama Satukan Tekad Se
lamatkan Bumi Demi Masa
Depan” ini sesuai imbauan
Presiden RI untuk men a
nam satu miliar pohon di
Indonesia.
Puncak acara perayaan
hari bumi yang dipadu dengan
perayaan hari air digelar de
ngan menebar benih ikan di
bendungan Cijalu-Majenang
d a n p e n a n a m a n p o h
 o n
di lokasi yang sama serta
membagikan bibit tanaman
kepada masyarakat.MPRUIV

Pertamina Bantu Satu Unit Ambulance ke RSUP H. Adam Malik
Medan – Sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan
kepada dunia kesehatan, Pemasaran BBM Retail Region I
memberikan bantuan satu unit mobil ambulance kepada Rumah
Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, (22/4) di pelataran pakir
Kantor Pertamina Pemasaran Region I Jalan K.L Yos Sudarso
No. 10 Medan.
Bantuan ini diserahkan oleh GM Pemasaran BBM Retail
Region I Suherimanto didampingi Kordinator PKBL Pertamina
Area I OK Khaidar Aswan dan Asisten PKBL Chairuddin kepada
Kasubbag Rumah Tangga RS Umum Pusat H Adam Malik Rizal

Thalib didampingi M. Irsan.
GM Pemasan BBM Retail Region I Suherimanto mengung
kapkan bahwa kepedulian akan terus dilakukan, yang meru
pakan Program CSR (Corporate Sosial Responsibility). “Dari
laba bersih perusahaan, 3% memang dianggarkan untuk
Program Bina Lingkungan, dan salah satunya adalah bidang
kesehatan,” ujarnya.
Suherimanto juga berharap agar bantuan ini dapat
memperlancar semua aktifitas RS Umum Pusat H. Adam Malik
demi kepentingan masyarakat umum.

Kasubbag Rumah Tangga RS Umum Pusat H Adam Malik
Rizal Thalib mengucapkan terima kasih kepedulian Pertamina
kepada dunia kesehatan di Sumatera Utara ini, khususnya
kota Medan.
Sebelumnya, Pertamina melalui Program Bina Lingkungan
juga memberikan bantuan peralatan keterampilan dan pelatihan
kepada LP Kelas I A dan LP Wanita Kelas II A Medan. Selain
untuk dunia pendidikan dan kesehatan, bantuan Pertamina
juga difokuskan di bidang lingkungan hidup, dan pemberdayaan
masyarakat, serta korban bencana.MPPMSREG.I

