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Wakil Presiden Boediono didampingi Kepala Unit Kerja Presiden bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, serta Komisaris dan Direksi
Pertamina, memberikan keterangan pers setelah sidak ke Crisis Center
Pertamina, (23/8).

WAPRES RI :

CRISIS CENTER SIAP DAN SIGAP TANGANI LPG
JAKARTA – Ruang Crisis Center Pertamina yang setiap hari
menjadi pusat seluruh pelaporan terkait penanganan Elpiji ,
mendadak dikunjungi Wakil Presiden Boediono. Kunjungan
orang nomor dua di pemerintahan ini didampingi Kepala
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Senin
(23/8).
Tidak ada yang dipersiapkan khusus tim Crisis Center
Pertamina, karena tim yang setiap hari bertugas selama
tujuh hari dalam dua shift ini, rutin melakukan resosialisasi
pemakaian Elpiji yang benar, penanganan korban, hingga
operasional pengawasan distribusi tabung. Seluruh data
kegiatan tim satgas Elpiji Pertamina pun selalu update setiap
detik, karena tim crisis center selalu stand by setiap saat.
Kesiapan, dan kesigapan Pertamina dalam menangani
masalah Elpiji, mendapat respon positif dari Wakil Presiden
Boediono, yang sempat mendapat penjelasan dari Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan di ruang Crisis Center
sekitar satu jam. Namun demikian, masih ada beberapa hal
yang perlu ditingkatkan. “Saya mendapatkan laporan yang
saya kira sudah berjalan dengan baik, namun di sana-sini
kita perlu akan tingkatkan lagi, “ kata Boediono saat membe
rikan keterangan kepada sejumlah wartawan.

Menurut Boediono, hal yang perlu ditingkatkan pertama
adalah aspek sosialisasi langsung terkait penggunaan dan
perawatan dari tabung gas beserta perangkatnya kepada ma
syarakat. Langkah Pertamina yang telah memiliki tim satgas
sosialisasi diharapkan disinergikan dengan tim-tim yang akan
dikoordinasikan oleh Kementerian Kesra, dan Kementerian ES
DM termasuk mengikutsertakan Kementerian Dalam Negeri
yang melibatkan ibu-ibu PKK.
Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah aspek respon,
dimana jika terjadi insiden Elpiji, harus ditangani lebih baik,
akurat, dan lebih tepat waktu. “Apa yang saya dengarkan tadi
memang sudah ada mekanismenya, namun Pertamina harus
meningkatkan respon yang lebih cepat dan lebih efektif,” tam
bahnya.
Hingga kini upaya pemerintah meminimalisir insiden elpiji
terus dilakukan. Seperti penarikan tabung yang sudah mencapai
2 juta tabung Elpiji 3 Kg dan telah diganti dengan tabung baru.
Dan ini akan berlangsung terus selama ada tabung yang diisi
kembali dilakukan pengecekan kembali tujuannya adalah untuk
mengamankan aspek tabung dan valve.
Sementara penanganan aksesori juga terus berjalan lewat
program tukar tambah selang dan regulator standar SNI.
“Program ini akan berjalan terus dan kita garap terus, nantinya

akan dilakukan sampai ke kelurahan bekerjasama dengan
tim penyuluhan tadi”.
Satu hal yang menjadi sorotan Wapres yakni terkait
disparitas harga, yang mengakibatkan langkah penyelamatan
program konversi oleh pemerintah dihambat para pengoplos
Elpiji. Permasalahan ini cukup serius dan tengah dikaji
pemerintah.
Bagi Karen, kunjungan Wapres ini menjadi bagian dari
upaya pengevaluasian aktivitas Crisis Center yang telah
dijalankan Pertamina. “Beliau melihat bahwa crisis center
ini sudah cukup efektif dan memang ada satu hal yang
perlu ditingkatkan yaitu pengendalian respon. Jadi nanti
kita akan tingkatkan terutama di hari-hari libur begitu dapat
keluhan atau laporan dari masyarakat ataupun dari Sales
Representatif Pertamina itu akan langsung ditindaklanjuti,”
janji Karen.
Mekanisme penanganan tetap sesuai prosedur yang
dilakukan selama ini, yakni jika ada kejadian akan langsung
ditinjau oleh pihak kepolisian, dan jika kejadian tersebut
diakibatkan oleh Elpiji 3 kg maka dilaporkan ke crisis center
dimana kita sudah memiliki satgas penanganan insiden
untuk memberikan guarantee letter ke rumah sakit supaya
korban bisa lebih didahulukan.MPIK
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Pengantar Redaksi :

persediaan MM dan permintaan produk, volatilitas

Direktorat

pada harga MM mengakibatkan marjin yang tidak

Pengolahan mulai

pasti, dan potensi implementasi standar EURO IV

mengimplementasikan

untuk gasoline dan diesel.
Untuk menjawab tantangan-tantangan ini,

Crude Oil Management
Strategy (COMS) di kilang-

pada tanggal 19 Juli Direktorat Pengolahan

kilang Pertamina. Menurut Direktur Pengolahan

Pertamina meluncurkan BTP COMS dengan

Edi Setianto, pengimplementasian COMS ini

sasaran untuk mendorong peningkatan

akan memastikan bahwa minyak mentah yang

keuntungan melalui optimasi MM.

tepat akan dipilih, diperoleh dan dialokasikan

BTP COMS terdiri dari tiga sub-inisiatif yaitu:

untuk setiap kilang untuk memaksimalkan

strategi, proses dan Sumber Daya Manusia

keuntungan keseluruhan. Hal tersebut

(SDM).

diutarakan Edi Setianto pada peluncuran BTP
COMS di Kantor Pusat Pertamina, Senin (19/7).

Workstream strategi akan terfokus pada
mendefinisikan kebijakan-kebijakan korporat yang
menentukan strategi MM jangka panjang, crude

BoD Retreat Pertamina 2010, BoD

slate masa depan, prosedur pengadaan MM dan

memutuskan 10 inisiatif strategis untuk

peningkatan infrastruktur logistick kilang yang

mengakselerasi transformasi Pertamina. Diantara

dibutuhkan dalam jangka pendek dan jangka

inisiatif strategis yang dipilih adalah Crude Oil

panjang.
Workstream proses akan terfokus kepada

Management Strategy (COMS).
Direktorat Pengolahan telah menjalankan

merancang proses end-to-end dan proses

program transformasi multi-aspek jangka

backcasting untuk meningkatkan kinerja di masa

panjang untuk menjadikan kilang-kilang

depan. Workstream ini juga akan mendefinisikan

Pengolahan setara dengan kilang-kilang kelas

organisasi di masa depan dengan kejelasan pada

dunia dengan memperbaiki kinerja operasional,

peran dan tanggung jawab dan akan menjalankan

membangun fondasi untuk operations excellence

end-to-end pilot satu siklus penuh dari aktivitas-

dan mendorong perubahan budaya yang

aktivitas pengadaan MM.

berkelanjutan.
Dalam konteks transformasi Direktorat
Pengolahan, manajemen pengadaan minyak

Workstream SDM akan mengidentifikasi gap
kapabilitas untuk menyempurnakan rencana
pembinaan SDM masa depan.

mentah (MM) merupakan fungsi yang kritikal

BTP-COMS melibatkan beberapa fungsi

dalam memaksimalkan keuntungan Pengolahan.

dari berbagai direktorat ( ISC, M&T, Petral dan

Biaya pengadaan minyak mentah meliputi lebih

Pengolahan) yang terlibat dalam pengadaan

dari 90 persen dari total biaya pengolahan.

MM. Sehingga anggota BTP ini juga melibatkan

Seleksi minyak mentah yang optimum (Crude

seluruh fungsi tersebut . Dengan memperjelas

Slate yang tepat dengan harga terbaik) akan

proses end-to-end, diharapkan kolaborasi

memberikan kontribusi lebih dominan dalam

yang lebih efisien dan efektif akan terjadi lintas

meningkatkan gross margin pengolahan,

Direktorat.

dibandingkan dengan faktor lainnya.

BTP-COMS adalah merupakan proyek

Implementasi BTP COMS akan memastikan

terobosan Pertamina, yang diharapkan adanya

bahwa minyak mentah yang tepat akan dipilih,

ownership yang tinggi dari masing-masing

diperoleh dan dialokasikan untuk setiap kilang

fungsi yang terlibat. Hal ini sangat kritikal untuk

untuk memaksimalkan keuntungan keseluruhan.

meningkatkan kinerja finansial jangka pendek

Pengalaman optimasi minyak mentah di

Pertamina dan penting dalam jangka panjang

kilang-kilang negara lain menunjukkan bahwa

untuk menentukan sumber-sumber MM untuk

potensi penghematan sebesar USD 0.4-0.6/bbl

mengamankan sumber-sumber persediaan MM

memungkinkan untuk diraih melalui optimasi MM

di masa depan.

yang lebih baik.
Pada saat ini Pertamina menghadapi

Hasil dari BTP COMS ini juga akan
menjadi dasar untuk menyusun Road Map

beberapa tantangan strategis. Tantangan-

pengembangan kilang untuk 20 tahun ke depan.

tantangan ini termasuk pergeseran dalam

MP
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Editorial
Strategi Hadapi
Kemacetan Pantura
Jalur Pantai Utara (Jalur Pantura) adalah jalan
sepanjang 1.316 kilometer yang membentang dari
Merak hingga Banyuwangi di sepanjang pesisir utara
Pulau Jawa. Jalan yang sebagian besar dibangun
pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda
Daendels sebagai Jalan Raya Pos (De Grote
Postweg) tahun 1808-an dari Anyer ke Panarukan ini
melintasi 5 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jabar,
Jateng, dan Jatim.
Tahun ini, 2010, kita mengatakan “Waspadai
Kemacetan Pantura” karena semakin membludaknya
pengendara motor yang melintasi Pantura. Kemacetan
ini ditambah persoalan beberapa bagian jalan
seperti di Cirebon, perbatasan Jabar-Jateng pas di
Brebes, serta beberapa bagian kota dan kabupaten
yang dilalui sedang dalam perbaikan. Dikhawatirkan
beberapa perbaikan jalan itu tidak selesai sampai harihari sibuk mudik. Di antaranya ada jalan layang yang
kabarnya baru selesai pertengahan 2011. Sehingga
pembangunannya merampas satu jalur jalan. Belum
lagi diperparah potensi macet pasar-pasar tumpah.
Kondisi ini yang relatif tak ditemukan di Jalan
Lintas Selatan Jawa (JLSJ). Tetapi pemberitaan
mengenai kebelumsiapan Pantura yang gencar di
media massa sangat memungkinkan terjadi alih pilihan
arus mudik ke JLSJ. Walhasil, kedua jalur ini tetap
harus menjadi titik waspada semua pihak terkait, dari
mulai Pemerintah, Pertamina, sampai para pemudik
itu sendiri.
Bagi Pertamina potensi-potensi kerawanan macet
ini berkaitan sejauhmana antisipasi Pertamina bagi
tetap lancarnya pasokan BBM melalui darat. Terutama
beberapa titik SPBU yang tadinya dipasok dari Depot
Tegal, sekarang dipasok dari Balongan yang secara
jarak lebih jauh. Terlebih lagi pengalihan pelaksanaan
distribusi BBM ke Patra Niaga.
Situasi ini setidaknya didasarkan pada hasil
pemantauan Media Pertamina di Pantura dan Jalan
Lintas Selatan Jawa (JLSJ), 1 – 6 Agustus 2010 lalu.
Pemantauan ini berkaitan dengan program Lesehan
Enduro yang bakal digelar Pertamina pada harihari mudik di beberapa Masjid dan Posko Mudik
Pertamax di beberapa SPBU di dua jalur mudik
tersebut.
Pertamina telah mempersiapkan sejumlah strategi
seperti penyediaan Kantong BBM, berupa tangki BBM
yang ditempatkan di beberapa SPBU di jalur-jalur itu
untuk mengantisipasi
kekurangan
pasokan. Pertamina
juga berencana
menggandeng pihak
kepolisian untuk
mengawal tangki
BBM menerobos
kemacetan. Selain
itu pasokan untuk
setiap SPBU disuplai
dari depot yang
berlawanan arah
dengan arus mudik
(arus kemacetan),
sehingga tangki BBM
tidak tenggelam di
arus kemacetan. MP
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Indahnya Harmonisasi Manajemen & Serikat Pekerja
Gembira bercampur bangga, membaca sejumlah
Media Nasional menuliskan PKB (Perjanjian Kerja
Bersama) III tahun 2010- 2012 yang ditandatangani PT.
Pertamina ( Persero) dengan FSPPB (Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu) sebagai salah satu PKB
terbaik yang dilaksanakan BUMN di Indonesia.
Mengutip keterangan Menteri Tanga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang hadir dalam
acara tersebut di Cilacap, PKB Pertamina dan FSPPB
bisa dijadikan contoh bagi perusahaan lain yang belum
melaksanakan PKB. Dengan hubungan industrial yang
harmonis dan kondusif tersebut dapat meningkatkan
produktivitas perusahaan dan negara.
Tanggapan positif tak hanya datang dari menteri
namun juga dari aktivis buruh yang dikenal “vokal” Dita
Indah Sari. Dimata perempuan yang kini menjadi Direktur
Yayasan Swarna Institute itu, PKB Pertamina dengan
FSPPB termasuk yang terbaik karena direncanakan
secara matang dan dengan rasa saling percaya antara
pekerja dan perusahaan. Seperti dikutip dari pemberitaan
di Antara, Dita juga menyampaikan kesalutannya, karena
proses pembuatan PKB hingga disepakati relatif singkat
hanya sekitar satu bulan. Padahal biasanya kesepakatan
PKB pada perusahaan lain dalam lingkup BUMN sangat
lama, terkesan tidak profesional serta bertele-tele.
Betapa bahagianya saya bisa mendengar, membaca,
dan merasakan hawa menyejukkan atas penilaian
sejumlah kalangan tersebut. Karena pandangan tentang
suara manajemen BUMN sering dinilai berseberangan
dengan suara serikat pekerja, ternyata tidak terjadi di
Pertamina. Keharmonisan hubungan ini, sepertinya akan
terus terjadi manakala kedua pihak, baik manajemen dan
serikat pekerja menerapkan “simbisosis mutualisme”,
atau hubungan yang saling menguntungkan kedua
pihak. Saling menerapkan PKB yang telah disepakati
secara konsekuen. Di satu sisi serikat pekerja semakin
terpacu dalam meningkatkan kinerjanya demi kemajuan
dan pencapaian tujuan perusahaan sebagai World
Class Company. Sementara di sisi manajemen akan
melaksanakan kesepaktan dan memenuhi kewajiban
yang tertuang dalam PKB.
PKB di Pertamina sudah menjadi bagian dari
perusahaan dalam membina hubungan dengan pekerja,

yang bermuara pada kesejahteraan karyawan, dengan
tujuan utama untuk memajukan perusahaan.
Kenyataan ini menambah catatan positif, betapa
harmonisasi yang terjalin antara pekerja dan manajemen
di Pertamina, terus terjaga. Sebelumnya akhir Juli
lalu, FSPPB mengeluarkan maklumat yang akan terus
mendukung perusahaan dalam menghadapi segala
tantangan. Betapa dengan kekompakan ini, pekerja dan
manajemen bisa bahu membahu mengatasi sejumlah
masalah yang dihadapi perusahaan, seperti terjadi
beberapa bulan belakangan ini. Pemberitaan negatif
yang diarahkan ke Pertamina baik itu terkait insiden
elpiji, maupun masalah premium secara tak proporsional,
mendesak FSPPB mengambil langkah sebagai wujud
tanggungjawab pekerja terhadap citra perusahaan.
Kini sudah saatnya bersama-sama menunjukkan
keseriusan yang sudah dilakukan Pertamina selama
ini. Betapa Pertamina ditengah goncangan badai, harus
tetap konsisten menjalankan usaha agar bisa mencapai
target yang telah ditetapkan. Jangan sampai perusahaan
ini tergoyahkan oleh permainan sekelompok orang, atau
kepentingan tertentu, hingga upaya mencapai target
tersendat, yang justru merugikan.
Bermodalkan keharmonisan yang terjalin ini,
saya optimis manajemen dan pekerja akan bersamasama kembali mengarahkan tujuan yang sama untuk
mencapai target perusahan yang telah ditetapkan.
Pertamina tidak hanya mengurusi elpiji dan premium
saja, tetapi masih banyak kegiatan usaha yang harus
juga mendapat perhatian dan dipubikasikan. Di usaha
hulu dimana kegiatan eksplorasi dan produksi minyak,
gas, panas bumi harus ditunjukkan lebih maksimal.
Usaha hilir yang meliputi pengolahan, pemasaran &
niaga perkapalan, serta distribusi produk hilir dari dalam
maupun ke luar negeri kian ditingkatkan. Semuanya akan
tercapai dengan mudah jika harmonisasi antara pekerja
dan manajemen, yang didasari rasa tanggung jawab,
serta kebersamaan untuk maju, dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh.MP

Marlodieka Wibawa
Eksternal Media Relation

Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)
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Forum International
Oil Market
JAKARTA - Sebuah perusahaan yang bergerak di
bidang pemantauan harga bahan bakar di kawasan Asia
Platts menyimpulkan Indonesia mengalami penurunan
harga yang telah di subsidi paling rendah.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam acara
forum “Understanding Internasional Oil Market” dengan
mengundang Platts Oil Singapore untuk mengupas lebih
dalam mengenai trading minyak mentah dan produk
bahan bakar minyak yang selama ini menjadi topik atau
isu yang hangat. Acara berlangsung di Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta, Kamis (5/8) lalu.
Direktur Keuangan Pertamina M. Afdal Bahauddin
dalam kesempatan tersebut menyampaikan, untuk
mewujudkan cita-cita menjadi perusahaan minyak dan
gas nasional kelas dunia, Pertamina menyadari perlu
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada bisnis
dan senantiasa memegang teguh dan menjalankan
prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang telah
dilakukan oleh Pertamina adalah dengan memperbaiki
sistem dalam kegiatan trading minyak mentah dan
produk bahan bakar minyak. “Selama ini berkembang
stigma negatif di sejumlah kalangan yang menganggap
bahwa kegiatan trading minyak mentah dan produk BBM
merupakan celah untuk melakukan KKN dalam bisnis
migas,” ungkap Afdal
Lebih lanjut Afdal menjelaskan pada awal
transformasi, Pertamina melakukan perubahan yang
cukup radikal terhadap proses tender minyak mentah
dan produk BBM sehingga proses trading minyak dan
produk BBM Pertamina saat ini sangat transparan dan
terbebas dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan
prinsip GCG.
Menurut editorial Director Platts khusus kawasan
Asia, Vandana Hari, dibandingkan enam Negara lain
seperti New Delhi, Taipei, Hanoi, Beijing, Kuala Lumpur,
Indonesia khususnya Jakarta, mengalami penurunan
harga Gasoil dan Gasoline per liter sebesar USD
0.50. Penurunan tersebut dibandingkan dengan harga
pada 24 Mei 2008 sebesar USD 0.65 untuk gasoline
dan USD 0.59 untuk gasoil. Sedangkan pendekatan
yang harus dilakukan diantaranya, mengurangi secara
bertahap subsidi yang diberikan, lebih mengutamakan
penggunaan bahan bakar minyak gas, menarget
penggunaan diesel, LPG dan subsidi minyak tanah,
serta menjaga dan mengenfisiensi energy yang ada.
Sedangkan Executive Oil Pricing Editor, Paul Young
mengungkapkan permintaan kebutuhan bahan bakar
terbesar di dunia masih didominasi Amerika Serikat
dengan persentase sebesar 35 persen. Asia sendiri
menempati posisi kedua dengan 30 persen. Young
melaporkan khusus kawasan Asian konsumsi bahan
bakar saat ini mencapai hampir 30 juta barrel/hari,
sedangkan produksinya hanya mencapai sekitar 7 ribu
barel/hari pada tahun 2010.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi selama tender
minyak dan produk BBM, sebagaimana best practices
di perusahaan-perusahaan minyak lain, Pertamina
telah menunjuk anak perusahaannya, yaitu Pertamina
Energy Trading Ltd., atau yang dikenal dengan Petral
dimana saat ini Petral telah terdaftar sebagai Approved
Oil Trading Company di Platts singapore. Dengan
demikian seluruh kegiatan trading yang dilakukan Petral
dapat dipantau secara transparan dalam publikasi Platts
melalui Platts Market Trading Window.MPIK

AMBON - Refinery Unit (RU)
IV Cilacap pada 4 Agustus
2010 di Ambon meraih peng
hargaan bergengsi Coastal
Award untuk kategori kor
porasi.
Penghargaan tersebut
diberikan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan RI
yang diterima oleh General
Manager Pertamina RU IV
Syofrinaldy. Penghargaan
diberikan karena Pertamina
RU IV sebagai korporasi te
lah berjasa terhadap penge
lolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan.
Seperti diketahui, berbagai
program dilakukan RU IV untuk
memberdayakan masyarakat
pesisir, diantaranya program
pelestarian mangrove se
kaligus pemberdayaan bu
didaya kepiting dan ikan de
ngan sistim silvofishery di
Ujung Alang Kampung Laut,
Cilacap.
Melalui sistim silvofishery
ini masyarakat pesisir diajak
tidak saja menjadi nelayan
s e p e r t i p a d a u m u m n y a ,
tetapi juga bisa membuat
usah a sambilan sehingga
mendatangkan manfaat tidak
saja penambahan pend a
patan, tetapi juga pelestarian
lingkungan.

Foto : RU IV

Foto : KUN/Dok. Pertamina

RU IV Cilacap Raih Penghargaan
Coastal Award 2010
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Di Kampung Laut misalnya
program ini dirancang dengan
pembagian hasil 60 persen
untuk pengelola, sedangkan
50 persen dari sisanya masingmasing untuk konservasi lebih
lanjut untuk melestarikan
mangr ove dan 50 persen
lagi untuk penambahan per
modalan usaha budidaya
kepiting dan ikan.
Program pelestarian
lingkungan oleh masyarakat
bekerjasama dengan Per
tamina dan Kantor Pengelola
Sumberdaya Kawasan Se
gara Anakan (KPSKSA) Cila
cap ini tidak hanya dengan
menanam mangrove tetapi
juga membudidayakan

kepiting dan ikan. Disamping
itu, juga dilakukan identifikasi
dan pelestarian jenis-jenis
mangrove yang hampir pu
nah, seperti yang dilakukan
perintis Lingkungan Hidup
Wahyono dan kawan-kawan
yang berhasil mengidentifikasi
28 jenis mangrove dari 166
jenis species mangrove dan
ikutannya yang ada di Pulau
Jawa.
Melalui konservasi seperti
ini diharapkan hutan mangrove
semakin bertambah luas tak
ubahnya seperti mengg e
lindingnya bola salju.
Selain untuk Pertamina
RU IV Cilacap sebagai kor
porasi, Kementerian Kelautan

dan Perikanan juga memberi
kan penghargaan perorangan
kepada Eliza Kissya tokoh
kearifan lokal masyarakat Am
bon yang berhasil mengem
bangkan konsep prog ram
kelestarian lingkungan dengan
konsep Sassi.
Sementara untuk kategori
kelompok masyarakat peng
harg aan diberikan kepada
Wahana Anak Pantai yang
berhasil diraih oleh Pemuda
dari Banten, dan kategori pe
merintah daerah penghargaan
diberikan kepada Kabupaten
Bintan, serta untuk kategori
pewarta penghargaan dibe
rikan Heru Pamuji.MPRU IV

Penghargaan untuk Agen BBM Industri &
Marine Region I
PEKANBARU – Pemasaran
BBM Industri & Marine Region
I Wilayah Riau & Sumbar
melaksanakan gathering
performa kinerja periode
semester I 2010. Acara yang
diikuti 50 orang perwakilan
agen pemasaran BBM untuk
konsumen Industri & Marine
diadakan di Hotel Pangeran
Pekanbaru baru-baru ini. Se
lain sebagai evaluasi, acara
ini juga bertujuan untuk mem
berikan reward bagi agen yang
berhasil mencapai target yang
telah ditetapkan serta memiliki
pertumbuhan penjualan yang
sangat bagus.
Gathering yang berlang
sung meriah ini, diisi dengan
presentasi evaluasi dan pen
capaian kinerja agen oleh
Sand i Ali Rahman, Sales

Man ajer Pemasaran BBM
Industri & Marine wilayah
Riau & Sumbar. Pertemuan
ini diikuti juga dengan forum
terbuka untuk mendiskusikan
segala permasalahan yang
dihadapi agen – agen tersebut
ketika di lapangan agar dapat
didiskusikan dan mencari
solusi bersama – sama.
Kegiatan ini juga mengupas
semua strategi mark eting
yang dibutuhkan oleh para
agen penjualan. Termasuk
juga menginformasikan
pencapaian kinerja agen
Industri & Marine yang pa
da sem ester I tahun 2010
ini tumbuh 39 persen diban
dingkan dengan semester
yang sama pada tahun lalu.
Sales Manajer Pemasaran
BBM Industri & Marine wila

yah Riau & Sumbar Sandi
Ali Rahman berharap masingmasing agen dapat termotivasi
untuk terus me nger ahkan
kemampuan terbaiknya dalam
menghadapi pesaing dari
dalam maupun luar negeri.
Pemberian reward Agen
Industri & Marine RiauSumatra Barat terbagi atas
dua kategori penghargaan,
yaitu Agen dengan penjualan
Volume tertinggi dan Agen
yang mencapai pertumbuhan
penjualan di semester I tahun
2010 ini. Dimana pemenang
reward Agen tersebut adalah
sebagai berikut:
Untuk kategori pencapaian
volume terbaik diraih oleh PT.
Abdi Bina Karya Sembada           
yang mendapatkan reward
berupa LCD TV 32 Inch, PT.

Sam udra Mandari Dumai           
mendapat hadiah Kulkas 2
Pintu, serta PT. Anugrah
Jag ad Raya mendapatkan
hadiah DVD Compo LG.
Untuk kategori pertum
buhan penjualan terbaik
adalah PT. Tri Bakti Prima
Perkasa, PT. Awal Bros, dan
PT. Samudra Mandari Duma.
Mereka juga mendapatkan
hadiah yang sama seperti
para agen yang memperoleh
pencapaian volume terbaik.
Di penghujung acara,
Pertamina memberikan door
prize yang menarik kepada
peserta berupa HP, Voucher
Belanja senilai Rp. 500.000,
Kamera Digital, Gimmic Me
narik Pertamina, serta me
nginap di Pan geran Hotel
Pekanbaru.MPPMS REG. I

JAKARTA, (KOMPAS) - Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi optimistis target lifting
atau minyak mentah siap jual dalam nota keuangan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2011 sebanyak 970 ribu barel minyak per hari akan
tercapai. Pencapaian target itu akan dilakukan melalui
optimalisasi lapangan-lapangan migas yang sudah
beroperasi. Kepala BP Migas R. Priyono seusai acara
buka puasa bersama di Jakarta, yang dihadiri kalangan
kontraktor kontrak kerja sama migas menyatakan,
pencapaian target tersebut akan diperoleh dari sejumlah
blok migas, termasuk blok Cepu.

HASIL UJI PETIK :
PREMIUM SESUAI SPESIFIKASI

JAKARTA, (KONTAN) - Setelah beredar asumsi bahwa
penyebab kerusakan fuel pump ribuan unit taksi dan
mobil pribadi karena rendahnya mutu Premium yang
dijual Pertamina, akhirnya asumsi ini mulai terpatahkan.
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, tim
inspeksi kualitas Premium yang terdiri dari BPH Migas,
Ditjen Migas dan Lemigas sudah merampungkan uji
petik kualitas Premium. Sampel Premium diambil dari
lima lokasi, yaitu pool taksi Gamya Pondok Bambu
sebanyak lima sampel, SPBU Condet dua sampel, pool
taksi Putra Tanjung Barat tiga sampel, SPBU Tanjung
Barat dua sampel, dan SPBU MT Haryono dua sampel.
Uji lab yang dilakukan meliputi uji angka oktan, tekanan
uap, kandungan sulfur, berat jenis, distilasi, residu,
penampakan visual, washed gum, korosi bilah tembaga,
kandungan air, kandungan logam Pb, kandungan oksigen,
dan kandungan olefin. “Kesimpulan yang didapat adalah
secara umum Premium 88 yang diambil dari tangki timbun
di lokasi-lokasi itu memenuhi spesifikasi yang ditetapkan
Pemerintah,” kata Tubagus. Adapun hasil pemeriksaan
fasilitas pendistribusian BBM, seperti SPBU dan tangki
penyimpanan di pool taksi semuanya sesuai spesifikasi.
Menanggapi hasil Uji Petik itu, Ketua I Gaikindo Jongkie
D. Sugiarto meminta Pertamina konsisten melakukan uji
petik secara berkala.MPRO

Sosialisasi Elpiji 3 Kg
di Arena Pasar Murah
Balikpapan – Menyikapi melonjaknya harga bahan
pangan di pasaran, Pertamina Pemasaran Kalimantan
mengadakan pasar murah bagi warga Kampung Baru
Ilir. Dalam kegiatan itu pula sekaligus disosialisasikan
penggunaan Elpiji 3 Kg yang aman.
Kantor Kelurahan Kampung Baru Ilir mendadak
ramai, (26/7). Kelurahan Kampung Baru Ilir merupakan
wilayah pemukiman warga yang lokasinya tidak jauh
dari Kantor Unit Pemasaran Kalimantan. Melihat harga
bahan pangan yang melonjak di pasaran, sebagai bentuk
kepekaan sosial Pertamina Pemasaran Kalimantan
menyelenggarakan pasar murah di kelurahan tersebut.
Dalam pasar murah tersebut terjual 150 paket bahan
pangan. Paket tersebut antara lain berisi beras 5 Kg, gula
1 kg, minyak goreng 1 liter, bawang merah ½ kg, dan
bawang putih ½ kg. Masyarakat hanya perlu membayar
setengah dari harga sebenarnya paket tersebut.
Dalam kesempatan itu pula, tim sosialisasi Elpiji dari
Pertamina Pemasaran Kalimantan menyosialisasikan
kepada warga cara penggunaan Elpiji 3 Kg yang
aman. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mulai
dari pemasangan yang benar dari tabung ke kompor
gas, apa yang harus dilakukan saat membeli Elpiji,
bagaimana karet seal yang kualitasnya bagus, hingga
apa yang harus dilakukan bila terjadi kebocoran gas
serta bagaimana perawatan asesoris. Cukup banyak
pertanyaan yang diajukan oleh warga, dan dijawab de
ngan baik oleh tim sosialisasi.MPPMS REG. VI
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Ketika Sosialisasi Elpiji 3 Kg
Menembus Markas TNI
JAKARTA – Pemandangan di
Aula Brigif Linud 17 Cijantung,
Jakarta Timur, tampak
berbeda dibanding hari biasa.
Jumat (13/8) anggota TNI
beserta keluarga berkumpul
di aula untuk mengikuti
keg iata n sosialisasi Elpiji
aman. Seperti biasa, petugas
SR Region II, I Nyoman
Sumarjaya saat membuka
kegiatan, mengawali dengan
penjelasan terkait sifat-sifat
dasar Elpiji.
Pengetahuan dasar
ini sangat penting, karena
pada akhirnya akan menjadi
pegangan bagi para peng
guna Elpiji agar bisa mem
perlakukannya dengan hatihati. Meski sebagian peserta
bukanlah pengguna Elpiji 3
Kg, namun penjelasan tentang
pemasangan perangkat
Elpiji yang tepat, benar dan
memastikan keamanannya
menjadi hal terpenting. Apa
lagi peserta juga dibekali de
ngan tips penanganan aman
saat terjadi kebocoran gas.
Acara yang dikemas
interaktif dan mengutamakan
praktek ini, mendapat respon
positif dari peserta, karena
mereka bisa mengetahui so
lusi dari masalah yang sering
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OPTIMALISASI LAPANGAN MIGAS

BERITA

Anggota TNI Brigif Linud 17 Cijantung serius mengikuti sosialisasi Elpiji 3 Kg di markasnya.

dihadapi dalam penggunaan
Elpiji sehari-hari. Bahkan
saat praktik pemasangan
paket Elpiji, perserta tiada
henti mencoba memasang
regulator yang selama ini
sering dipercayakan kepada
pedagang yang mengan
tarkan Elpiji ke rumah.
“Dengan memasang sen
diri, kita bisa memastikan
perangkat Elpiji terpasang
dengan benar dan aman,
sekaligus bisa mendeteksi
lebih cepat adanya kebocor

an,”papar Nyoman Sumar
jaya.
Banyaknya peserta tak
menjadi halangan petugas
SR, yang sengaja membawa
beberapa perangkat tabug
Elpiji 3 Kg untuk praktek para
peserta. Kegiatan semakin
lengkap karena Pertamina
juga melibatkan agen
yang menjual selang dan
regulator standar SNI, untuk
memberikan kesempatan
kepada anggota TNI dan
keluarganya yang akan me

nukar tambah aksesoris lama/
kadaluarsa.
Nyoman juga mengingat
kan agar peserta sosialisasi
waspada terhadap penipuan
yang mengatasnamakan
Pertamina.”Saya ingatkan
kembali, Pertamina tidak
pernah menjual regulator
dan selang SNI dari rumah ke
rumah. Karena aksesori SNI
hanya dijual di agen resmi
Pert amina, atau saat kami
menggelar sosialisasi seperti
ini, “tegasnya.MPWNR/DSU

Sambil Sosialisasi, Tukar Tambah Aksesoris SNI
JAKARTA – Upaya Pertamina menanamkan pentingnya
penggunaan Elpiji secara benar dan aman, terus digiatkan di
berbagai wilayah pada sejumlah kesempatan. Seperti digelar
di Balai Warga RW 9, Jl. Angklung Raya, Kelurahan Duren
Sawit, Jakarta Timur, Kamis (12/8). Sales Representatif Elpiji
Region II, Nyoman Sumarjaya dalam kegiatan ini tiada hentinya
mengingatkan kepada masyarakat pentingnya memastikan
pemasangan paket Elpiji yang benar, serta membagikan tips
aman penggunaan Elpiji, sekaligus penanganan kebocoran
Elpiji.
Kegiatan ini mendapat tanggapan positif masyarakat
yang antusias datang ke balai warga. Berbagai pertanyaan
disampaikan warga terkait penggunaan paket Elpiji 3 kg yang
aman. Usai sosialisasi warga langsung menyerbu penukaran
selang dan regulator standar SNI di agen resmi pertamina yang
turut serta dalam kegiatan ini.

Foto : SOPHAN/Dok. Pertamina

RESUME Pekan Ini

Warga pun berlomba menukar selang dan regulator lama
disertai membawa foto copy KTP untuk mendapatkan selang
dan regulator SNI seharga Rp 35.000.MPDSU

Berbagi Tips Aman Elpiji dengan Pekerja SPPBE
CIMAHI – Tips aman LPG kini bukan hanya harus diketahui
oleh para konsumen Elpiji 3Kg saja, namun sudah menjadi
kebutuhan para pekerja SPPBE atau Stasiun Pengisian dan
Pengangkutan Bulk Elpiji. Oleh karenanya sosialisasi terus
dilakukan oleh para pengusaha SPPBE dengan mengundang
tim sosialisasi LPG untuk berbagi tips aman penggunaan paket
Elpiji 3 Kg, seperti digelar di SPPBE PT. Sadikun Jl. Kerkhof
No. 148 Leuwigajah Kota, Selasa (10/8).
Acara sosialisasi ini diisi oleh Asisten SR LPG Region II
Rayon V dan dihadiri seluruh karyawan SPPBE PT. Sadikun.
Beberapa materi yang diberikan dalam sosialisasi mengenai

sifat LPG dalam tabung, tips penanganan ruangan yang
sudah terakumulasi LPG, antisipasi sumber api yang dapat
menimbulkan kebakaran, serta tindakan yang harus dilakukan
oleh konsumen jika terjadi kebocoran pada selang, regulator,
maupun tabung LPG.
Kegiatan sosialisasi ini mendapatkan tanggapan positif dari
para peserta yang sering menemukan pertanyaan dari warga di
lapangan. Sosialisasi seperti ini sangat penting karena pekerja
dan staff SPPBE merupakan salah satu ujung tombak dari
mitra Pertamina agar bisa memberikan penjelasan yang benar
kepada konsumen.MP GASDOM REG. II
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Pertamina
Kembali Manjakan
Pelanggan dengan
Layanan Transaksi
Online i-Serv
Jakarta – Upaya Pertamina memberikan
kemudahan pelayanan transaksi bagi pe
langgan di bisnis Aviasi, Industri & Marine,
Pelumas, dan Niaga Petrokimia, kini
kian terjangkau lewat layanan Pertamina
i-Serv. Yakni layanan online berbasis web
yang memberikan kemudahan dalam hal
invoicing (penagihan), reporting (laporan
transaksi), dan ordering (pemesanan),
yang sudah dirintis setahun lalu khusus
untuk bisnis Aviasi.
Peluncuran yang dilakukan oleh Direk
tur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo
di lantai M Kantor Pusat Pertamina ini
dihadiri oleh sekitar 110 undangan; 60 tamu
merupakan pelanggan langsung dari Unit
Bisnis Industrial Marine, Aviasi, Pelumas
dan Niaga, Senin (9/8).
Dalam sambutannya, Direktur Pema
saran dan Niaga Djaelani Sutomo menyoroti
i-Serv dari berbagai aspek. Menurutnya
bahwa keberadaan Information dan
Communications Technology (ICT) dalam
perusahaan besar seperti Pertamina tidak
bisa dipisahkan karena ICT dapat meng
atasi kompleksitas operasionalnya. “Oleh
sebab itu, fungsi Corporate Shared Service
(CSS) dalam Pertamina memainkan pe
ran penting dalam meningkatkan proses
bisnis, meningkatkan produktivitas pe
kerja sekaligus menjawab keluhan pe
langgan. Terobosan layanan i-Serv yang
dilakukan Pertamina merupakan bagian
dari komitmen dalam upaya transformasi
perusahaan,” paparnya.
“Pertamina secara bertahap terus
menerapkan teknologi informasi sebagai
tulang punggung operasi bisnis perusahaan.
Dengan ini Pertamina yakin operasi binis
akan lebih transparan, akurat, real time,
dan tidak bertele-tele,” ujar Djaelani.
Layanan i-serv ini diharapkan mampu
mengatasi kendala transaksi dan ad
ministrasi manual yang dihadapi pelang
gan, seperti keterlambatan penerimaan
tagihan, maupun minimnya informasi
trans aksi. Dengan sistem i-Serv yang
mulai diterapkan Pertamina, akan me
ningkatkan kecepatan akses informasi
terk ait transaksi penyerahan produk,
invoicing dan pembayaran, membantu
proses pengambilan keputusan, serta
membantu pelanggan mengelola aspek
keuangan terkait pembayaran tagihan
kepada Pertamina. Keunggulan layanan
online ini selain bisa memberikan akses
data terkini, juga tidak mengenal libur,
karena beroperasi 24 jam selama 7 hari.
Beberapa pelanggan Pertamina i-Serv
juga ikut memberikan testimoninya, antara
lain dari PT. Pusri dan Batavia Air. Dari
Batavia Air mengatakan bahwa Pertamina
i-Serv ini memudahkan proses update
harga avtur dan mendukung penerapan
prinsip GCG di Pertamina.
Untuk memulai menggunakan aplikasi
ini, pelanggan hanya perlu mengisi formulir
request user ID dan mengirimkankannya ke
pcc@pertamina.com. Bagi pelanggan yang
memerlukan informasi tambahan mengenai
bagaimana cara mengoperasikan aplikasi
ini, pelanggan dapat menelpon Pertamina
Contact Center (PCC) di 500 000 atau email
pcc@pertamina.com. Untuk pengguna dari
internal Pertamina, bisa menghubungi
Service Desk CSS di ext 6666 atau email
servicedesk@pertamina.com.MPNDJ
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L

aporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu oleh seluruh Wajib
Lapor (WL) di Pertamina, dalam pelaksanaan dan pelaporan dilakukan 1(satu) tahun sekali secara
manual, dengan mengisi formulir LP2P yang disampaikan oleh fungsi SDM kepada WL.
Dasar pelaksanaan untuk LP2P ini adalah Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.322/
KPTS/M/Pertamben/1982 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kewajiban Menyampaikan Laporan Pajak Pajak
Pribadi (LP2P) Bagi Para Pejabat/ Pegawai Negeri Dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dan
Energi. Surat Keputusan No.: KPTS – 543./C.0000/S0-B1 tentang Ketentuan Bagi Karyawan Pertamina
yang Wajib Menyampaikan Laporan Pajak Pajak Pribadi.
Pengelolaan LP2P yang dahulu melibatkan fungsi SPI dan SDM telah mengalami perubahan.
Berdasarkan SK Direktur Utama Pertamina No KPTS-024/C.0000/S0-B1 tanggal 13 Maret 2009, pengelolan
tersebut saat ini dilakukan oleh fungsi Sekretaris Perseroan dan fungsi SDM untuk itu diperlukan beberapa
waktu untuk melakukan penyesuaian guna mendukung pengalihan tersebut agar proses dapat berjalan
lancar sebagaimana mestinya.
Sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian Laporan Pajak pajak Pribadi (LP2) Tahun 2009 yang
laporannya harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 31 Agustus 2010, sangat diperlukan adanya
sistem yang mendukung terlaksananya proses pengisian dan pengiriman data yang lebih cepat, tepat
serta akurat.Untuk itu dipandang perlu mengupayakan perbaikan dengan membuat sistem pelaporan
LP2P secara Online.
Menunjuk SK Direktur Utama No.KPTS-543/C.0000/S0-B1 tentang Ketentuan bagi Karyawan
Pertamina yang Wajib Menyampaikan Laporan Pajak Pajak Pribadi adalah sebagai berikut :
a). Semua Pekerja didalam Lingkungan Pertamina:
• Termasuk Golongan Utama ke atas
• Termasuk Golongan Madya yang menduduki Jabatan :
- Yang berhubungan dengan Perijinan /KP/ Penjualan /Rekomendasi
- Yang berhubungan dengan Penjualan
- Yang berhubungan dengan Pembelian / Pengeluaran Uang
- Yang berhubungan dengan Penetapan Bengkel/ untuk Perawatan: Kendaraan Gedung dan
Sarana lainnya
b). Semua Perwira menengah/ Perwira Tinggi - ABRI yang dikaryakan didalam Lingkungan PERTAMINA
yang Jabatannya berhubungan langsung dengan pengelolaan Keuangan/ Perlengkapan.
LP2P Online dapat di akses melalui HR Online http://intra.pertamina.com/HR/default.aspx, pada
menu Informasi Pekerja.
Mengacu ketentuan Kementerian BUMN, selain mengisi secara Online system, kepada Pejabat
Direksi dan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk para Direksi Anak Perusahaan agar menyampaikan
formulir LP2P dalam Hard copy yang dicetak setelah ditandatangi, selanjutnya di sampaikan ke fungsi
Compliance-Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya dikirimkan ke Kementerian BUMN.
Melalui upaya bersama yang lebih terkoordinasi, maka pelaksanaan pelaporan LP2P akan dapat
berjalan dengan baik lagi diwaktu yang akan datang.

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

Akses Koneksi Nirkabel Pertamina Kini Semakin Aman
Sebagai bagian dari komitmen memberikan layanan terbaik kepada
User/Customer, Corporate Shared Service (CSS) senantiasa melakukan improvement. Kali ini adalah upaya standarisasi dan peningkatan
kemudahan akses jaringan nirkabel (Wireless).
Perubahan yang akan semakin meningkatkan keamanan jaringan
nirkabel (wireless) di dalam perusahaan, berwujud pada penyederhanaan
koneksi nirkabel di lingkungan Kantor Pusat dari yang semula enam akses
nirkabel menjadi hanya dua saja.
Ke enam akses wireless yang saat ini digunakan adalah KP-PTmina,
KP-Pertamina, MySAP, Mckensey, KP-Gadget dan Dekom, akan diterminasi secara bertahap mulai tanggal 1 hingga 17 September 2010. Sebagai gantinya, Corporate Shared Service mengubahnya menjadi sebagai
berikut:
1. Akses P_6C diperuntukkan bagi pekerja Pertamina, termasuk PWT dan
PWTT
2. Akses P2_Net diperuntukkan bagi Partner Pertamina (mitra & konsultan)
Untuk kemudahan, fasilitas baru ini telah diaktifasi sejak
tanggal 16 Agustus 2010 sehingga User/Customer mempunyai waktu yang cukup untuk menyesuaikan.
Terkait hal tersebut, Corporate Shared Service mengharapkan seluruh pengguna akses wireless di lingkup Kantor Pusat Pertamina dan Kwarnas untuk melakukan perubahan akses wireless di perangkatnya masing-masing. Sebagai petunjuk, Corporate Shared
Service sudah mengunggah panduan langkah demi langkah perubahan
setelan koneksi nirkabel di yang tertuang dalam TKI C-058/I10300/2010-S0
perihal Setting Koneksi Wireless Pada Sistem Operasi Microsoft Windows
Xp Sp3/Vista/7 Untuk SSID P_6C Dan P2_Net di http://intra.pertamina.

com/intracss/gov/policy/tki.asp
Selama masa transisi yang dimulai dari 16 Agustus hingga 15 September 2010, akses nirkabel lama (KP-PTmina, KP-Pertamina, MySAP, Mcken
sey, KP-Gadget, Dekom) masih bisa dipergunakan dan akan diterminasi
secara bertahap sesuai jadwal.
Corporate Shared Service berharap seluruh fungsi Pertamina yang te
ngah mempekerjakan mitra dan konsultan dan memerlukan akses wireless
agar segera menyampaikan daftar nama pekerja mitra dan konsultan serta
masa kerjanya dengan mengisi Formulir Permintaan Sarana TI (FPSTI)
yang dapat diunduh di http://intra.pertamina.com/intracss/default.aspx.
Formulir yang sudah diisi lengkap agar dikirimkan kepada servicedesk@
pertamina.com.
Temporary account atau wireless
access yang diperlukan sudah sudah
dapat diterima
paling lama dalam
4 hari kerja.
Apabila pekerja
Pertamina memerlukan bantuan,
mohon tidak segan
menghubungi Service Desk di telp
6666 atau email
servicedesk@
pertamina.com.
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Gabung Bareng KOMET Yuuuk!!!
Sekali Lagi... Mari Menyusun Risalah dengan Benar
Jelang Konvensi Mutu (CIP) pada APQ Award
Masih ingatkah pada diskusi kita mengenai DELTA (Delapan Langkah Tujuh Alat) yang diterapkan dalam metode
CIP. Ini akan kita implementasikan dalam menyusun risalah yang memenuhi standar agar lolos dalam Konvensi Mutu
Pertamina (CIP) yang akan dilaksanakan pada awal bulan Nopember mendatang sebagai bagian dari Penyelenggaraan
Annual Pertamina Quality Award (APQ Award). Agar lebih segar ingatan kita mari kita sama-sama sedikit mengulang
diskusi kita mengenai step by step dalam teknis menyusun risalah CIP.
Langkah 1. Menetapkan Tema/ Judul. Tema Perbaikan Kualitas HARUS terkait langsung dengan masalah-masalah
kualitas yang dihadapi dalam lingkungan kerja perusahaan masing-masing. Ketika mengidentifikasi dan memilih
masalah, gugus HARUS mengembangkan suatu pernyataan masalah yang dipahami secara jelas oleh semua
anggota gugus itu.
Tujuan :
1. Inventarisasi masalah
2. Stratifikasi Masalah
3. Mengevaluasi Masalah
4. Menentukan Tema
5. Menentukan Judul
6. Mendapatkan persetujuan atasan sebagai Tema/ Judul
Tools : Lembar Pengumpulan Data, Stratifikasi, Diagram Pareto dsb

KOMETers udah tau belum klo KOMET punya komunitas yang dibentuk dengan latar belakang
berdasarkan keahlian atau ekspertis yang dimiliki oleh Insan Pertamina? Dimana saat ini telah disusun
dalam 22 (duapuluh dua) ekspertis dalam sistem knowledge management yang disesuaikan dengan
proses bisnis Pertamina. Dan dari 22 (duapulu dua) ekspertis tersebut terdiri dari beberapa sub-ekspertis
yang merupakan bagian dari kategori keahlian atau ekspertis tersebut.
Komunitas ini merupakan CoP (Community of Practise) yaitu sekelompok orang dengan keahlian,
pengalaman, dan minat pada suatu bidang keahlian yang berdiskusi sehingga menghasilkan suatu
inovasi yang dapat diimplementasikan di lingkungan kerja dan menjadikan hasil diskusi sebagai aset
pengetahuan perusahaan. Bentuk kelompok semeacam ini sebenarnya hampir mirip dengan kelompok
atau gugus CIP (Continous Improvement Program) yang telah berjalan di Unit / Region, namun
kelompok ini dibentuk tidak berdasarkan keahlian atau ekspertise, melainkan berdasarkan bentuk
improvement atau perbaikan yang dilakukan.
Prosedur pembentukan komunitas ini sebenarya sederhana yaitu dengan mendaftarkan komunitas
atau CoP yang dibentuk kepada Tim atau PIC KOMET. Namun pembentukan CoP ini sebaiknya dapat
diformalkan melalui Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi di Unit / Region sehingga
kegiatan CoP ini dapat termonitor dan berjalan dengan baik berdasarkan komitmen antara anggota
CoP dan Tim Manajemen. CoP yang terbentuk di masing-masing Unit / Region akan bergabung dengan
CoP yang berlatar belakang ekspertis atau keahlian yang sama dari Unit / Region lainnya. Setiap CoP
yang didaftarkan harus menunjuk seorang Ketua yang bertugas untuk menyusun rencana, pelaksanaan
diskusi dan monitoring kegiatan CoP di Unit / Region-nya masing-masing. Dan untuk KOMET pun
menunjukan seorang Koordinator yang berada di Pusat untuk menggkoordinasikan CoP dengan
ekspertise atau keahlian yang sama antar Unit / Region. Berikut ini daftar 22 (duapuluh dua) kategori
ekspertise / keahlian yang telah disusun oleh KOMET yaitu :

Langkah 2. Mencari Faktor-faktor Penyebab Masalah. Langkah 2 ini mencakup pengumpulan dan pengorganisasian
data untuk mendokumentasikan penyebab-penyebab masalah. Penyebab-penyebab masalah yang mungkin
bersumber dari controllable factors dan penyebab-penyebab yang dapat diperkirakan atau diprediksi (predictable
causes) yang bersumber dari uncontrollable factors.
Tujuan :
1. Melakukan Brainstorming
2. Mengelompokan penyebab
3. Menggambar kan dalam Diagram sebab akibat dengan metode 4M1L : Manusia, Mesin, Metode, Material,
Lingkungan.
4. Mencari Akar Penyebab (6Why)
Tools : Brainstorming dan Diagram Tulang Ikan
Langkah 3. Menentukan Penyebab Dominan
Tujuan :
1. Mengumpulkan fakta & data akar penyebab
2. Menganalisa faktor2 penyebab
3. Menentukan urutan penyebab dominan
4. Menggambarkan ke Diagram Pareto
Tools : Diagram Pareto, Diagram Pohon, dan Diagram Hubungan Sebab Akibat.
Langkah 4. Merencanakan Perbaikan Dan Target
Tujuan :
1. Menyusun Rencana Penanggulanagan berdasarkan diagram pareto penyebab dominan
2. Merencanakan penanggulangan dengan metode 5W2H: Why,How,What, When, Who, Where, How Much
3. Mendapatkan persetujuan atasan untuk dilaksanakan
Tools : Format 5W2H
Langkah 5. Melaksanakan Perbaikan
Melaksanakan perbaikan berarti implementasi tindakan korektif permanen yang
sangat membutuhkan komitmen manajemen dan karyawan serta partisipasi total
untuk secara bersama-sama menghilangkan akar penyebab dari masalah kualitas
yang telah teridentifikasi dalam langkah ketiga di atas.
Tujuan :
1. Melaksanakan perbaikan dengan menentukan PIC masing2 pekerjaan dikoordinir penanggung jawab, dengan
metode 5W2H: Why,How,What, When, Who, Where, How Much

Pada Portal KOMET yang saat ini dalam proses pengembangan, CoP akan terdaftar di Portal
tersebut dan KOMETers dapat melakukan registrasi on-line sesuai dengan bidang keahlian atau
ekspertise-nya. Kegiatan diskusi dapat berjalan secara tatap muka (off-line) dan melalui mailing list (online) sehingga dapat menjangkau KOMETers di Unit / Region yang lebih luas. Sistem ini ternyata sudah
diaplikasikan terlebih dahulu di RU V Balikpapan. CoP memiliki media diskusi melalui intranet yang
dikelola secara internal (lihat gambar 1, 2 dan 3).
2. Memonitor hasil perbaikan
Tools : Format 5W2H
Langkah 6. Mengevaluasi Hasil Perbaikan
Tujuan :
1. Membandingkan hasil perbaikan dng sebelumnya, sbb:
• Sasaran antara
• Diagram Pareto penyebab
• Diagram Pareto masalah
• Tools lainnya bila ada ditampilkan sebelumnya
2. Menghitung Value Creation/Keekonomian
Tools : Diagram Pareto, Diagram Pencar. Histogram dan Diagram Kendali .

Gbr 4. Trophy Kebanggaan Pemenang
Konvensi Mutu (CIP)

Langkah 7. Standarisasi
Tujuan :
1. Membuat usulan standard yang mencakup standard input, proses dan output
2. Membuat tampilan proses baru (flow chart)
3. Membuat standard STK yang harus mendapatkan persetujuan atasan
Tools : Batasan2 baru, Flowchart, STK dan Work Instruction.
Langkah 8 Menentukan Tema / Judul Berikutnya
Tujuan :
1. Melanjutkan penyebab masalah prioritas berikutnya
2. Menetapkan tema berikutnya
3. Mendapatkan persetujuan atasan untuk melanjutkan prioritas berikutnya menjadi Tema / judul
Tools : Diagram Pareto dan Tools lainnya yang relevan.
oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management - Dit. PI & MR

Sumber : Raker Manajemen Mutu Tengah Tahun 2010

Oleh
Shynta Dewi
Tim KOMET
http://portal.pertamina.com

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

Hakikat sedekah menurut
Ar-Raghib, adalah sesuatu yang
dikeluarkan seseorang dari
hartanya untuk mendekatkan diri
kepada Allah. Sedekah secara
harfiah artinya benar. Sedekah
dalam syar’i maksudnya perbuatan
baik. Sedekah adalah pemberian
cuma-cuma, baik jumlah ataupun
keharusan melakukannya.
Sedekah merupakan ibadah
sosial. Amalan ini menyangkut
interaksi sosial. Amalan yang
bertujuan mendidik seorang muslim
untuk peduli akan lingkungan
sekitarnya. Sedekah membuat
kita kaya dan bahagia, membuat
kesulitan menjadi mudah dan berguna agar terhindar dari bencana.
Sedekah dapat menyembuhkan
berbagai penyakit yang diderita.
Allah pun memberi jalan terbaik
bagi orang yang bersedekah.
Namun, sedekah bisa juga
menjadi bumerang bagi kita.
Sedekah bisa menjerumuskan
kita ke jurang kesengsaraan
di dunia dan akhirat. Mengapa
demikian? Karena, sedekah tak
sesuai dengan yang diajarkan dan
banyak kesalahan yang dilakukan
dalam bersedekah. Selain itu juga
sedekah bisa memberi bias negatif
jika disalurkan dengan salah, atau
memberi bias yang tidak maksimal karena beberapa faktor yang
dilalaikan.
Buku yang mengupas kesalah
an-kesalahan yang kerap terselip
dalam ibadah sedekah, membahas
berbagai aspek kelalaian yang
sering terlupakan oleh seseorang
muslim atau siapa saja yang mencari pahala dalam ibadah sedekah.
Buku ini juga mengurai permasalahan konsep bersedekah
secara gamblang dan beberapa
i’tibar di akhir pembahasannya
dengan harapan pembaca termotivasi untuk lebih mencermati dan
memahami aspek-aspek sedekah.
Dengan demikian pemberi
sedekah, yang menerima sedekah,
dan barang yang disedekahkan,
terhindar dari kesia-siaan sebagai
fungsinya dalam memberi catatan
kepada pihak-pihak terkait dalam
sedekah.
Marilah jadikan sedekah kita
ibadah yang sempurna, ibadah
yang membawa kita menuju ridhanya dan mendapatkan kedahsyatannya.MPPERPUSTAKAAN
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PWP Pusat Kunjungan Kerja Sekaligus Sosialisasi
Elpiji 3 Kg di Dumai
DUMAI - Ketua PWP Direktorat Pengolahan
Pertamina Wati Edi Setianto bersama
beberapa pengurus PWP Pusat melakukan
kunjungan kerja ke PWP RU II Dumai. Bebe
rapa agenda kegiatan selama berada di Dumai
salah satunya adalah kegiatan sosialisasi
penggunaan bahan bakar gas Elpiji dengan
baik, benar dan aman.
Kegiatan sosialisasi penggunaan Elpiji
berlangsung di halaman Kantor Camat Du
mai Timur pada (7/8). Dalam kegiatan ini,
Ketua PWP Direktorat Pengolahan bersama
Pengurus PWP Pusat didampingi oleh Ketua
PWP RU II Dumai Mariam Suhaimi bersama
para pengurus PWP RU II Dumai. Sasaran
sosialisasi ditujukan kepada para ibu rumah
tangga dari Kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung
Palas Kecamatan Dumai Timur. Narasumber
yang diundang adalah Tim Sosialisasi dari
Gas Domestik/UPms I Pekanbaru, Arnold
dan Said.
Pada kesempatan tersebut, di hadapan
para undangan Ibu Wati Edi Setianto dibantu
Tim Sosialisasi Gas Elpiji dari Gas Domestik/
UPms I Pekanbaru memeragakan cara-cara
penggunaan Elpiji yang aman dan benar,
mulai dari memasang regulator pada tabung
Gas Elpiji dan menyambung selang ke kom
por serta menghidupkannya dan sekaligus
melakukan demo memasak menggunakan
kompor gas Elpiji tersebut. Beberapa warga
juga diberikan kesempatan melakukan hal
yang sama Di antaranya adalah Sekretaris
Kecamatan Fahmi bersama Kabag. Sosial

Foto : RU II Dumai

Sinopsis
Judul Buku :
100 Kesalahan dalam Sedekah
Penulis :
Reza Pahlevi Dalimuthe, Lc, M. Ag
Penerbit :
QultumMedia, Juni 2010
Kolasi :
xx + 156 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
201 Pah k
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Ketua PWP Direktorat Pengolahan Pertamina Wati Edi Setianto memberikan penjelasan bagaimana memasang regulator
yang benar kepada ibu-ibu Kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur

Kecamatan Dumai Timur.
“Kenapa Elpiji yang dipakai ibu-ibu warnanya
merah sedangkan Elpiji yang diperagakan warna
nya biru,” tanya Hendra, salah seorang peserta
kepada Wati. Ada juga peserta yang menanyakan
bagaimana pengawasan Pertamina terhadap
tabung dan aksesorisnya sampai kepada ibu
rumah tangga. Menurut Tim Sosialisasi dari Gas
Domestik, sebaiknya segel Elpiji dibuka di depan
agen (penjual) dan dicoba apakah ada kebocoran

atau tidak terutama pada kepala Elpiji (seal karet).
Kalau ada kebocoran jangan diterima. “Pertamina
tidak pernah menjual regulator dan selang Elpiji,
kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan
Pertamina itu berarti penipuan”, ujar Said kepada
ibu-ibu menanggapi banyaknya aksesoris Elpiji
yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia.
Usai sosialisasi, rombongan PWP Pusat me
ngunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji
di Kecamatan Bukit Kapur.MPRU II

PWP RU IV Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
CILACAP - Peristiwa Isra’ Mi’raj bagi umat Islam
dinilai sebagai tonggak sejarah peradaban ma
nusia. Isra’ Mi’raj adalah peristiwa yang maha
dasyat, sebagai awal dari perintah agar seluruh
umat manusia menjalankan ibadah Sholat.
Perintah tersebut diberikan langsung oleh
Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai
Rasul utusan-Nya. Demikian diungkapkan

Taty Arief Boedianto mewakili Ketua PWP RU IV,
saat memberikan sambutannya pada peringatan
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1431 H yang
diselenggarakan PWP RU IV Cilacap.
Dalam kesempatan tersebut, Tati Arief menga
jak anggota PWP RU IV untuk meneguhkan
komitmen khususnya dalam meningkatkan
kualitas sholat dalam keluarga.

Peringatan Isra’ Mi’raj 1431 H berlangsung di
gedung PWP) pada (15/7). dengan menghadirkan
pembicara ustadz DR. Ahzami Sami’un Jazuli
dari Bekasi yang juga selaku pimpinan Pondok
Pesantren Darul Hira. Dalam ceramahnya, Ah
zami banyak mengupas tentang makna sholat
sebagai pengingat asal muasal manusia.MPRU
IV

Porseni ESDM 2010 : Pertamina Nomor Dua
JAKARTA – Sehubungan dengan telah
dilaksanakannya kegiatan Pekan Olahraga
dan Seni (Poseni) sektor ESDM yang telah
berlangsung sejak 16 Juni lalu, Menteri
ESDM Darwin Zahedy Saleh menutup
Porseni 2010 di Kantor Kementerian
ESDM, Minggu (8/8). Turut hadir dalam
penutupan tersebut, Komisaris Pertamina
Evita Legowo dan pejabat sektor ESDM
lainnya.
Porseni yang diikuti oleh unit kerja
sektor ESDM ini telah memperlombakan
cabang olahraga dan seni yaitu bola voli,
futsal, gerak jalan, tenis lapangan, tenis
meja, bulu tangkis, catur, bridge, vocal
group serta lomba fotografi.
Sebagai Juara Umum dalam Porseni
yaitu PT PLN (Persero) dan disusul
oleh PT Pertamina (Persero) sebagai

urutan kedua dengan
perolehan tiga emas
untuk cabang Tenis
Meja Putera, Tenis
Meja Puteri dan Bulu
Tangkis, tiga per ak
untuk cabang Ten is
Lapangan, Bola Voli
dan Paduan Suar a
serta dua perunggu
untuk cabang futsal
dan gerak jalan.
Dalam sambutan
nya Menteri ESDM
menyampaikan dengan Porseni ini selain
meningkatkan kebersamaan juga memberikan
kontribusi agar bangsa semakin maju dengan
kompetisi yang sportif. “Saya ingin kegiatan
Porseni ini bisa kita kenang,” ungkapnya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Por
seni ini untuk menggalang persatuan dan
kesatuan, meningkatkan kinerja serta
keharmonisan kerja di lingkungan sektor
ESDM.MPIK

kRONIKA

KITA

Foto : SPI

Manajer SPI Daerah IV Cilacap

Foto : PEP P.SUSU

Foto : SPI
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PANGKALAN SUSU – Pekerja dan Pekarya PEP
Field Pangkalan Susu mengikuti upacara peringatan HUT ke-65 Republik Indonesia dengan hikmat
di halaman kantor PEP Field Pangkalan Susu
(17/8). Dalam kesempatan itu, Field Manager PEP
Field Pangkalan Susu Sigit Gunanto membacakan
sambutan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Karen Agustiawan. Setelah mengikuti upacara,
Tim Manajemen PEP Field Pangkalan Susu diwakili oleh Ka. Layanan Operasi Tergiah Sembiring
menghadiri upacara peringatan HUT Kemerdekaan
ke 65 RI tingkat Kecamatan Pangkalan Susu.MP
PEP P.SUSU

IGIL LUTHER

LOMBA MENGGAMBAR DAN MENULIS TENTANG
PERTAMINA

M. NIRFAN

Foto : SPI
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Pekerja PEP Field Pangkalan Susu
Peringati HUT Ke 65 Republik Indonesia

RONALD S. DAMPING

Manajer Audit Khusus Bidang Hulu,
Korporat, & Bidang Lain
SPI Bidang Khusus
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Manajer Umum, SDM & Sekper
SPI Bidang Korporat

JAKARTA – Sebagai rangkaian dari kegiatan syukuran peresmian SPBU COCO 31.11403 ke 54 di Daan Mogot, Jakarta Barat,
Kamis (12/8) dilaksanakan lomba menggambar bagi anak-anak
panti asuhan tingkat Sekolah Dasar dan lomba menulis essay untuk tingkat SMU dengan tema yang berkaitan tentang
Pertamina. Hadiah diserahkan oleh Direktur Pemasaran dan
Niaga Djaelani Sutomo yang didampingi Senior Vice President
Pemasaran Hariyoto Saleh dan Vice President Pemasaran BBM
Retail Denni Wisnuwardhani.MPIK

Foto : DRP/Dok. Pertamina

POSISI

Foto : SPI

rakutta tarigan

Manajer SPI Daerah VI Balikpapan

Warung Kopi

Betapa pusingnya sejumlah bapak-bapak atau
ibu-ibu Pertamina yang berkantor di Gedung Utama
dan Gedung Annex Kantor Pusat, Jakarta, atau
bahkan para tamu Pertamina. Persoalan tak lain soal
ketersediaan taksi.

BANDUNG – Santunan untuk korban insiden Elpiji 3 Kg kembali diberikan Pertamina. Kali ini, santunan diberikan untuk Titi
Sutiah (55) warga Kampung Cimariuk, Desa Manggungharja,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Santunan diserahkan oleh SR LPG Region II Rayon V kepada suami Titi yang
dirawat di RS. Immanuel Bandung, dengan disaksikan Ast.
General Service & P.A. pada 11 Agustus 2010.MPGASDOM
REG. II RAYON V

Foto : GASDOM REG. II RAYON V

Taksi dong, Taksi...

PERTAMINA BERIKAN SANTUNAN KEPADA KORBAN
ELPIJI 3 KG DI BANDUNG

Pak Binawa

Pekerja Baru Pertamina Dikukuhkan

Foto : RU IV

CILACAP - Setelah mengikuti proses rekruitasi hingga
pendidikan, sebanyak 20 orang yang sebelumnya mengikuti Bimbingan Praktis Ahli Teknik (BPAT) tahun 2009 di
Pertamina akhirnya selesai melaksanakan on the job training dan dinyatakan lulus dalam ujian Kertas Kerja Wajib
(KKW). Secara resmi eks BPAT ini dikukuhkan sebagai
Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) oleh GM Pertamina
RU IV Cilacap Syofrinaldy di ruang rapat II Head Office.
Syofrinaldy berharap energi baru pekerja Pertamina ini akan
berkontribusi dan berkomitmen tinggi untuk mendukung
Pertamina menuju perusahaan kelas dunia. Ia juga mengingatkan kembali kepada seluruh pekerja Pertamina untuk
melaksanakan 6 C yaitu Clean, Competitive, Confident,
Customer Focus, Commercial, dan Capable serta mampu
menjadi public relations perusahaan.MPRU IV

PROMOSI PERTAMAX DI SPBU COCO MT HARYONO

Foto : KUN/Dok. Pertamina

: Iya juga yah, mestinya di depan
pintu gerbang kita itu ada yang
lampu merah yang kelap-kelip yang
bertuliskan “Taxi”.
Pak Budianto : Oh, lampu pemanggil taksi? Bener,
gedung segede begini biasanya ada
pemanggil taksi.
Pak Tosim
: Itu mah di hotel atuh. Di gedung resmi
begini apa boleh?
Mas Ule
: Boleh saja, kalau menurut saya Pak.
Pak Tosim
: Bagaimaan soal keamanannya?
Mang Warta : Pasti soal bom? Bom lagi, bom lagi....
Pak Binawa : Soal keamanan itu kan soal cara
mengaturnya bagaimana. Di depan
gerbang kan ada teman-teman
sekuriti dan biasa kan memeriksa
memeriksa, itu kan sudah cukup.
Pak Budianto : Ya, kalau Pertamina ingin melayani
pekerjanya, tamu-tamunya tinggal
selenggarakan saja layanan taksi
masuk ke gedung.
Pak Binawa : Oh, aku keingetan, mobil-mobil
pekerja atau mobil-mobil vendor
sudah diberi stiker semua atau tidak?
Itu perlu untuk membedakan mobil
tamu atau mobil pekerja. Itu juga ada
kaitan dengan keamanan.
Ujang
: Saya mah nggak ada urusan, karena
ke Pertamina naik bis umum. Silakan
saja diatur ya.MPNS

JAKARTA - Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, Radio
101 JakFM bekerjasama dengan Pertamina Retail dan Indosat,
menyelenggarakan promosi bahan bakar khusus (BBK) Pertamax
di SPBU COCO Jl. MT Haryono, Jakarta Selatan pada Kamis (12/8).
Target audiensnya adalah 101pengemudi mobil pelanggan Indosat
yang mendengarkan JakFM. Hazmirsyam dari JakFM mengatakan,
promo ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang BBM
non-subsidi berkualitas tinggi, yaitu Pertamax dari Pertamina. Sejak
diselenggarakan bulan Mei 2010, promo sejenis ini berlangsung
setiap 2 minggu sekali di SPBU yang terpilih. Acara promo di MT
Haryono adalah yang ke-6.MPUHK
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anak perusahaan

SUBANG - Bupati Subang Eep Hidayat membuka
sec ara resmi pelatihan keterampilan wirausaha
mandiri yang digagas oleh Pertamina EP Region Jawa
bekerjasama dengan Disnakertrans Kab.Subang, Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jakarta & PT
Buma Apparel Industry Subang, di Kecamatan Cikaum,
Kabupaten Subang, (27/7). Pelatihan keterampilan
wirausaha mandiri tersebut di antaranya menjahit
garmen, pembuatan mie & bakso, pembuatan kue
basah & kue kering, keterampilan pembuatan payet &
manik-manik, serta service HP bagi warga desa-desa
sekitar Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang yang
merupakan Ring I Pertamina EP Region Jawa Field
Subang.
Tampak dalam kesempatan tersebut Pjs. Field
Manager Subang Triyono, Ast.man Hupmas PEP
Region Jawa Dian Hapsari Firasati, dan Ast.Man HKP
Agustinus.
Pjs. Field Manager Subang Triyono menyampaikan
bahwa program pelatihan ini dilandasi atas perhatian
dan kepedulian PT Pertamina EP Region Jawa terhadap
pengoptimalan pemberdayaan SDM. “Pelatihan ini
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan ma
syarakat dan dapat mengurangi angka pengangguran,
khususnya di Kecamatan Cikaum,” ujar Triyono. Melalui
pelaksanaan program tersebut, semoga tercipta

PEP Adakan Town Hall Meeting
JAKARTA – Bertempat di
Ruang Serbaguna Kantor
Pusat Pertamina EP, Jakarta,
Kamis (12/8), berlangsung
Town Hall Meeting Pertamina
EP untuk mengulas kinerja
Semester I – 2010. Town Hall
Meeting ini disiarkan melalui
video conference ke seluruh
lapangan Unit Bisnis dan
Region Pertamina EP.
Terdapat empat hal yang
menjadi pokok pembahasan
dalam acara ini yaitu terkait
mengenai Health Safety &
Environment (HSE), tambahan
cadangan migas Pertamina
EP, kinerja produksi, dan ki
nerja keuangan Pertamina EP
per 30 Juni 2010.
Mengenai status
HSE Pertamina EP yang
disampaikan langsung oleh
President Direktur Pertamina
EP, Salis S. Aprillian, hasil
Assesment budaya HSE Ta
hun 2010 sedang dilakukan
assesment budaya HSE
versi ISRS-7 (Internasional
Safety Rating System) di Field
Subang, dan Tahun 2010
sed ang dilakukan proses
sertifikasi Lingkungan (ISO
14001) dan Sistim Manajemen

hubungan yang harmonis antara Pertamina dengan
masyarakat sekitar daerah operasi.
Sementara Bupati Subang Eep Hidayat dalam
sambutannya menyampaikan rasa terimakasih serta
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pertamina
yang telah membantu masyarakat Kabupaten Subang
terkait pembangunan yang sedang digiatkan. Eep
mengakui, Pertamina telah memberikan kontribusinya
melalui Dana Bagi Hasil Migas & PBB Migas bagi rak
yat Subang. Dana tersebut telah terealisasikan dalam
bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik
berupa jalan, jembatan, dan lain-lain. “Tidak hanya
itu, Pertamina juga juga memberikan secara langsung
kepada masyarakat melalui program CSR berupa
pelatihan keterampilan, dan lain-lain. Seperti yang
dilakukan di Kecamatan Cikaum ini,” imbuhnya.
Senada dengan Bupati Subang, Ketua & anggota
Komisi B DPRD Kabupaten Subang M. Sukarya dan
Boby T. turut menyampaikan penghargaan kepada
Pertamina yang telah membuat perkembangan dan
pembangunan Kabupaten Subang terlihat serta dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat Subang.MPPEP
REG. JAWA

Keselamatan & Kesehatan
Kerja (OHSAS 18001) di
UBEP Jambi, Limau, Lirik, dan
Sanga-Sanga-Tarakan.
“Kita jadikan HSE Golden
Role dengan mematuhi per
aturan yang berlaku, segera
lakukan intervensi jika terjadi
pelanggaran terhadap HSE.
Saya berharap kita semua
dapat melakukan perubahan
budaya yang membenarkan
yang biaya menjadi mem
biasakan yang benar,” tegas
Salis.
Di samping itu, Komisaris
Pertamina EP Muhammad
Husen mengatakan bahwa
jajaran komisaris selalu
menekankan bahwa HSE
sangat penting bagi kemajuan
perusahaan migas menjadi
kelas dunia. “HSE jangan per
nah luput dari perhatian kita
selama 1 x 24 jam,” katanya.
Produksi dan
Cadangan Migas PEP
Terus Meningkat
Untuk target tambahan
cadangan minyak 2010
disebutkan oleh Dir ekt ur
Eksplorasi dan Pen gem
bangan Pertamina EP Syamsu
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Alam, sebesar 80 MMBO dan
realisasi tambahan cadangan
minyak pada semester I tahun
2010 sebesar 61 MMBO. Hal
ini memungkinkan tambahan
cadangan minyak melebihi
target yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk target
cadangan gas 2010 sebesar
635 BCFG dan realisasi ca
dangan minyak pada semester
I 2010 hampir menyamai tar
get yang ditetapkan yaitu
sebesar 619 BCFG.
Lebih lanjut Direktur Ope
rasi Pertamina EP Bagus
Sudaryanto mengatakan
kinerja produksi Pertamina
EP berdasarkan RKAP untuk
minimal target produksi
hingga 31 Desember 2010

sebesar 131.000 bopd dan
realisasinya menunjukkan
angka yang gemilang bahwa
produksi minyak per30 Juni
mencapai 135.594 bopd.
Sedangkan realisasi produksi
gas per30 Juni sebesar 1.032
MMSCFD dengan target
hingga akhir Desember 2010
sebesar 1.096 MMSCFD.
Untuk target investasi
berd asarkan RKAP 2010,
seperti yang disampaikan oleh
Direktur Keuangan Pertamina
EP Andri T. Hidayat sebesar
Rp 8.723.423.000.000, dan
realisasi investasi sampai
dengan 30 Juni 2010 telah
mencapai 23 persen dari target
yang ditentukan yaitu sebesar
Rp 1.966.285.000.000.MPIK

PEP Field Rantau Adakan Diskusi Aspek HSE
RANTAU - PT Pertamina
EP Field Rantau Region
Sumatera menyelenggarakan
diskusi aspek Health Safety
& Environment (HSE) de
ngan narasumber VP HSE
PT Pertamina EP Djoko Su
santo, Manager Inspeksi PT
Pertamina EP Nur Hasyim
dan Ahli Strategic Sourching
Pertamina EP Kustrinarto,
yang berlangsung di ruang
sidang Field Manager Rantau,
Kamis (29/7).
Field Manager Ran
tau Irwansyah dalam sam
butannya mengharapkan
kegiatan ini benar-benar di
pandang perlu untuk men
diskusikan kendala-kendala
penerapan aspek HSE disetiap

fungsi terkait, terutama de
ngan Tim Manajemen dan
Komite HSE.
”Semoga dengan terlak
sananya diskusi ini, insiden
fatal dan berat dapat kita
cegah untuk dimasa yang akan
datang,” ujar Irwansyah.
Sementara Djoko Su
santo dalam paparannya
menjelaskan bahwa Pertamina
EP terus menyosialisasikan &
mengimplementasikan secara
konsisten penerapan aspek
HSE. Di antaranya, Budaya
HSE, HSE Golden Rules,
Tujuh Instruksi Direktur Utama
Pertamina tanggal 11 Juni
2010, 14 Instruksi Presiden
Direktur PEP tanggal 2 Juli
2010, Contractor Safety Mana

Foto :PEP Rantau

KIPRAH

gement System (CSMS), ISO
14001 dan OHSAS 18001,
ISRS7, PROPER, SIKA dan
JSA, Incident Investigation.
Diskusi diikuti oleh Tim
manajemen Pertamina EP
Field Rantau, Komite HSE dan
staf fungsi. Dalam kesempatan
tersebut peserta diskusi ber

janji akan melaksanakan
tugas dan tanggung jawab
dengan sebaik-baiknya
dengan menerapkan berbagai
aspek HSE guna mencegah
segala bentuk insiden yang
merugikan perusahaan dan
jiwa.MPPEP RANTAU

Dirut Baru PDSI Tatap Muka dengan Pekerjanya
JAKARTA - Dengan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris,
Direksi dan pekerja termasuk para Manager Area (ODMA), pada
(10/8) Direktur Utama baru PDSI Amran Anwar melakukan tatap
muka dengan pekerjanya. Acara tersebut digelar bersamaan
dengan acara jumpa pisah Direksi, Komisaris dan Pekerja PDSI
di Jakarta.
Amran Anwar dalam kesempatan itu memaparkan bahwa
roadmap PDSI tidak terpisah dari program Pertamina. Yaitu,
men-support pencapaian target produksi Pertamina sebesar 1
MMBOEPD pada tahun 2015. “Dengan demikian aktivitas PDSI
akan lebih sibuk dan padat,” ujar Amran.

PDSI diharapkan dapat menjadi partner yang tangguh dalam
kiprahnya di bidang jasa pemboran. Berdasarkan milestone
yang telah disusun, pada stage I (2010-2012) PDSI membangun
kompetensi internal melalui sistem manajemen terpadu yang
dimulai dari membangun safety culture menuju safety excellent,
customer focus, hingga persiapan menuju Go Public (IPO). Di
tahun 2011, diharapkan PDSI akan mencapai 6,5 juta jam kerja
dengan target “no fatality”.
Pada stage II PDSI mulai melakukan penguatan kompetensi
menjadi partner yang handal dan juga mampu menjadi
konsultan drilling. Sedangkan pada stage III (2016) mampu

mengembangkan pasar internasional berkolaborasi dengan
perusahaan drilling kelas dunia lainnya.
“Karena itu, long term business diharapkan dapat berjalan
dengan baik. Untuk itu segala sumber daya harus dapat diop
timalkan. Action plan tidak boleh berhenti menjadi slogan semata,
namun dapat diaplikasikan di semua level. “Tantangan ke depan
semakin besar karena PDSI mulai serius melirik bisnis CBM
mengingat potensi pasar yang cukup besar”, ujar Dirut.
Dirut berharap peningkatan kompetensi SDM PDSI dan
pembinaan yang berkelanjutan menjadi perhatian serius, agar visi
ke depan PDSI dapat diraih tanpa kendala yang berarti.MPPDSI
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Dirut Pertamina Safari Ramadan
ke RU IV Cilacap

Plaju – Program ini dimaksudkan untuk menunjang transformasi yang saat
ini sedang dilaksanakan oleh Pertamina untuk menjadi perusahan minyak
nasional kelas dunia. Sedangkan latar belakang kegiatan ini merupakan
upaya BTP RJPP IIM (Integrated Inventory Management) dengan penyelaras
bisnis proses serta akselerasi change management, sub Tim ICM untuk
meningkatkan optimalisasi pemanfaatan MySAP di seluruh fungsi di
Pertamina. Demikian disampaikan Vice President IT Operation Jeffrey Tjahya
Indra, di Plaju, Selasa (10/8). Kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta dari BBM
Retail Region II dan RU III Plaju yang dibagi menjadi tiga batch.
Sedangkan untuk target utama BTP RJPP Integrated Inventory
Management ini antara lain, laporan keuangan yang wajar menggunakan
system MySAP dan laporan arus minyak yang dihasilkan menggunakan
system MySAP.
Tujuan Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional kelas
dunia akan terwujud apabila terdapat kerja sama yang baik dari semua pihak.
Termasuk penggunaan system yang saat ini digunakan oleh Pertamina, yaitu
MySAP, perlu terjadi kerja sama yang baik dari setiap rantai transaksi yang
melakukan suatu proses bisnis di dalam system MySAP tersebut.
Menurut Jeffrey, hal tersebut sejalan dengan arahan dari Dirut Pertamina,
agar pekerja meningkatkan kinerja di 10 area fokus untuk akselesrasi
transformasi. Ini merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan fokus
sembilan yaitu mendukung proses bisnis yang efisien (melalui system
MySAP).
“Pertamina melalui CSS, yang diwakili oleh Tim ICM, sedang
melaksanakan suatu program guna mendukung kemampuan dalam
menggunakan MySAP secara optimal dan mengatasi permasalahan yang
terjadi di MySAP melalui program yang disebut dengan MySAP Kaizen
Workshop,” ungkapnya.
Selain MySAP Kaizen Workshop, tim ICM juga melaksanakan kegiatan
spirirtual empowerment program guna menyegarkan kembali semangat
para pekerja agar dapat bekerja dengan lebih baik dan meraih superior
work performance.
Melalui kegiatan ini, para pekerja diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran pekerja yang terlibat MySAP agar dapat melakukan pekerjaan
dengan baik dan tepat waktu dengan mengubah pola fikir yang ada saat ini
menjadi mind set positif berupa energi positif. Perilaku negative yang ada
saat ini antara lain misalnya sikap kurang peduli atau saling menyalahkan
diharapkan dapat dieliminasi menjadi perilaku positif dengan sikap positif
seperti peduli, saling membantu, dan mencari solusi.
Program ini bukanlah training untuk
meningkatkan kapabilitas MySAP, me
lainkan melaksanakan continuous im
provement dalam pekerjaan terkait
MySAP yang dimulai dari diri masingmasing.
Spiritual empowerment program ini
bertujuan untuk membentuk mindset
posistif yang diharapkan dapat dibawa
oleh seluruh peserta setelah mengikuti
program ini, sehingga dapat menghasilkan
berbagai laporan dari sistem mySAP
dan dapat menjalankan transformasi
Pertamina dengan baik.
Spiritual empowerment program ini,
merupakan sebuah pembekalan mengenai
Pertamina clean dan transformational
updates yaitu sosialisasi LPG, agar
transformasi Pertamina dapat dihayati
oleh setiap pekerjanya.
“Sebagai roda penggerak perusahaan,
dan manajemen telah menginvestasikan
biaya yang besar untuk mendorong kita
mencapai kinerja yang terbaik. Untuk itu,
saya mengharapkan program ini dapat
diikuti dengan sungguh-sungguh dan
ikhlas agar dapat mencapai hasil yang
optimal sehingga dapat mendukung
akselerasi transformasi Pertamina dan
mendukung kelancaran transaksi bisnis
Pertamina,”papar Jeffrey.
Ditegaskan juga oleh Jeffrey, sistem
MySAP tidak akan berhasil tanpa adanya
dukungan dari para pekerja sekalia n.
Kedisiplinan dan kemauan untuk bekerja
secara profesional adalah kunci keber
hasilan bersama.MPKUN/NDJ

CILACAP - EBITDA (Earnings Be
fore Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization) Margin Pertamina
terhadap RKAP 2010 yang seh
arusnya sampai semester I/2010
mencapai 11,30 persen, yang terca
pai adalah 8,95 persen. Yang semula
direncanakan target untuk mencapai
laba bersih sebesar Rp 25 Triliun
tahun 2010, setelah dihitung kembali
dengan memperhitungkan kerugian
PSO, dan delta antara product
dengan crude yang makin menipis,
serta LPG 12 Kg yang belum bisa
dinaikkan, maka laba bersih di akhir
tahun 2010 diperkirakan tidak akan
lebih dari Rp 14 Triliun.
Demikian gambaran situasi terkini
Pertamina yang dipaparkan Dirut
Pertamina Karen Agustiawan dalam
safari Ramadan ke RU IV Cilacap,
Jumat (13/8). “Ini tentunya sudah
menjadi sinyal bagi masing-masing
GM untuk bekerja lebih efisien lagi.
Ini berlaku untuk semua unit, baik
Refining maupun Pemasaran, Hulu,
SDM, dan juga Keuangan.”
Dirut pun melanjutkan agar setiap
direktorat bisa memprioritaskan ma
na yang akan mendapatkan quick
yield dari investasi. “Sekarang
ini investasi bukan semata-mata
kita berhasil menggunakan dana
investasi, tetapi seberapa baik in
vestasi itu memberikan return ke
pada korporat.”

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Spiritual Empowerment
Program

Dirut Pertamina Karen Agustiawan bertatap muka dengan pekerja RU IV Cilacap dalam ke
giatan safari Ramadan 1413 H.

“Hal ini saya sampaikan di sini,
supaya kita semua aware, supaya
kita sadar betul posisi Pertamina
itu dimana. Kita ini selalu dilihat
orang lain sebagai perusahaan
yang sangat kaya, tetapi ternyata
kita tidak lagi menjadi perusahaan
kinclong,” tegas Dirut mengakhiri
paparannya.
Hadir dalam acara safari Ra
madan di RU IV Cilacap, selain Dirut
Pertamina, ialah Direktur SDM Rukmi
Hadihartini, Direktur Pengolahan
Edi Setianto, Komisaris Utama
Pert amina Sugiharto, Komisaris
Pertamina Nurdin Zainal, SVP HR
Mamad Samadi yang bertindak
sebagai moderator. Sementara ber
tindak sebagai tuan rumah adalah

GM RU IV Cilacap Syofrinaldy.
Acara juga dihadiri pekerja RU IV
Cilacap dan anggota FSPPB yang
menyaksikan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III
periode 2010 - 2012.
Sementara GM RU IV Syofrinaldy
menyatakan bahwa pekerja RU IV,
baik dari jajaran tim manajemen
maupun pekerja, memiliki moto yang
sama, yaitu “Kia berada di kapal
yang sama untuk meraih sukses.”
Syofrinaldy berharap dalam
waktu dekat bisa menjalankan kem
bali kilang sehingga tahun 2010 ini
kembali normal.
Acara juga di-relay oleh Trans
formation Radio, radio internal RU
IV Cilacap.MP UHK
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RU II Dumai
Sosialisasikan Program
Bright with Pertamina
DUMAI - Sejalan dengan program wajib belajar sebagai
upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa, maka anak-anak di usia sekolah dituntut bebas
dari ketidakmampuan yang disebabkan gangguan fungsi
penglihatan yang berdampak menghambat proses
belajar di sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut,
Pert amina pada tahun ini kembali melaksanakan
Program Bright with Pertamina, salah satu program
CSR Pertamina bidang kesehatan. Program ini meru
pakan kelanjutan dari program serupa pada tahun 2009,
dimana dari hasil pemeriksaan mata terhadap siswa SD
dan SMP di delapan lokasi menunjukkan tingginya angka
kelainan refraksi. Karena itu, pada tahun ini, Pertamina
kembali memberikan kacamata kepada 21.000 siswa
dari keluarga tidak mampu di sembilan lokasi Perta
mina. Program Bright with Pertamina ini juga merupakan
nation character building bagi anak-anak (SD dan
SMP) agar lebih dini mengembangkan karakter yang
peduli terhadap kesehatan mata. Dengan program ini
diharapkan tercipta kualitas kesehatan generasi penerus
yang kuat dan cerdas.
Pada hari Selasa (27/7), di SMPN II Karanganyar
Dumai telah dilakukan sosialisasi mengenai rencana
pemberian bantuan ini. Pada kesempatan tersebut,
Public Relations Section Head RU II Dumai Hendra
Tria Putra Nasution memberikan penjelasan mengenai
maksud, tujuan dan sasaran dari program CSR Per
tamina ini. Dalam sosialisasi tersebut tampak hadir
Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai Desio Isanov,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai yang diwakili
oleh Yusmanidar dan juga puluhan guru – guru yang
berasal dari sekitar 30-an sekolah SD/SMP di sekitar
Ring I RU II Dumai.
Dalam kesempatan tersebut, Hendra Nasution me
nyampaikan bahwa bantuan kacamata untuk wilayah
Dumai dan Sei. Pakning akan diserahkan 2.000
kacamata untuk siswa sekolah dasar dan menengah di
sekitar wilayah operasi perusahaan dari keluarga kurang
mampu yang mengalami gangguan mata. Hendra juga
menjelaskan bahwa sosialisasi program bantuan ini
secara serentak dilakukan sembilan wilayah operasi
Pertamina.
Menurut Hendra, dalam kegiatan ini Pertamina be
kerjasama dengan LSM atau yayasan sebagai pelak
sana teknis (Steering Commitee). Mereka melakukan
seleksi terhadap siswa yang mengalami gangguan
mata di sekolah yang sudah disepakati di sekitar
wilayah operasi perusahaan. Kegiatan tersebut dimulai
sejak awal bulan Juni - September 2010. Penyerahan
kacamata direncanakan pada September 2010 ini yang
dilakukan secara simbolis di Palembang atau Jakarta.
Kesembilan wilayah yang akan mendapatkan
bantuan kacamata melalui Bright With Pertamina
berada di sekitar wilayah operasi perusahaan, yaitu
Kamojang (1000 kacamata), Sumbagsel (5.000),
Balikpapan (2.000), Banten (2.000), Cepu (1.000),
Makasar (2.000), Dumai (2.000), Padang (2.000) dan
Jakarta Utara/Cikampek (4.000) dengan jumlah total
kacamata yang akan diserahkan 21.000 kacamata.
Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program
pemberian kacamata adalah sebesar Rp 4.824.200.000
untuk 21.000 kacamata atau setara dengan Rp 213.000
per anak.MPRUII

Jakarta – Pertamina me
lalui program Corporate So
cial Responsibility (CSR)
Pendidikan, mengalokasikan
dana sebesar Rp 5,5 miliar
untuk pembangunan gedung
Laboratorium Penelitian Sains
Multi Disiplin Universitas
Indonesia. Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
dengan Rektor Universitas
Indonesia Gumilar Rusliwa
Somantri di Kantor Pusat Per
tamina Jakarta, Rabu (11/8).
Kegiatan ini sebagai bentuk
perhatian Pertamina sebagai
BUMN yang berpartisipasi
dalam peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia.
Sejumlah program yang
dilakukan untuk men ing
katkan kualitas pendidikan,
diwujudkan dengan kerja
sama pemberian bantuan
kelengkapan fasilitas pendi
dikan di perguruan tinggi,
khususnya di bidang sains
berupa pembangunan gedung
Laboratorium Penelitian Sains
Multi Disiplin Universitas
Indonesia.
Sedangkan ruang lingkup
dalam kerjasama berupa
pen yelenggaraan program
pendidikan, pelatihan, pe
nelitian, dalam rangka pe
ngembangan produk Perta

mina mulai dari hulu sampai
hilir. Penyelenggaraan pro
gram penelitian dan pe
ngembangan bisnis melalui
survei dan problem solving,
sert a peningkatan dan pe
ngemb angan kompetensi
sumber daya manusia.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Utama Per
tamina Karen Agustiawan
mengatakan merasa bersyu
kur, senang, sekaligus bangga,
karena dua institusi penting di
negeri ini, yaitu Universitas
Indonesia dan Pertamina
sebagai perusahaan BUMN
terbesar negeri ini, bersamasama mengikatkan diri dalam
sebuah bentuk kerjasama
yang lebih luas lagi.
Seperti diketahui, lanjut
Karen, sebelumnya Perta
mina dan UI telah lama men
jalin kerjasama di bidang pen
didikan dan penelitian. Dua
tahun terakhir, Pertamina juga
bekerjasama dengan UI dalam
menyelenggarakan Olimpiade
Sains Nasional Perguruan
Tinggi. “Dan, Alhamdulillah,
semuanya dapat berjalan
dengan sukses,” ungkapnya.
“Karena itulah, Pertamina
sebagai institusi bisnis yang
memiliki kesempatan besar
untuk ikut bertanggung
jawab terhadap masyarakat

Foto : DRP/Dok. Pertamina
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Pertamina Kucurkan Dana Rp 5,5 Miliar
untuk Universitas Indonesia

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan secarasimbolis menyerahkan
dana Rp 5,5 Miliar kepada Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa
Somantri untuk pembangunan laboratorium penelitian sains multi disiplin.

melalui kegiatan corporate
social responsibility nya
merasa perlu meningkatkan
kerjasama dengan institusi
pendidikan seperti UI yang
telah memiliki reputasi baik
di mata masyarakat,” papar
Karen.
Menurut Karen, melalui
ikatan kerjasama ini, Perta
mina dan UI tidak hanya
akan melakukan kerjasama
di bidang pendidikan semata,
namun lebih dari itu. UI
dan Pertamina juga dapat
menigkatkan kegiatan di bi
dang pengembangan bisnis,
bidang lingkungan hidup dan
HSE, serta program-program
pengabdian kepada ma
syarakat lainnya.
“Dan saya pikir langkah
yang ditempuh UI saat ini

sejalan dengan Tri Dharma
perguruan tinggi. Apalagi
saya menyadari, bahwa
perm asalahan bangsa ini
sangatlah pelik,” paparnya.
Sementara itu, Rektor UI
Gumilar Rusliwa Somantri
mengharapkan bantuan
yang diberikan Pertamina
ini bersifat multiyear dalam
rangka pembangunan labo
ratorium yang mutakhir ini.
Selain itu, dapat menjadi titik
awal yang dapat mer ang
sang merangsang MIPA agar
lebih maju lagi. “Sedangkan
sharing antar institusi sangat
penting dilakukan dan ini
menjadi sebuah tuntutan
bag i Universitas Indonesia
harus lebih proaktif lagi untuk
memberikan kontribusi bagi
negara,” ujarnya.MPNDJ

Pertamina Ajak Pelajar Waspadai Narkoba & HIV/AIDS
SURABAYA - Kasus penyalah
gunaan narkoba dan epidemi
HIV/AIDS berkembang
pesat di Indonesia. Mulai
dari usia sekolah sampai
dew asa ada yang terlibat
den gan penyalahgunaan
narkotika dan zat adiktif de
ngan berbagai macam varian.
Cara penularan HIV/AIDS
pun bermacam-macam, baik
melalui seks bebas maupun
penggunaan narkoba suntik.
Sebagian besar kasus AIDS
terdapat pada kelompok umur
20-29 tahun. Di Indonesia
hampir tidak ada provinsi yang
dinyatakan bebas dari HIV

dan AIDS. Tentunya angkaangka tersebut menimbulkan
keprihatinan kita semua.
Berangkat dari fakta-fakta
tersebut, External Relation
Pertamina Pemasaran Region
V mengadakan sosialisasi
bahaya narkoba dan HIV
AIDS untuk siswa SMA/
SMK. Program ini merupakan
bagian dari Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang
Kesehatan. Berturut-turut pa
da (21/7) di Hotel Lotus Kediri,
(22/7) di Hotel Kharisma
Madiun dan terakhir di Gedung
Wanita Nari Graha Denpasar,
(29/7). Peserta berasal dari

25 SMA/SMK di setiap kota
dengan jumlah peserta di
setiap kota mencapai 500
siswa. Menggandeng Dinas
Kesehatan dan Badan
Narkotika Kota/Kabupaten
(BNK) sebagai narasumber.
Menurut Asisten Com
munity Development Pe
m a s a r a n R e g i o n V E k o
Kristiawan, program ini meru
pakan salah satu bentuk ke
pedulian Pertamina kepada
generasi muda. “Pertamina
merasa perlu meningkatkan
kualitas generasi muda agar
mereka tidak terlibat dengan
hal-hal yang dapat merusak

masa depan,” ungkap Eko.
Sebagaimana di Kediri
dan Madiun, Kepala Dinas
Kesehatan Kota Denpasar
menyambut baik kegiatan ini
dan berharap agar kerjasama
ini dapat berlanjut dimasa
mendatang.
Dalam acara ini siswa
dikenalkan dengan macammacam zat yang tergolong
narkoba serta bahaya apa
bila zat-zat tersebut di
konsumsi. Mereka juga di
berikan penyuluhan untuk
menghindari narkoba dan
seks bebas agar terhindar
HIV/AIDS.MPPMS REG. V

RU IV Latih Ibu Rumah Tangga Buat Abon Ikan Tuna
CILACAP - RU IV kembali memberikan pelatihan kepada
masyarakat. Kali ini RU IV memberikan pelatihan pembuatan
abon dari bahan ikan tuna untuk ibu rumah tangga dari
Kelurahan Donan dan Cilacap. Pelatihan yang diikuti oleh 30
peserta ini dibuka oleh Manager General Affairs RU IV drg . R
Sutarno di gedung PWP pada tanggal 1 Juli 2010.
Selain memberikan pelatihan bekerjasama dengan Interlink
Cilacap, Pertamina juga memberikan bantuan berupa alat press

kepada masing-masing kelompok. Pertamina juga memberikan
bantuan modal usaha untuk dua kali produksi, masing-masing
sebesar Rp 2 juta dan dilakukan pendampingan untuk awal
produksi. Bantuan diserahkan oleh General Affairs Manager
drg R Sutarno kepada Lurah Cilacap Sukoco dan perwakilan
peserta Bariyah. Sedangkan untuk membantu pemasaran
nantinya Pertamina menggandeng para pengusaha pusat
oleh- oleh Cilacap.MPRUIV

