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Dalam memahami aksi korporasi keuangan, kita juga perlu
memahami dimensi psikologi para pelaku pasar uang dan obligasi,
terlebih investor institusional global yang memiliki dana kelolaan
besar dan berinvestasi di lintas negara. Investor institusional
adalah institusi keuangan, seperti Perusahaan Sekuritas,
Lembaga Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, serta Perbankan
(termasuk Investment Bank dan Manajemen Asset).
Pada prinsipnya, lembaga tersebut menghimpun dana dari
nasabah untuk diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan
sesuai dengan risiko portofolionya. Dasar pengambilan keputusan
para pengelola dana (Manajer Investasi/Fund Manager) adalah
waktu yang tepat untuk berinvestasi (timing), volume investasi
(sizing), tujuan investasi (target), dan tingkat risiko (risk). Hal itu
dilakukan karena setiap investor mengharapkan keuntungan
maksimal namun dengan risiko relatif rendah. Meski demikian,
perlu diingat bahwa salah satu golden rule dalam berinvestasi
adalah semakin tinggi risiko investasi semakin tinggi pula potensi
keuntungan (high risk high return). Disinilah peran Manager
Investasi untuk meminimalkan risiko tersebut.
Bagi investor di tengah kondisi ekonomi global yang
fluktuatif, obligasi merupakan pilihan investasi yang lebih
menguntungkan dibanding deposito, tapi dengan risiko relatif
lebih rendah dibanding saham atau valas. Pasalnya, kupon
(bunga) obligasi sudah ditentukan sejak awal berdasarkan
kesepakatan antara penerbit obligasi dan calon investor sehingga
investor dapat memproyeksikan keuntungannya pada periode
tertentu. Namun investor tetap menghadapi sejumlah risiko, di
antaranya kemampuan penerbit obligasi dalam membayar kupon
dan utang pokok, perubahan suku bunga, risiko inflasi, atau
penurunan harga penjualan obligasi di pasar sekunder (secondary
market). Untuk mengantisipasi hal itu, Manajer Investasi akan
mempertimbangkan informasi analisa makro ekonomi global, tren
suku bunga, kinerja dan proyeksi laporan keuangan perusahaan
serta rencana investasi (capex), data industri, dan kenaikan
peringkat investasi.
Lebih jauh, para penerbit obligasi seperti Pertamina,
perlu mencermati cara pandang para pelaku institusional
dalam membuat keputusan investasi pendanaan dan menjaga
kepercayaannya. Selain memberi layanan komunikasi tepat
dan proaktif, kredibilitas penerbit obligasi juga diperoleh
melalui company recognition yang obyektif dari kalangan
industri keuangan global misalnya dengan penghargaan
internasional serta kenaikan peringkat (rating) Bond Pertamina
ke level investment grade, baru-baru ini. Pencapaian tersebut
mencerminkan upaya Pertamina yang secara bersama-sama
membangun dan menjaga kredibilitas perusahaan serta
menjadikan Pertamina sebagai tujuan investasi yang menarik dan
aman. Pada akhirnya, Pertamina akan memiliki posisi tawar yang
baik untuk kembali masuk ke pasar uang global.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan berbincang dengan
Gubernur Sulawesi Tenggara
H. Nur Alam dan Direktur
Pemasaran & Niaga Pertamina
Djaelani Sutomo tentang sistem
kerja Terminal Transit BBM
Baubau yang baru diresmikan.
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PENTINGNYA PSIKOLOGI
PELAKU PASAR KEUANGAN
TERHADAP PERTAMINA

Terminal Transit BBM Baubau

Tingkatkan Keandalan Pasokan
Pertamina secara resmi
mengoperasikan Terminal
Transit BBM Baubau,
Sulawesi Tenggara yang
berkapasitas 100.000 kiloliter
(KL) dengan nilai investasi
sekitar 40 juta dolar AS.
Diharapkan pengoperasian
Terminal terbesar di kawasan
Indonesia Timur tersebut
dapat meningkatkan
keandalan pasokan serta
mengurangi biaya distribusi
BBM di wilayah Sulawesi.

Baubau - Peresmian Terminal
Transit BBM Baubau dilakukan
oleh Direktur Utama PT Pertamina
(Persero) Karen Agustiawan,
didampingi Gubernur Sulawesi
Tenggara H. Nur Alam, Jumat
(10/2). Turut hadir Walikota
Baubau MZ Amirul Tamim, dan
Muspida Kota Baubau.
P e m b a n g u n a n Te r m i n a l
Transit BBM ini dimaksudkan

untuk mengurangi biaya de
murage di pelabuhan Makassar
yang diakibatkan oleh beban
Instalasi Makassar yang sudah
melebihi kapasitas. Terminal
Transit tersebut akan melayani
kegiatan back loading ke Depot
Palopo, Kolaka, Raha, dan Depot
Kendari yang selama ini dilayani
oleh Instalasi Makassar, serta
Depot Kolonade, Banggai dan
Depot Luwuk yang sebelumnya
dilayani oleh Depot Bitung.
“Dengan perubahan Depot
Baubau menjadi Terminal Transit
diharapkan akan meningkatkan
keandalan pasokan, serta mengu
rangi biaya distribusi BBM untuk
daerah Sulawesi, terutama bagian
Selatan dan Tenggara. Efisiensi
biaya angkutan tanker ke daerah
Sulawesi Bagian Timur akan
menghemat jarak suplai tanker
sebesar 517 miles bila Depot
Kolaka, Palopo, Raha, Kendari,
Kolonodale dan Luwuk disuplai
dari Baubau dibandingkan dari
Bitung dan Instalasi Makassar,”

tutur Karen.
Keberadaan Terminal Transit
Baubau juga diharapkan sebagai
back-up Instalasi Makassar dan
Depot Bitung serta Depot-Depot
di Wilayah Nusa Tenggara Timur
bila terjadi kondisi kritis (emer
gency).
Sementara itu Nur Alam
berh arap kehadiran Terminal
Transit BBM Baubau mampu
memberikan nilai tambah terhadap
pembangunan di Sulawesi Teng
gara. “Saya berharap keberadaan
terminal BBM dapat memberi
manfaat yang besar kepada pem
bangunan di provinsi ini. Apalagi,
dengan mobilitas pembangunan
yang tinggi sehingga keberadaan
terminal BBM sangat besar man
faatnya,” ujarnya.
Terminal Transit BBM Baubau
memiliki kapasitas tangki BBM
seb esar 100.000 kiloliter (KL)
yang terdiri dari produk Solar dan
Premium dan menelan investasi
sekitar 40 juta dolar AS. Terminal
Transit ini dilengkapi dengan der

maga BBM 35.000 DWT (dead
weight tons) dan 6.500 DWT
untuk loading, unloading, dan
bunkering.
Proyek ini dimulai pada 10
Desember 2008 dan tuntas pa
da Juni 2011 dengan masa
pem eliharaan selama 1 tahun
dan akan berakhir pada 30 Mei
2012. Bertindak selaku kontraktor
pelaksana kegiatan Engineering,
Procurement, and Construction
PT Krakatau Engineering.
Pengoperasian Terminal Tran
sit Baubau sejalan dengan tekad
perusahaan untuk turut ber
kontribusi dalam upaya menjaga
ketahanan energi nasional melalui
perkuatan infrastruktur pasokan
dan distribusi BBM. Terminal
Transit Baubau merupakan
Terminal Transit BBM kesembilan
yang dioperasikan oleh Pertamina,
selain TTU Teluk Kabung, TTU
Wayme, TT Sorong, TT Bitung,
TT Makassar, TT Kupang, TT Kota
Baru, dan TT Pulau Sambu.•RUDI/
DEWI SRI UTAMI
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

HARUS MELIHAT
KE DEPAN

TATA NILAI

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

Foto : KUNTORO

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:
PENGANTAR REDAKSI :
Pada Selasa (31/1), SVP Refining Operation Rusnaedy
Johari mengukuhkan pejabat baru Process Technology Manager
di lingkungan fungsi Refining Technology. Dalam kesempatan
tersebut, SVP RO memberikan sambutan tentang Reftech
(Refining Technology) yang kedudukannya sangat strategis di dalam
organisasi Refinery Directorate. Berikut petikan dari sambutannya
yang menjelaskan arti penting Reftech.

Seharusnya kita melihat ke depan, melakukan inovasi dan
perubahan. Dengan kita melakukan satu atau dua langkah di depan,
kita berusaha melihat secara keseluruhan supaya me-minimize
kejadian-kejadian yang tidak perlu terjadi. Dengan demikian kita
melakukan mitigasi terlebih dahulu.
Jadi itulah fungsi Reftech yang sangat strategis, baik itu
menyangkut aspek safety dan reliability, profitability, growth, dan
sustainability serta selalu melakukan pembaruan.

Apakah jabatan ini, yang merupakan bagian dari Refining
Technology adalah suatu yang strategis? Jabatan ini, Process
Technology Manager, merupakan fungsi yang strategis di dalam
Direktorat Pengolahan. Oleh karena itulah Reftech (Refining
Technology) secara keseluruhan adalah fungsi yang betul-betul
dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak di
bidang manufacturing. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang
manufacturing, pasti ada Reftech-nya, entah dengan nama apa,
tetapi fungsinya adalah seperti Refining Technology ini.
Ada empat pilar utama inisiatif strategic yang selalu kita
ingatkan. Pilar pertama adalah safety and reliability. Pilar kedua
adalah profitability. Pilar ketiga adalah growth. Pilar keempat adalah
sustainability.
Pilar pertama, yaitu safety and reliability, artinya ini sesuatu yang
harus kita usahakan secara all out, karena ini menjadi fundamental
pertama dari suatu kegiatan operasi manufacturing. Karena safety ini
adalah sesuatu yang tidak hanya terkait secara internal perusahaan.
Safety seringkali langsung berhubungan atau berdampak terhadap
lingkungan, misalnya oil spill, dan akan menjadi public issue, bahkan
bisa menjadi political pressing. Begitu juga kalau terjadi kebakaran,
atau terjadi fatality. Kalau dulu cukup kita bisa tangani secara internal.
Tetapi sekarang dengan keterbukaan informasi, tidak demikian lagi.
Itu bisa langsung muncul di running text televisi.
Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini apapun yang terjadi
dengan kita, umumnya akan menjadi public issue. Memang didalam
suatu perusahaan manufacturing, safety menjadi fundamental
yang pertama. Sebab kalau ada kegagalan safety, semua usaha
yang telah kita lakukan seperti efisiensi, optimalisasi produksi dan
lain sebagainya, akan hilang. Karena kita harus stop operasi dulu
sekian waktu, dan kemudian kita losses dari sisi energi. Yang
kedua adalah reliability (keandalan) yang menjadi fundamental
kedua, dimana kehandalan ini untuk menjamin kilang beroperasi
secara berkelanjutan untuk menghasilkan volume produksi yang
ditargetkan.

Bagaimana dengan pilar yang lain? Didalam kegiatan refinery
operation, pilar lain ialah profitability, perannya sangat strategis. Yang
pertama adalah energi. Energi dalam profitability merupakan tugas
Reftech. Kemudian yang kedua, optimalisasi operasi. Optimalisasi
operasi tidak hanya melihat dari sisi operasional mengoptimalkan
arus minyaknya, optimalisasi itu sebetulnya mengoptimalkan asset
utilisasi atau asset manajemen, agar lebih optimal lagi. Apa yang harus
dilakukan adalah agar ada peluang baru sehingga kita tidak terjebak
didalam operasional rutin saja.
Kalau kita harus mengubah, mengganti, atau menambahi, itu
menjadi tugas dari Reftech dalam rangka meningkatkan profitability.
Nah, di dalam growth, juga demikian. Tugasnya ada dua, yaitu
bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan unit existing, baik itu
melalui upgrading, revamping, maupun pembangunan kilang baru.
Nah, didalam kita melakukan yang namanya optimalisasi asset,
itulah tugasnya Reftech. Reftech harus melihat dan mengkaji,
misalnya, bagaimana untuk meningkatkan volume produksi HVGO
di kilang Balikpapan. Kita tidak boleh berhenti dengan alasan, karena
minyak mentahnya seperti itu. Kita harus lihat lagi peluangnya dengan
cara lain. Kita juga harus lihat keterbatasannya apa. Kita juga harus
lihat ke depan, misalnya saja, bagaimana bisnis lube oil bisnis Grup
I Cilacap ke depan nanti.
Demikian juga terhadap masalah-masalah rotating, juga harus
dilihat. Saya lihat sudah mulai membaik. Jadi melihatnya lebih ke
depan. Begitu yang terkait dengan masalah-masalah kelistrikan.
Janganlah setelah ada kejadian, kita baru bekerja.
Inilah tugas-tugas dari Reftech. Reftech ini organisasi yang
strategis, dimana-mana memang demikian. Karena Reftech ini
seharusnya adalah kumpulan para ahli yang sudah berpengalaman
dan bisa melihat ke depan. Kita bisa melihat ke depan kan kalau
kita sudah menguasai teknikal bisnisnya. Jadi memang organissasi
Reftech ini kita buat sebagai organisasi mature, organisasi yang
dewasa.

Lalu apa peran Reftech dalamorganisasi Direktorat
Pengolahan? Reftech dalam organisasi Direktorat Pengolahan
sebetulnya adalah suatu fungsi yang bergerak mendahului,
artinya suatu fungsi organisasi yang bisa melihat satu atau dua
langkah ke depan dan mengimplementasikan hal tersebut dalam
kegiatannya.
Sering kali kita hanya terfokus pada kegiatan operational
rutin saat ini, dan bahkan kadang kala malah disibukkan dengan
pekerjaan-pekerjaan yang bersifat investigatif atas kegiatan yang
lalu yang merupakan kegiatan satu langkah di belakang. Misalnya
ada suatu kejadian, Reftech lalu melakukan investigasi. Itu yang
saya maksudkan dengan pekerjaan yang satu langkah di belakang.
Oleh karena itu harus kita hindarkan atau diminimalkan pekerjaan
investigatif karena kurang produktif. Kalau di operasi itu, saya katakan
itu seperti kita melakukan fire fighting.

Siapa saja yang duduk di Reftech? Orang-orangnya adalah
yang sudah mempunyai pengalaman tertentu sekian tahun, masuk di
Reftech. Sehingga didalam pengelolaan Reftech ini, maka dia menjadi
organisasi yang strukturnya lebih flat. Tidak ada Asisten Manager atau
staf. Jadi langsung kepada para spesialis.
Ini yang kita inginkan, dan karena organisasinya sudah mature,
yang duduk disitu jangan menempatkan diri lagi seperti kalau masih
di Engineering ataupun PE. Menunggu request. Nah, para spesialis
itu, harus proaktif. Dan teman-teman yang duduk disini, rata-rata,
mungkin golongannya ada yang lebih tinggi dari manajernya. Jadi
organisasinya spesifik, harus betul-betul pro aktif, masing-masing
bekerja sendiri. Penilaian spesialis pun kan berbeda. Artinya dilihat
dari deliverable-nya, yaitu apa yang dihasilkannya. Untuk kenaikan
golongan, akan ada komitenya berdasarkan deliverable, apa yang
dihasilkan. Jadi bukan berdasarkan fungsi waktu atau lamanya di
dalam golongan upah.•URIP HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL
Sistem Manajemen
Keselamatan
Sepekan terakhir, berita kecelakaan ang
kutan umum yang memakan korban jiwa
mewarnai pemberitaan di media massa.
Tak perlu disebut satu persatu perusahaan
angkutan umum yang mengalami kecelakaan
hingga dicabut trayeknya dan di-black list para
pengguna jasa angkutan darat. Tetapi yang
perlu digarisbawahi dari peristiwa tersebut
yakni terkait sistem manajemen keselamatan.
Faktanya jasa angkutan darat di tanah air ini
belum memiliki aturan baku tentang sistem
manajemen keselamatan.
Betapa tidak berharganya nyawa manusia,
khususnya mereka yang menggunakan
jasa angkutan darat. Ancaman kecelakaan
senantiasa mengintai, karena tidak adanya
sistem manajemen keselamatan. Tidak ada
nya sistem, membuat para pelaku yang ter
kait dengan angkutan umum bisa berbuat
semaunya.
Mulai dari pola pikir awak bus yang
mengutamakan setoran, tanpa memikirkan
keselamatan penumpang yang bergelantungan
dan berdesakan. Belum lagi pemeriksaan
uji kelaikan kendaraan yang kadang luput,
atau bahkan tidak melalui proses uji kelaikan.
Akibatnya tak ada yang tahu angkutan umum
apa saja yang standar keamanannya benarbenar terjamin atau tidak.
Konsep sistem manajemen keselamatan
sudah seharusnya menjadi ketentuan diseluruh
bidang usaha tanpa pandang bulu. Apalagi
di usaha yang bergerak di bidang migas
yang berisiko tinggi, seperti di Pertamina.
Penerapan sistem manajemen keselamatan
menjadi keharusan yang tak bisa ditawar lagi.
Harus benar-benar ditegakkan sesuai aturan
perundangan yang berlaku.
Pertamina menyadari aturan sistem ma
najemen keselamatan menjadi perhatian
penting karena dalam kegiatan operasionalnya
melibatkan banyak pihak. Mulai dari pekerja
Pertamina, hingga para pekerja kontraktor
yang bermitra dengan Pertamina. Karena itulah
seluruh kontraktor yang bermitra diwajibkan
memiliki sistem manajemen K3LL (Kesehatan
Keselamatan Kerja Lindungan Lingkungan)
yang dikenal dengan istilah CSMS ( Contractor
Safety Management System).
Menerapkan rangkaian proses CSMS juga
tak bsia main-main. Harus dilaksanakan secara
keseluruhan dan berurutan untuk menurunkan
tingkat kecelakaan kerja, meningkatkan pro
duktivitas dan citra positif perusahaan di ma
syarakat. Semua itu tentunya akan bermuara
pada tujuan perusahaan meraih World Class
HSE pada 2015.
Kini, bersamaan dengan bulan K3 yang
diperingati sebulan penuh sejak 12 Januari
hingga 12 Februari 2012, kembali kita
mengevaluasi dan mengukur diri sudahkah
menanamkan budaya HSE di Dadaku. Karena
sebagus apapun aturan sistem manajemen
keselamatan yang dibuat tak akan ada artinya
tanpa adanya kesadaran dari diri pribadi
masing-masing untuk senantiasa melakukan
tindakan yang aman.•
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Konsistensi akan hasil, apakah perlu? Tentunya jika anda
ditanyakan pertanyaan seperti itu anda akan bertanya kembali
“hasil yang seperti apa? Hasil baik atau hasil buruk? Yang baik
tentunya harus dipertahankan konsistensinya dan yang buruk
tentunya tidak”.
Masih ada kaitannya dengan konsisten, di akhir bulan
November sampai dengan akhir bulan Desember 2011,
Perusahaan mengadakan kembali Theme O Meter Survey yang
bertujuan memonitor progress dari perubahan budaya dan
sebagai tracker/pulse check yang dapat membantu perusahaan
menyesuaikan program-program intervensi perubahan budaya
atau program lainnya sehingga dapat meluruskan atau
mempercepat perubahan budaya. Ada dua bagian pada survei
ini, yaitu EMI adalah untuk memantau persepsi pekerja atas hasilhasil perubahan budaya sedangkan PPC adalah untuk mengukur
persepsi pekerja atas praktek-praktek manajemen hasil Theme
O Meter Survey kali ini dibandingkan dengan hasil pada tahap
sebelumnya. Ada beberapa catatan menarik dari perbandingan
hasil survei tersebut yang penulis catat :
1. Terjadi kenaikan baik untuk EMI dan PPC sebesar rata-rata
2% - 3%
2. Pola tren dari respon atau jawaban atas setiap pertanyaan EMI
dan PPC menunjukkan sama.
3. Nilai-nilai terendah baik untuk EMI dan PPC masih pada itemitem persepsi atas hasil dan praktek yang sama.
Dengan kenaikan sebesar 2% - 3% boleh disimpulkan bahwa
program-program yang sudah dijalankan selama tahun 2011
belum signifikan mempengaruhi persepsi atas perubahan budaya
dan praktek-praktek manajemen yang mendukung perubahan
budaya.
Kenaikan 2% - 3% belum berdampak pada pertanyaanpertanyaan yang pada tahap sebelumnya belum mencapai
Treshold 70%. Belajar dari sebuah konsultan yang mengawal PT.
Astra melakukan perubahan budaya, 8 tahun lamanya, penulis
menyimpulkan “terlepas dari program intervensi budaya yang
dibuat, namun hasil dari perubahan budaya memerlukan proses
yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama”.

Bagi penulis, konsistensi hasil ToMS ini cukup
mengkhawatirkan, kenapa? Karena bisa saja hal ini menunjukkan
apa yang dilakukan oleh Fungsi atau Manajemen dianggap
belum optimal memberikan pengaruh yang berarti bagi mereka.
Merujuk pada hasil EMI dimana ada dua persepsi yang secara
konsisten rendah yaitu Internal Development dan Motivasi
melalui kesempatan/karir. Persepsi ini erat sekali hubungannya
dengan tindakan yang dilakukan oleh atasan/manajemen dalam
upaya melakukan pengembangan para pekerjanya. Sangat
disayangkan jika semua usaha yang dilakukan oleh para
atasan/manajemen dalam mengembangkan para bawahan
atau staffnya dianggap belum efektif.
Hal yang serupa dialami juga dengan Praktek-praktek
Manajemen (diukur dengan PPC) dimana persepsi atas tingkat
praktek outsourced expertise, capturing external ideas dan
bottom up innovation di nilai kurang. Praktek menggunakan
tenaga ahli dari luar dinilai kurang akan sangat wajar bagi
penulis jika pekerja pada suatu perusahaan memiliki percaya
diri yang tinggi dalam menghadapi permasalahan yang ada
dengan didukung dengan praktek-praktek terkait ide/inovasi/
improvement. Namun apa yang terjadi sebaliknya adalah
praktek-praktek terkait ide/inovasi/improvement dinilai kurang
juga. Penulis kenal sebuah perusahaan yang tingkat penggunaan
tenaga ahli dari luar kurang namun praktek capturing external
ideas cukup tinggi, dimana perusahaan tersebut menerapkan
konsep Yokoten. Yokoten dapat diartikan proses berbagi
pembelajaran secara lateral di seluruh organisasi atau secara
sederhana biasa disebut juga sharing horizontal. Bottom up
Innovation merupakan proses sharing yang bersifat vertikal.
Praktek ini dinilai kurang efektif di tengah gencarnya GKM dan
SS yang digawangi oleh teman-teman di Quality Management,
kenapa ya praktek ini dinilai rendah oleh sebagian pekerja???
Menurut penulis, bukankah Improvement merupakan bentuk
kecil dari sebuah inovasi, bukankah sebuah ide besar lahir diawali
dari rentetan ide-ide kecil...??? Setiap pendapat bisa saja benar,
pada tulisan ini penulis hendak mengarisbawahi bahwa percaya
diri akan kemampuan menangani setiap masalah yang muncul
merupakan hal baik namun hal tersebut harus dibarengi dengan
praktek-praktek terkait ide/inovasi/improvement yang kuat baik
secara horizontal maupun vertikal.
Kembali pada hasil EMI mengenai Internal Development
dan Motivasi melalui kesempatan/karir. Praktek-praktek terkait
dengan pengembangan masih belum efektif, seperti coaching,
talent development, meaningful differentiation dan sebagainya,
sehingga wajar jika persepsi atas hasil Internal Development
masih di bawah. Demikian juga praktek-praktek motivasi melalui
recognition (Inspirational Leadership) dan kesempatan (Career
Opportunity) masih harus ditingkatkan sehingga persepsi
atas hasil budaya terkait motivasi berdasarkan kinerja dapat
meningkat. Persepsi atas hasil terbentuk dari adanya praktekpraktek yang dijalankan wajar jika penulis berkesimpulan kalau
praktek (PPC) pengembangan dan motivasi ditingkatkan maka
persepsi atas hasil (EMI) Internal Development dan Motivasi
melalui kesempatan/karir akan meningkat.

Jika kita perhatikan Grafik EMI dan PPC diatas, rata-rata
pekerja masih memiliki persespi yang sama atas hasil-hasil
perubahan budaya dan praktek-praktek manajemen yang terkait
perubahan budaya Tidak ada hasil perubahan budaya dan
praktek-praktek manajemen yang meningkat secara signifikan.
Hasil ini mempunyai dua sisi penilaian dimana disisi pertama
cukup melegakan karena tidak ada persepsi pekerja yang turun,
namun di sisi yang lain tidak adanya perubahan yang signifikan
pada persepsi pekerja menimbulkan pertanyaan. Apakah benar
kenaikan rata-rata 2% - 3% merupakan perubahan persepsi
pekerja atas budaya, yang berjalan lambat atau kondisi psikologis
pengisian survey yang dilakukan dua kali dimana pengisian kedua
harus lebih baik daripada yang pertama? Mari kita cari jawabannya
di ToMS 2012.

Konsistensi hasil dari EMI dan PPC memang cukup
memprihatinkan karena secara nilai masih di bawah Threshold
70%. Walau bagaimanapun hasil ini mejadi pendorong penulis
dan fungsi dimana penulis berada untuk terus mengembangkan
program-program intervensi budaya yang memberikan
pengaruh yang berarti bagi perusahaan ini.
Kembali pada pertanyaan diatas, perlukah konsistensi
akan hasil? Bagaimanapun pendapat anda, menurut penulis
yang lebih penting adalah konsistensi akan proses/praktek,
bukankah hasil yang baik muncul dari proses/praktek yang
baik? Konsisten dalam melakukan proses/praktek terbaik,
karena hasil akan mengikuti. Perusahaan otomotif Jepang
terkemuka mempunyai sebuah slogan “Bukan menjadi yang
terbaik tapi selalu menjadi lebih baik setiap saatnya” karena
itulah Kaizen sejati.•

BELANJA MIGAS MENINGKAT
JAKARTA (Kontan) - Nilai pengadaan barang
dan jasa oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas)
dalam kurun waktu 2007-2011 mencapai 12,81
miliar dolar AS atau sekitar Rp 106 Triliun.
Deputi Umum BP Migas Widjonarko menje
laskan tahun mendatang akan makin meningkat
mengingat adanya megaproyek andalan. Dia
menyebutkan antara lain Proyek Banyu Urip
di Blok Cepu, Indonesia deep water di Selat
Makassar, pengembangan lapangan gas Abadi
di blok Mahesa, hingga Proyek Gas Natuna
Timur, dan masing-masing bernilai lebih dari 2
miliar dolar AS.

PERTAMINA DAPAT TAMBAHAN ASET
Rp 520,9 MILIAR
JAKARTA (Kontan) – PT Pertamina (persero)
dapat aset tambahan dari pemerintah. Melalui
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2012,
Pertamina mendapatkan tambahan penyertaan
modal pemerintah berupa prasarana dan
sarana depot pengisian bahan bakar pesawat
atau avtur di enam bandara. PP yang diteken
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut
menyebutkan penambahan penyertaan modal ke
Pertamina senilai Rp 520,9 miliar. Sebelumnya,
depot-depot pengisian avtur itu dikelola oleh
Kementerian Perhubungan. Vice President
Corporate Communication Pertamina M. Harun
mengatakan Pertamina sudah tentu menyambut
baik adanya penambahan penyertaan modal
negara ini. “Peraturan Pemerintah itu messagenya agar aset-aset itu akan kita kelola dan kita
optimalkan hasilnya,” ujar Harun.

semua anak usaha pertamina
cetak laba
JAKARTA (Republika) – Seluruh anak perusahaan
PT Pertamina (Persero) berhasil mencetak laba
sebesar Rp 20,99 triliun. Pencapaian laba yang
belum diaudit ini naik dibandingkan 2010 yang
hanya Rp 16,77 triliun. Pencapaian itu bahkan
melebihi target dalam rencana kerja anggaran
perusahaan (RKAP) 2011 sebesar Rp 17,7 triliun
atau 119 persen dari target. Sebanyak 13 dari 18
anak perusahaan Pertamina berhasil melampaui
target laba bersih yang ditetapkan dalam RKAP
2011. Dari sektor hulu, capaian produksi migas
memang masih belum sesuai harapan. Namun,
96 persen keuntungan Pertamina berasal dari
hulu. Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen
mengatakan, ada sejumlah kendala yanga
menyebabkan penurunan produksi. “Namun
Pertamina EP Cepu dan Pertamina Hulu Energi
mampu meningkatkan produksinya,” katanya.

Proyeksi produksi dan harga
minyak direvisi
JAKARTA (Seputar Indonesia) – Fluktuasi
harga minyak dunia akhirnya mendorong
pemerintah melakukan revisi atas asumsi minyak
Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).
Asumsi ICP dalam APBN 2012 dinilai sudah tiak
relevan lagi dengan kondisi saat ini. Menteri ESDM
Jero Wacik mengungkapkan, banyak hal dalam
asumsi makro APBN 2012 yang perlu dirapikan,
termasuk yang berkaitan dengan energi. Salah
satunya adalah ICP dan produksi minyak dalam
negeri. Sebab, ICP yang ditetapkan dalam asumsi
makro APBN 2012 sebesar 90 dolar AS per barel
sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. “ICP
kata Menteri Keuangan sudah tinggi, di atas 100
dolar AS per barel,” ungkap Jero.•TITO/RIANTI
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Kelola RFCC, Pertamina Gaet
Foster Wheeler Asia Pacific
Jakarta - Untuk memak
simalkan manajemen pem
bangunan Resid Fluid Catalytic
Cracking (RFCC) Cilacap,
Direktorat Pengolahan Per
tamina men yepakati kerja
sama dengan Foster Wheeler
Asia Pacific Pte Ltd sebagai
Project Man agement Con
sultancy (PMC) proyek ter
sebut, di Kantor Pusat Per
tamina, (9/2).
Penandatanganan di
lakukan oleh SVP Bussines
Development Direktorat
Pengolahan Pertamina Irianto
Ginting bersama CEO Foster
Wheeler Asia Pasific Pte Ltd
Roberto Penno. Dalam ke
sempatan tersebut Irianto me
ngatakan kontrak kerja sama
PMC ini merupakan sebuah
proses umum yang lazim
ditemui dalam mengelola
sebuah proyek. Pertamina
dibantu oleh konsultan
yang berpengalaman dalam
menangani sebuah pro
yek manajemen untuk me
mastikan penyelesaiannya
tepat waktu.
“Foster Wheeler Asia
Pacific terpilih setelah kami
lakukan seleksi yang ketat
terhadap 10 konsultan,” kata
Irianto.
Dalam kontrak tersebut,
Foster Wheeler berkewajiban

Foto : TATAN AGUS RST

RESUME
PEKAN INI

SVP Bussines Development Direktorat Pengolahan Pertamina Irianto Ginting berjabat tangan dengan CEO Foster Wheeler
Asia Pasific Pte Ltd Roberto Penno sebagai tanda disepakatinya perusahaan tersebut sebagai Project Management
Consultancy pembangunan RFCC, Cilacap.

melakukan monitor, supervisi
dan koordinasi antar EPC
Contractor, Licensor dan
fungsi Pertamina terkait,
mulai dari tahap engineering,
procurement, construction
hingga commissioning dan
start-up.
Selain itu, Foster Wheeler
membantu Pertamina me
lakukan project planning &
controlling, quality assurance,
project implementation stra
tegies dan prosedur.Termasuk
me-review hasil kerja EPC

contractor, licensor dan sub
contractor.
Menurut Irianto, ini me
rup akan kali pertama di
adakannya kontrak PMC.
Kontrak kerja sama ini berlaku
hingga proyek RFCC selesai
yang diproyeksikan sekitar
akhir November 2014.
“Kami sangat menekankan
target penyelesaian proyek ini
seperti yang direncanakan,
baik dari sisi kualitas, waktu
maupun biaya. Selain itu, ini
bisa menjadi pembelajaran

yang sangat baik bagi engineer
baru Pertamina untuk belajar
dari pakarnya langsung.
Mereka juga akan kami kirim
ke Seoul, Korea, dimana ter
dapat contract home office. Di
sana mereka akan membantu
resident engineer didampingi
Foster Wheeler sebagai
PMC,” jelasnya.
Ia berharap, setelah pro
yek selesai, Pertamina me
miliki pekerja yang mengua
sai knowledge project ma
nagement.•SAHRUL HAETAMY A.

Pertemuan dengan Hiswana Migas :

Perhatikan Safety di SPBU
JAKARTA - “Kita memang

tika menerima kunjungan

Purnomohadi, Ketua DPD VII

lani pun juga mengakui ada

harus merangkai bagaimana

DPP Hiswana Migas dan

Hiswana Migas Burhanuddin

nya kelalaian dari petugas

hubungan Pertamina dan

DPD VII Hiswana Migas di

dan pengurus lainnya.

dalam

Hiswana Migas ini semakin

Gedung Utama Kantor Pusat

hari semakin baik. Kami

Pertamina, pada (13/2).

aspek ini. Untuk

Dalam kesempatan

memperbaiki itu, Direktorat

itu, Direktur Pemasaran &

Pemasaran & Niaga siap

paham, di sana-sini memang

Hadir dalam pertemuan

Niaga menyoroti berbagai

untuk memberikan pelatihan

banyak pernak-pernik yang

itu SVP Fuel Marketing

permasalahan yang sering

dalam safety, khususnya ke

terjadi. Itulah yang sekarang

Distribution Djoko Prasetyo,

terjadi di lapangan, terutama

pada para pengawas dan

akan dibenahi, namun tidak

SVP Petroleum Product Iqbal

masalah HSE. Djaelani

operator SPBU.

bisa dalam waktu singkat.

Hasan, VP FRM B. Trikora

men gingatkan akan risiko

Pertemuan tersebut diha

Banyak hal yang memang

Putra, VP LPG M. Iskandar,

kebakaran yang terjadi di

diri 60-70 peserta, baik dari

harus dilakukan,” kata Di

VP Petrochemical Trading

SPBU. Karena itu, ia pun

jajaran Direktorat Pemasaran

rektur Pemasaran & Niaga

K. Denni Wisnuwardani dan

mengimbau agar pengusaha

& Niaga, DPP Hiswana Migas

Pertamina Djaelani Sutomo.

jajaran manajemen lainnya.

pemilik SPBU unt uk lebih

dan DPD VII Hiswana Migas,

Hal tersebut diucapkan

Sementara dari Hiswana

memperhatikan aspek safety

yang memang baru mela

Direktur Pemasaran & Nia

Migas, hadir Ketua Umum

pada SPBU-nya.

kukan rapat kerja daerah di

ga

DPP Hiswana Migas Erie

Djaelani Sutomo ke

Namun di sisi lain, Djae

Puncak.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Jakarta - Tim voli Pertamina siap berlaga
di turnamen voli paling bergengsi di Indonesia,
Proliga 2012. Hal tersebut ditandai dengan pe
lepasan tim Voli pertamina dengan penyerahan
bendera dari ketua Badan Pembina Olah
raga (BAPOR) Pertamina yang diwakili oleh
Duddy Ermawan kepada Manajer Proliga Nono
Asmanu, Rabu (15/2).
Pada acara yang berlangsung di Gedung
Utama Pertamina Pusat itu, Duddy mengimbau
agar tim bisa menjaga nama baik Pertamina
dengan mengukir prestasi dan menjunjung
sportivitas.
Ini merupakan kali pertama tim voli Pertamina
yang terdiri dari 24 orang itu bertanding di Proliga
2012. Komposisi tim voli Pertamina mayoritas
diisi oleh para pemain dari TNI AU yang pernah
bertanding pada Livoli Divisi Utama 2011. Selain
itu, diimporpula dua pemain asing dari Brazil
dan Cuba, yaitu Douglas Duarte Souza da Silva
dan Douglas.
Demi memantapkan aksi di lapangan, tim
diasuh oleh Mas Hudi, pelatih yang sukses
memberikan gelar juara bagi Palembang Bank
Sumsel-Babel pada Proliga 2011. Manajer tim
yaitu Nono Asmanu mengatakan persiapan telah
dilakukan sejak 5 Januari 2012.
“Kami mengontrak tim dari TNI AU untuk
bergabung. Begitupun dengan latihan, yang
dipusatkan di komplek TNI AU. Selain itu ada
dua pemain asing yang kami pilih, beberapa
alasan memilih pemain yang berasal dari Latin
karena karakteristik mereka tidak jauh berbeda
dengan kita. Jadi proses adaptasi tidak akan
terlalu sulit,” cetus Nono.
Walau Pertamina merupakan pendatang
baru di ajang Proliga 2012 ini, Mas Hudi tetap
optimis dan berani menargetkan tim bisa masuk
empat besar pada BSI Voli Proliga 2012.
Proliga 2012 akan diikuti 15 klub yang terdiri
dari delapan klub putera dan tujuh tim puteri.
Ke-15 klub itu akan beradu kekuatan di 12 kota,
mulai pertengahan bulan ini, selama tiga bulan.
Pertandingan pertama dan seri pertama Proliga
2012 diadakan di GOR Kampus Palembang
pada pada 17 Februari 2012, dan putaran final di
Jakarta pada 20 Mei 2012. Selebihnya, helatan
ini berlangsung di Pekanbaru, Bontang, Solo,
Yogyakarta, Banyuwangi, Surabaya, Indramayu,
Semarang, Gresik, Malang, dan Bandung.•SAHRUL

Foto :KUNTORO
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Ambulance Pertamina untuk Warga Lirik
Indragiri Hulu – Perta
mina menyerahkan satu unit
ambulans untuk membantu
kesehatan masyarakat di
Kecamatan Lirik, pada
pertengahan Desember 2011.
Mobil Ambulans tersebut
diserahkan Field Manager
PT Pertamina EP UBEP
Lirik, Triyono kepada Bupati
Indragiri Hulu Yopi Arianto,
SE. Penyerahan disaksikan
langsung oleh para pekerja
Pertamina EP UBEP Lirik
dan para Kepala Dinas di
lingkungan Pemerintah
Kabupaten Indragiri Hulu.
Program Ambulans
Persembahan Pertamina
i n i m e r u p a k a n p ro g r a m
Corporatae Social Res
ponsibility sebagai upaya
untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap fasilitas
dan pelayanan kesehatan.
Sejumlah ambulans didis
tribusikan ke daerah terpencil,
yang diharapkan berfungsi
sebagai puskesmas keliling
sehingga mampu menjangkau
kebutuhan kesehatan

Foto : UBEP LIRIK

Siap Berlaga
di Proliga 2012

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Para siswa SD antusias mengamati ambulans bantuan Pertamina.

masyarakat.
Ambulans ini juga dija
dikan perpustakaan kese
hatan agar dapat me
n a m b a h p e n g e t a h u a n
masyarakat mengenai pe
nyakit dan pencegahan
sert a penanggulangannya,
mengetahui cara hidup
bersih dan sehat, dan juga
pengetahuan tentang gizi
bagi ibu hamil dan balita
untuk mendukung program

Pertamina Sehati.
Field Manager PT Per
tamina EP UBEP Lirik, Triyono
menegaskan bahwa bantuan
ambulans ini merupakan
wujud kepedulain perusahaan
kepada masyarakat khususnya
untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan masyarakat di
Kecamatan Lirik. “Semoga
keberadaan perusahaan
dapat memberikan manfaat
positif kepada masyarakat

di sekitar daerah operasi,”
ujarnya.
Pada tahun 2011, tujuh
unit ambulans diserahkan ke
unit PT. Pertamina (Persero)
di Dumai, Sorong, Jambi,
Lirik Riau, Muara Enim,
Lahendong dan Bangkalan,
yang didistribusikan secara
bertahap sejak Desember
2011 hingga awal tahun
2012.•UBEP LIRIK

Setia Menjaring Matahari
Jakarta - Sebagai du
kunga n terhadap pengop
timalan sumber energi ramah
lingkungan, SPBU Coco Cililitan,
masih saja kukuh menjaring
sinar matahari dari photonphoton sebagai sumber energi
listrik. SPBU yang berada di
bawah manajemen Pertamina
Retail ini, merupakan SPBU
pertama yang menggunakan
perangkat solar cell (tenaga
surya) sejak November 2010,
dan telah menghemat biaya
operasional.
Di atas lalu lalang orang
sibuk mengisi bahan bakar,
dua panel hitam mengkilat,

bertekstur kotak-kotak
berukuran 5x2 meter itu masih
terbaring di atap SPBU Coco
Cililitan. Panel tersebut solar
cell, si penjaring sinar dan
mengubah menjadi energi
listrik.
Karpet bening ini terdiri
dari bahan semikonduktor
bertipe p dan n (p-n junction
semiconductor) yang jika
tertimpa sinar matahari maka
akan terjadi aliran elektron.
Aliran elektron inilah yang
disebut sebagai aliran arus
listrik. Bagian utama perubah
energi sinar matahari menjadi
listrik adalah absorber (pe
nyerap), energi yang diserap
oleh tersebut kemudian dihan
tarkan menuju inverter yang
akan mengubah arus DC yang
diterima langsung dari matahari
menjadi arus AC. Setelah
dirubah arus tersebut kemudian
siap didistribusikan langung
sesuai dengan kebutuhan.
Dengan sistem kerja tersebut
listrik yang digunakan di SPBU
ini berasal dari sinar matahari
dengan perangkat sollar cell.
Bagian Teknis Pertamina
Retail Yayan Budianto ber
cerita tentang solar cell itu.
“Kapasitas solar cell di SPBU ini

Foto : PRIYO WIDIYANTO

SOROT
Tim Voli Pertamina

adalah 7.500 watt dengan jenis
on grid. Daya yang dihasilkan
akan dikombinasikan dengan
arus dari PLN. Keuntungannya,
perangkat ini bekerja tidak
tergantung penuh pada cua
ca,” jelasnya.
Listrik yang bersumber dari
cahaya matahari medominasi,
selain listrik yang dikirim dari
PLN sebagai cadangan. Jadi,
jika suatu waktu dibutuhkan,
listrik PLN akan hadir secara
otomatis. “Ini untuk mencegah
hal yang tidak diinginkan, seper
ti mengganggu stabilitas SPBU
dan mengakibatkan konsumen
kecewa,” ungkapnya.
Menurut Yayan, biasa
nya pemakaian listrik di SP
BU ini 32 ribu watt. Dengan
menggunakan solar cell, pema
kaian listrik hemat sebesar 20
persen. Sebelumnya, SPBU ini

menghabiskan sebesar Rp 10
juta per bulan, sekarang hanya
Rp 8 juta.
Yayan mengatakan bahwa
rencananya, konsep ini akan
diterapkan di SPBU Pertamina
Retail di Balikpapan. Hal itu
sebagai solusi dari terbatasnya
pasokan listrik yang berbanding
balik dengan kebutuhan yang
kian banyak.
“Penggunaan tenaga ma
tahari sebagai sumber energi
listik adalah upaya kami untuk
mengoptimalkan penggunaan
energi baru terbarukan,” kata
Yayan.
Penggunaan tenaga sur
ya sebagai alternatif listrik
merupakan salah upaya Perta
mina dalam menggunakan
energi ramah lingkungan. •
SAHRUL HAETAMY ANANTO
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SM ISO : PERLUNYA
PENGENDALIAN DAN
INTEGRASI
PQA : SELANGKAH LAGI
MENUJU ASSESSMENT KELAS REGIONAL
Sejak tahun 2003 hingga saat ini, Pertamina menerapkan assessment kinerja berbasis Malcolm
Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE). Setelah 8 (delapan) tahun berkutat dengan
penilaian nasional, sudah saatnya bagi Pertamina untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu
tingkat regional. Untuk tahun 2012 ini, Pertamina menyasar GPEA (Global Performance Excellence
Awards) sebagai alat strategis untuk mengukur keunggulan kinerja global.
Berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama No. Prin – 03 / C00000/2012-S0, tentang Tim Penyusun
Dokumen Aplikasi Pertamina, dibentuklah Tim Penyusun Dokumen Aplikasi (DA) berbasis MBCfPE
sebagai prasyarat mengikuti assessment regional.
Dalam teknis penyusunan
Dokumen Aplikasi (DA) Pertamina,
Tim Penyusun terbagi menjadi dua
yaitu Tim Inti dan Narasumber.
Tim Inti bertugas menyusun DA
Pertamina berbasis MBCfPE.
Tim Inti ini telah dibagi menjadi
beberapa kelompok sesuai kategori
dalam MBCfPE. Selain Tim Inti, ada
Narasumber yang menyediakan
data-data yang diperlukan selama
proses penyusunan Dokumen
Aplikasi sesuai persyaratan kriteria MBCfPE dan
selama dilakukannya proses asesmen.
Sejak diberlakukannya KKEP (Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina) di Pertamina pada awal tahun
2011 yang merupakan kustomisasi dari MBCfPE, Tim Penyusun harus kembali menyesuaikan diri
dengan format original penilaian MBCfPE. Hal tersebut membutuhkan usaha yang ekstra keras bagi
tim dalam usaha membuat Pertamina dapat berjaya di kancah Regional.
Adapun DA berbasis MBCfPE ini terbagi
menjadi Organization Profile Organisasi dan 7 (tujuh)
kategori yang terdiri dari: leadership, strategic
planning, customer focus, measurement, analysis,
and knowledge management, workforce focus,
operations focus, dan results
Pada setiap kategori yang telah ditentukan,
PIC yang telah ditunjuk untuk membuat DA selain
di challenge oleh PIC dari kategori yang lain, juga
di challenge oleh Tim Narasumber. Hal tersebut
karena diharapkan DA ini bukan semata-mata
isian asal yang bersifat subjektif dari satu atau
dua orang PIC saja, tapi merupakan penilaian
secara holistic Pertamina dari berbagai macam
pandangan sesuai dengan kondisi apa adanya.

Setelah beberapa tahun penerapan penggunaan sistem manajemen standar di Pertamina
dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka mulai tahun ini salah satu program kerja Quality
Management secara korporat adalah melakukan pengendalian dalam penerapan sistem manajemen
standar di lingkungan Perusahaan.
Kita ketahui bahwa begitu banyak standar internasional yang diterapkan oleh Unit Operasi,
Unit Bisnis maupun Fungsi-Fungsi Organisasi di Perusahaan dalam rangka mendorong Perusahaan
menuju world class. Namun selalu menjadi pertanyaaan, siapa atau bagaimana pengendalian dari
semua penerapan sistem tersebut? Atau, sejauh mana identifkasi kebutuhan dan perencanaan dari
suatu Organisasi terhadap penerapan sistem standar yang dibutuhkan?
Beberapa wacana yang sudah lama berkembang selama ini di Perusahaan terkait dengan
penerapan sistem manajemen standar internasional oleh beberapa organisasi dalam perusahaan
adalah :
1) Perlukah semua Organisasi yang ada di Perusahaan melakukan sertifikasi salah satu sistem
manajemen standar (ISO series: 9001, 14001,18001, 17025, 20001, 27001, ISPS Code, dll)?
2) Terjadinya penerapan sistem manajemen standar yang tidak terintegrasi atau penerapannya secara
single atau berdiri sendiri.
3) Perlunya melakukan integrasi sistem manajemen standar secara vertikal (satu unit operasi/bisnis
pada beberapa lokasi yang berbeda mempunyai sertifikasi standar yang sama).
4) Perlunya melakukan integrasi sistem manajemen standar secara horizontal (satu Unit Operasi/
Bisnis dalam suatu lokasi mempunyai mempunyai beberapa sertifikasi sistem standar berbeda).
5) Perlunya analisa teknis dalam identifikasi penerapan suatu manajemen standar maupun rencana
kebutuhan penerapan suatu standar.
6) Bagaimana mengendalikan dan melakukan pengembangan terhadap penerapan suatu sistem
manajemen standar.
Dari data penerapan sistem manajemen di Perusahaan selama ini didapatkan suatu paradigma
yang keliru bahwa untuk menjadi Organisasi atau Perusahaan yang diakui pelanggan dan stakeholder
eksternal adalah harus menerapkan semua sistem manajemen standar internasional. Dimana hal
tersebut dilakukan tanpa kajian atau analisa yang komprehensif sehingga sering terjadi penerapan
“asal dapat sertifikasi” dan menimbulkan masalah pada saat dua atau tiga jenis sistem manajemen
standar diterapkan karena masing-masing berdiri sendiri dan tidak terkait. Hal ini tentunya kurang
bijaksana, tanpa sistem manajemen yang terintegrasi, potensi terjadinya konflik dalam penerapan
sistem dapat muncul kapan saja.
Dari pengalaman beberapa Organisasi dalam penerapan integrasi system management QMS,
SML dan SMK3 berbagai manfaat yang telah dirasakan karena telah melakukan integrasi sistem
manajemen, diantaranya:
• Peta proses bisnis yang terkait aspek mutu, lingkungan dan K3 menjadi lebih simple
• Berpotensi terhadap penghematan biaya karena penggunaan sumber daya yang lebih efisien
• Mencegah duplikasi dokumentasi
• Minimasi atau mengurangi jumlah audit
• Berkembangnya dan meningkatnya produktivitas sistem
Beberapa Organisasi di Pertamina telah melaksanakan integrasi sistem, diantaranya adalah UnitUnit Operasi Refinery (RU III, RU IV , V, VI), Unit Bisnis Pemasaran (S&D Reg. I, Reg. IV, Aviasi, Lubes),
dan Unit Bisnis AP (PEP Field Prabumulih, Pendopo).

Selain sarana dalam membawa Pertamina
di mata regional, kegiatan penyusunan DA ini
juga berguna dalam menilai seberapa besar
kapabilitas Pertamina sebagai perusahaan yang
bergerak dalam bidang energi. Hal ini berguna saat
kita melalui hasil asesmen, apapun hasil awarding yang akan kita dapatkan, dimana akan terlihat
suatu cerminan sejauh apa kita melaksanakan RJPP dan alignment terhadap Visi dan Misi yang telah
ditetapkan tahun lalu. Apakah RJPP benar dijalankan oleh seluruh insan atau hanya khayalan utopis
Pertamina dalam menjadi world-class company.
Hasil penilaian kriteria tersebut dapat menjadi sarana dan acuan Pertamina dalam memberikan
insight dan pengetahuan dalam membuat keputusan untuk meningkatkan kinerjanya. Insight tersebut
terdapat pada semua hal yang tergambar dalam ketujuh kategori yang tergambar di dokumen aplikasi
ini.
Bertempat di Hotel Aston, Bogor, pada tanggal 14-17 Februari 2012, Tim penyusun Dokumen
Aplikasi melaksanakan konsinyering dengan tujuan untuk fokus melaksanakan finalisasi draft DA
sebelum dikirim ke lembaga asesmen (rencananya tanggal 29 Februari 2012).

Sesuai dengan Code Pertamina Quality Manajemen System, telah ditentukan bahwa pengendalian
program sistem manajemen standar akan dibantu oleh Komite Sistem Manajemen Standar. Semua
sistem manajemen standar yang sudah diterapkan maupun yang diusulkan akan direview dan dievaluasi
oleh Komite tersebut dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penerapan pada
Unit Operasi/Bisnis maupun Anak Perusahaan. Diharapkan dengan pembentukan Komite ini dapat
mendorong improvement penerapan sistem manajemen standar yang digunakan oleh seluruh Unit
Operasi, Bisnis dan Anak Perusahaan.•
Oleh : Adriwal, Tim Quality Management – General Affairs Directorate

Well … sembilan hari kedepan akan menjadi sangat panas dan menantang bagi Tim Penyusun
untuk membuat DA sebaik-baiknya mengingat padatnya waktu dan masih banyaknya informasi yang
harus diperoleh dan diklarifikasi. Semoga Tim Penyusun dapat berkontribusi optimal untuk Pertamina
tercinta …•

oleh Primawan Ratiansyah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Serah Terima Jabatan PWP Tingkat Pusat
JAKARTA - Bertempat di ruang rapat Gedung Persatuan Wanita
Patra Pusat Simpruk berlangsung acara serah terima jabatan Ketua
Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Pusat PT. Patra Niaga dari
Ariatni Iqbal Hasan kepada Okie Sintawati Delas Pontolumiu untuk
periode tahun 2009 – 2012. Pada saat yang sama, Ketua Umum
PWP Kania Afdal mengangkat Diah Andri T. Hidayat sebagai Ketua
Persatuan Wanita Patra Pusat Direktorat Keuangan periode tahun
2009 – 2012, pada (2/2).
Dalam sambutannya, Kania Afdal menyampaikan serah terima
jabatan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. “Kami
mengucapkan selamat kepada ketua yang baru dilantik. Semoga
selalu menjadi pemimpin dan contoh yang baik bagi pengurus yang
lain. Kepada pengurus yang lama, saya mengucapkan terima kasih
atas waktu, tenaga dan pikiran yang selama ini dicurahkan untuk
memajukan organisasi PWP ini. Hanya Allah yang membalas semua
kebaikan tersebut,” ujarnya.•KUNTORO

RALAT
Pada Media Pertamina edisi 13 Februari 2012
halaman 11 tercantum PTK berdiri pada 29 November
1969. Seharusnya yang benar adalah 9 September
1969.
Pada berita Apresiasi untuk Agen Aceh dan Sumatera
Utara di halaman 4, terdapat koreksi dari FRM Region I
bahwa anak perusahaan yang menjadi peserta gathering
adalah Patra Niaga bukan Patra Jasa.
Demikian ralat dari kami.•

JAKARTA - Pagi itu anggota Persatuan Wanita Patra Pusat
berkumpul di Gedung Persatuan Wanita Patra, Simprug. Mereka
tampak khusyu mendengarkan tausiyah yang disampaikan
oleh Ustadz Aam Amirudin pada acara peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW, pada (7/2).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PWP Kania Afdal
berharap dengan mengikuti pengajian ini semakin menambah
kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW.
Ustadz Aam Amirudin dalam tausiyah bertema “Rasulullah SAW
di dalam Al Quran” menyampaikan dalam Al Quran diterangkan
pribadi Rasul dalam menjalani kehidupan. Antara lain, memandang
masa depan dengan rasa optimis, selalu melakukan yang terbaik
dan bersungguh sungguh, menjadikan cinta kasih kepada Allah
SWT sebagai energi, serta selalu mengiringi ikhtiarnya dengan doa.
“Rasululloh juga selalu yakin bahwa hidup tidak akan abadi dan
keabadian hanya milik Allah SWT, sehingga tidak lalai akan kehidupan
akhirat,” jelas Aam. “Jadi, sebagai umatnya sudah seharusnyalah

Foto : KUNTORO

Memahami Akhlak Rasulullah melalui Al Quran

kita menjadikan hal tersebut sebagai suri tauladan dalam menjalani
kehidupan di dunia.”
Di akhir acara, anggota PWP Pusat antusias bertanya seputar
persoalan hidup, mulai dari keluarga maupun kehidupan dunia dan
akhirat.•KUNTORO

Pelantikan Pengurus Baru
PWP Tingkat FRM Region IV
SEMARANG - Bertempat di Rumah Dinas GM Fuel Retail Marketing
Region IV Semarang, diadakan pelantikan pengurus baru PWP Tingkat
Wilayah Pemasaran & Niaga Region IV Semarang, pada (30/1). Pelantikan
dilakukan oleh Ketua PWP Yana Rifky Hardijanto.
Yana berharap para pengurus baru PWP ini dapat memberikan
kontribusi maksimal untuk meningkatkan citra perusahaan di mata
masyarakat. “Kita harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan
ini. Salah satunya melalui program kerja yang bersentuhan dengan
masyarakat,” ujarnya.•FRM REG. IV

Foto : FRM REG. IV

Investasi menjadi sebuah kebutuhan
bagi mereka yang memiliki dana berlebih
atau harus diusahakan bagi mereka yang
menginginkan mimpinya diwujudkan dengan
dana yang besar. Tanpa investasi, mimpi
itu mungkin hanya sekadar mimpi dan
menunggu keajaiban datang dari Allah,
sang pengabul doa. Investasi dengan cara
yang konvensional dapat mendatangkan
keuntungan ataupun kerugian. Namun
menurut penulis buku ini yakni Budi
Handrianto ada model investasi yang tak
pernah mengalami kerugian.
Bagi seorang muslim yang
mempercayai adanya kehidupan akhirat
selain kehidupan di dunia, tentunya
mengharapkan kebahagiaan di dunia
maupun di akhirat. Allah telah mengingatkan
setiap hamba-Nya agar berinfak dengan
harta yang dimilikinya agar hartanya menjadi
berkah dan bertambah. Melalui buku ini
Budi Handrianto ingin menggugah setiap
muslim agar berinfak. Jika setiap muslim
menyadari kedahsyatan berinfak, tentunya
mereka tidak akan meninggalkan kegiatan
berinfak dan akah mencontoh Rasullullah
SAW yang menyumbangkan hartanya di
jalan Allah.
Buku ringkas ini ingin menghadirkan
tentang pentingnya sedekah. Berbagai
mukjizat dan keutamaan sedekah sudah
dibeberkan oleh banyak buku. Kali ini,
sedekah akan dikupas dari sisi lain.
Yaitu bagaimana sedekah tidak saja
menghindarkan seseorang maupun
masyarakat dari gejolak dan konflik sosial,
tetapi juga dapat membuat hidup para
dermawan menjadi tenang. Para dermawan
akan merasakan berbagai macam
manfaat. Di antaranya manfaat sedekah
dapat meringankan hisab, memberatkan
timbangan kebaikan, mempermudah
pelakunya melewati shirattal mustaqim,
serta menambah derajat seseorang di surga.
Investasi sedekah ini akan menarik
karena ia bekerja dengan sangat hebat
tanpa penanganan apapun. Rasullullah
SAW telah menjamin bahwa sedekah tidak
akan mengurangi harta seseorang justru
menambahnya dan menambah kemuliaan
orang yang melakukannya.
Buku ini memang ingin memasyarakat
kan dan menumbuhkembangkan jiwa
bersedekah. Di tengah kemelut negeri yang
tidak kunjung berhenti, di tengah kesulitan
hidup bagi sebagian besar orang di negeri
ini, sedekah harus digalakkan. Sedekah
harus menjadi kebudayaan dan kebiasaan
insan di seluruh negeri ini, muslim maupun
bukan agar ujian di negeri kita ini segera
usai.•PERPUSTAKAAN

Foto : KUNTORO

Judul Buku : Sedekah ; Hidup Menjadi
Berkah & Bahagia
Penulis
: Budi Handrianto
Penerbit : Gema Insani
Kolasi
: 119p/15cm

Spiritual Gathering Maulid Nabi Muhammad SAW
Surabaya - Dalam rangka memperingati Maulid Nabi
Muhammad SAW, Badan Dakwah Islam Pertamina Direktorat
Pemasaran dan Niaga Area Jatim & Balinus Surabaya menggelar
Spiritual Gathering bertajuk “Menyalakan Cahaya Iman di Dalam
Diri Setiap Muslim Era Kini”, pada Senin (6/2). Acara yang
diadakan di Kantor Pertamina Pemasaran dan Niaga Area Jatim
& Balinus menghadirkan Dr. KH. Wafiuddin MBA dari Jakarta.
Acara yang dihadiri oleh pekerja Pemasaran dan Niaga
Area Jatim & Balinus, keluarga pekerja, dan warga sekitar ini
berlangsung selama dua jam.
Dikemas secara menarik dan gaya bicara santai KH.

Wafiuddin MBA, membuat suasana spiritual gathering tidak
membosankan. Beberapa kali, tamu undangan sempat dibuat
tertawa mendengar candaan KH. Wafiuddin. Meskipun materi
yang disampaikan cukup berat, namun dengan pembawaan KH.
Wafiuddin yang bersahaja membuat materi yang disampaikan bisa
terserap dengan maksimal kepada tamu undangan yang datang.
Di akhir tausiahnya KH. Wafiuddin berpesan bahwa kita harus
memperbanyak dzikir untuk mendapatkan cahaya ilahi yang mampu
membersihkan kalbu kita, dan memperbanyak bershalawat untuk
Nabi Muhammad SAW. “Dengan kedua cara seperti itulah kita
mampu untuk memperkuat cahaya iman kita,” ujarnya.• FRM REG. V
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wahyu suswinto

budi ambardi wijono
Tax Accounting & Compliance Manager,
Finance Directorate

GURU BESAR AIKIDO
KUNJUNGI DOJO PERTAMINA
JAKARTA – Guru Besar Aikido dari Suginami,
Jepang, Kato Sihan, melakukan kunjungan ke
Dojo Pertamina, pada (31/1). Kunjungan guru
besar tersebut dimaksudkan untuk mengajarkan
gerakan-gerakan baru kepada anggota Dojo
Pertamina. Para peserta dengan seksama
memperhatikan dan mempraktikkannya dengan
bimbingan Kato Sihan. Saat ini, anggota
Dojo Pertamina berjumlah sekitar 20 pekerja
Pertamina. Latihan aikido di dojo ini dilakukan
dua kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis pada
pukul 17.00 di Kantor Pusat Pertamina. Selain
untuk pertahanan diri, Aikido juga merupakan
kegiatan olahraga yang berguna bagi kesehatan
jasmani.•TALITA DYMALIA

Foto : TATAN AGUS RST

Coordinator SME & SR
Partnership Program,
Finance Directorate

darlis
Upstream Finance
Business Support Manager,
Finance Directorate

TIM SEPAKBOLA
BAPOR PEP FIELD BUNYU JUARAI
BUDIMAN ARIFIN - LIET INGAI CUP

yanuar budi hartanto
Sales Manager Sumut & NAD
Maraketing & Trading Directorate

Warung Kopi

Efisiensi Renovasi

Foto : PEP FIELD BUNYU

Foto : wahyu nugaraha ruslan

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

SOROT

Bunyu – Tim sepakbola Bapor Pertamina EP Field Bunyu
menjuarai cabang sepakbola pada Turnamen Budiman Arifin
– Liet Ingai Cup (BA-LI Cup) setelah mengalahkan Bintara FC
di babak final melalui adu penalti (5-3) setelah sebelumnya
bermain imbang tanpa gol di waktu normal hingga perpanjangan
waktu, pada (5/2). Tim Bapor Pertamina EP berhasil melaju
hingga final setelah sebelumnya menjadi juara grup di babak
penyisihan dengan total nilai 13 hasil dari 4 kali menang dan
1 kali seri.Di babak semifinal tim Bapor mengalahkan Adani
Global melalui adu penalti dengan skor 3-0 yang mengantarkan
tim ini masuk babak final untuk menghadapi Bintara FC.
BA-LI Cup sendiri merupakan turnamen olah raga dan seni
yang terdiri dari beberapa cabang yang diikuti oleh berbagai
lapisan masyarakat Bunyu. Turnamen yang diberi judul sesuai
dengan nama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan
ini diadakan sejak Tahun 2010 dan ini adalah kali kedua
penyelenggaraan turnamen. Pada turnamen tahun ini, selain
di cabang sepakbola, tim Pertamina EP juga berhasil meraih
posisi juara dua di cabang bola voli.•PEP FIELD BUNYU

Pak Hamzah : Heran saya... Kayaknya ruangan kerja di
kantor ini sebentar-sebentar direnovasi. Ada
aja yang dirombak. Dirapikan.
Mang Warta

: Atuh bagus Pak... Jadi kinclong terus...

Bu Mita

: Iyah nih Pak Hamzah... Kan bagus diperbarui
terus. Biar aura kita juga enak kerja di
ruangan yang selalu up to date. Toh gak
setiap tahun Pak....

Pak Joni

: Hahaha.. Pak Hamzah sihh. Itu cita rasa
perempuan yang bicara, Pak. Makanya, coba

aja. Mau direnovasi tiap bulan juga gak apaapa. Saya cuma heran aja...
Mang Warta

: Kunaon kitu Pak, kok jadi heran? Ah punten

Bu Mita

: Hehehe gak apa-apa Mang... Siapa aja

ah... Jadi ikut-ikutan ngobrol nih.
punya hak untuk berbicara... Ini kan cuma
perbincangan ringan...
Pak Joni

: Tuh, Pak. Dijawab lahhh... Kenapa jadi heran?

PENGHARGAAN UNTUK
PEKERJA BERPRESTASI
FRM REGION IV
JAKARTA - Pada peringatan HUT ke-54 Perta
mina yang lalu, GM Fuel Retail Marketing Region
IV Rifky Hardijanto menyerahkan penghargaan
kepada 10 pekerja berprestasi di wilayah
Pemasaran Jateng & DIY. Rifky berharap,
penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pekerja
untuk meningkatkan prestasi dan kontribusi bagi
kemajuan perusahaan.• FRM REGION IV

Foto : FRM REGION IV

berempati donk.
Pak Hamzah : Lho, kok saya diomelin... Saya sih terserah

Pak Hamzah : Hehehe ya heran aja. Kalo memang sudah
direncanakan tiap berapa tahun sekali
direnovasi ya gak apa-apa Pak, Bu. Saya
juga bete kalo rumah saya gak dicat ulang
bertahun-tahun. Pasti kumel. Apalagi ini
kantor. Yang bikin saya heran itu, kalau ada
yang pindah tempat kerja, trus digantikan

PEP FIELD BUNYU BANGUN MASJID
UNTUK IBADAH PEKERJA

dengan fungsi lain, pasti dirombak total.
Padahal semua interiornya belum out of date.
Bu Mita

: Ya kan harus disesuaikan donk Pak. Jumlah
pekerja fungsi baru yang masuk berapa?
Wajar kalo direnovasi lagi.

Pak Hamzah : Iya ngerti. Tapi kan gak perlu dirombak total.
berapa pekerja yang akan menempati
ruangan itu. Kan jadi lebih efisien. Yang dicari
kan kenyamanan kerja, bukan kemewahan
Pak Joni

: Betul Pak. Setuju. Tuh Bu.. Maksudnya gitu.

Bu Mita

: Hehehehe iyaaaa paham sayaaa....•

Foto : PEP FIELD BUNYU

Cukup furniturnya aja kan bisa... Hitung

BUNYU - Pertamina EP (PEP) Field Bunyu melaksanakan
pembangunan masjid At Taqwa di Komplek Nibung Baru,
Bunyu, Kalimantan Timur. Pembangunan ini dilaksanakan
untuk kegiatan ibadah para pekerja muslim PEP Field Bunyu.
Masjid seluas 16 x 16 m ini dijadwalkan akan siap digunakan
pada Juli 2012. Field Manager Bunyu Muhammad Ruwahyono
mengharapkan agar keberadaan masjid baru ini dapat
mengakomodir berbagai kegiatan kerohanian para pekerja
muslim yang dikoordinir oleh Badan Dakwah Islam (BDI)
maupun kegiatan-kegiatan lain yang diadakan masyarakat.
“Dengan adanya masjid baru, diharapkan jumlah jamaah dapat
terus bertambah sehingga masjid ini dapat menjadi wadah
ibadah serta silaturahmi bagi para pekerja Field Bunyu serta
masyarakat sekitar,” imbuh Ruwahyono.•PEP FIELD BUNYU

2012, Target Produksi
Minyak PHE 72 Ribu bph
JAKARTA - Presiden Direktur PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) Salis S. Aprilian mengatakan anak
usaha Pertamina ini menargetkan produksi minyak
dan gas bumi masing-masing 72 ribu barel per hari
(bph) dan 350-400 mmscfd.
Untuk mencapai target tersebut, Salis me
negaskan PHE siap mengucurkan dana hingga
10 triliun yang akan digunakan untuk membor 50
sumur eksplorasi dan 160 sumur pengembangan di
sejumlah blok migas yang dikelola perseroan, seperti
Offshore North West Java (ONWJ), West Madura
Offshore (WMO), dan East Java.
“Tahun lalu, produksi minyak kami berada di
level 61 ribu bph. Tahun ini, kami akan menggenjot
produksi. Oleh sebab itu, investasi kami tingkatkan,”
ujarnya seperti dikutip Investor Daily.
Salis berharap akan ada peningkatan produksi
dari blok migas yang dikelola perseroan. Khusus Blok
ONWJ, PHE berharap berharap ada peningkatan
produksi minyak sebesar 2.000 bph, dari rata-rata
produksi sebesar 32 ribu bph.
“Kami juga berharap ada kenaikan produksi di
Blok WMO sebesar 5.000 bph menjadi 20 ribu bph.
Blok lain yang juga berpotensi mengalami kenaikan
produksi adalah Ogan Komering, Jambi Merang,
East Java, dan OSES,” ujarnya.
Perseroan juga akan menambah penggunaan
rig menjadi tiga buah di Blok WMO, sehingga
mempercepat proses pengeboran sumur. Saat ini,
perseroan baru menggunakan dua buah rig.
Sebelumnya perseroan juga berencana masuk
mengelola Lapangan Abadi di Blok Masela, Laut
Timor, dengan membeli sebagian saham milik Inpex
Masela Ltd., anak usaha perusahaan asal Jepang,
Inpex Corporation Ltd.•PHE
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Gerakan Cinta Lingkungan :
PEP Bantu Lestarikan Ekosistem Laut
CEPU - Berbagai usaha
dilakukan Pertamina untuk
memenuhi kebutuhan migas
domestik. Salah satunya
dengan ditandat anganin ya
Kontrak EPC 1 - 5 Blok Cepu
pada 2011 lalu. Direktur Hulu
Pertamina Muhamad Husen
menaruh perhatian penuh
kepada full field project Blok
Cepu yang digarap oleh
Pertamina EP Cepu bersama
mitra bisnisnya, Mobil Cepu
Limited (MCL).
Untuk itulah, Muhamad
Husen beserta rombongan
memantau langsung kegiatan
di Wilayah Blok Cepu pada
19 – 20 Januari 2012. Dalam
kunjungan ke Lapangan Ba
nyu Urip, Direktur Hulu meng
observasi kegiatan EPF (Early
Production Facilities) yang
dijalankan oleh operator Blok
Cepu, Mobil Cepu Limited
(MCL).
Dalam kesempatan ter
sebut, Husen melakukan
diskusi tentang permasalahan
operasi. Di antaranya sistem
kerja on – off sebagai salah
satu cara efektif yang
diterapkan untuk mencegah
fatality accident di lapangan.
“Karena berdasarkan survei,
kesalahan dan fatality ke
banyakan terjadi pada akhir

Foto : KUNTORO
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen berdiskusi dengan pekerja PEP Cepu dan operator Blok Cepu.

minggu atau libur,” ujarnya.
Direktur Hulu juga mela
kukan kunjungan ke wilayah
kerja kilang mini (Mini
Refinery) TWU di Kalitidu,
lokasi pemboran SKW – 18/22
milik JOB – PPEJ di Sukowati,
serta CPA Mudi dan Fasilitas
tangki penampungan minyak
Pertamina EP CEPU yang
dioperasikan oleh Geolink di
Mudi, Tuban.
Di Cepu, Direktur Hulu
beserta rombongan juga
berdialog dengan para pekerja
dari Pertamina EP Region

Jawa Field Cepu, Pertamina
EP CEPU, dan JOB – PPEJ.
“Kita sebagai keluarga besar
Pertamina, hendaknya saling
mendukung dan bekerja sama
dalam membentuk image
positif di mata masyarakat.
Sehingga mereka merasa
bangga dan mau memberikan
kontribusi positig dengan
mendukung jalannya kegiatan
operasi Pertamina,” jelas
Husen menanggapi alotnya
negosisasi dengan warga
setempat dalam pembebasan
lahan di Cepu.

Diskusi juga membahas
masalah SDM dan HSSE.
Dalam pertemuan tersebut,
para pekerja yang hadir diminta
untuk mengisi kuesioner
berkaitan dengan kinerja Hulu
secara keseluruhan. “Ini akan
kami evaluasi di Pusat,” tegas
Husen.
Sebagai salah satu back
bone kegiatan hulu Pertamina,
aspirasi dan kegiatan operasi
Pertamina EP Cepu sangat
dibutuhkan untuk mencapai
target yang telah ditetapkan
pemerintah.• PEP CEPU

Jakarta - Pertamina EP mendukung inovasi Robot Minyak atau “BONYAK” hasil karya
siswa SMA 28. Prototype Bonyak sangat relevan dan erat kaitannya dengan kegiatan
operasi migas yang dilakukan oleh Pertamina EP. Prototype tersebut merupakan embrio
solusi untuk penanganan tumpahan minyak yang sangat besar yang terjadi dalam setiap
kegiatan industri migas.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam saat
menerima rombongan tim Robotik SMA 28 Jakarta di Kantor Pertamina EP Jakarta, (17/1).
Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Syamsu Alam menyampaikan bahwa dukungan ini
merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan khususnya dalam aspek pendidikan.
“Inovasi ini diharapkan dapat dikembangkan dan selanjutnya dipatenkan,” ujar Syamsu
Alam. Ia menambahkan bahwa fenomena inovasi yang terjadi di tahun 2012 merupakan suatu
bentuk optimisme generasi muda untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik.
Pada kesempatan tersebut, Pembina tim Robotik SMA 28 M. Arif menyampaikan
apresiasinya atas dukungan yang telah diberikan oleh Pertamina EP. Arif mengatakan bahwa
tim Robotik SMA 28 telah berhasil mencapai prestasi yang membanggakan dalam ajang
kompetisi di dalam dan luar negeri. Partisipasi dan prestasi tersebut antara lain pada kegiatan
International Robotic Olympiad di Malaysia, Korsel, dan Australia; South East Asia Robotic
Olympiad dan Singapore Robotic Games.
Bonyak merupakan hasil kreasi M. Wiryahardianto, Fadel Mahadika Putra dan Desianna
Diennurchalifah dari Tim Robotic SMAN 28 Jakarta ini mendapatkan Medali Emas dalam
katagori “Creative Challenge” pada International Robot Olympiad (IRO) ke-13 tahun 2011
di Jakarta.
International Robotic Olympiad (IRO) ke-13 tahun 2011 didukung oleh Kementerian Ko
munikasi dan Teknologi Informasi Republik Indonesia digelar di Universitas Tarumanegara

Foto : PEP

PEP Dukung Inovasi Robot Minyak SMA 28

Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam berbincang dengan Tim Robotic SMAN 28 Jakarta.

(Untar) Jakarta pada 15-18 Desember 2011. Bertemakan ‘Robot for Helping People from
Natural Disaster’, olimpiade ini memperlombakan 14 kategori dan diikuti sekitar 1.000 robot
dari 13 negara. Termasuk di antaranya 200 robot karya anak-anak Indonesia. Tahun lalu
kegiatan tersebut digelar di Queensland, Australia pada 14-17 Desember 2010 dan untuk
selanjutnya tahun 2012 diadakan di Korea Selatan.•PEP

PEP Berhasil
Temukan Migas
di Tiung Biru
JAKARTA - Pertamina EP berhasil menemukan
minyak dan gas dari kegiatan eksplorasi struktur
Tiung Biru sebesar 2.546 barel minyak per hari
(bopd) dan 2,75 juta standar kaki kubik gas per hari
(mmscfd). Keberhasilan ini merupakan penemuan
eksplorasi pertama di Indonesia pada awal tahun
2012.
Penemuan minyak dan gas bumi tersebut di
buktikan melalui uji kandungan lapisan (UKL)-1B
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Dua Kapal AHTS untuk PTK
JAKARTA - Awal tahun 2012,
PT Pertamina Trans Kontinental
(PTK) mengadakan kerja sama
dengan PT Vries Maritime
Shipyard. Tepatnya pada
2 Februari 2012 President
Director PTK Suherimanto
dan Direktur Utama PT Vries
Maritime Shipyard Odman
menandatangani perjanjian
pembelian dua unit kapal
Anchor Handling Tug Supply
(AHTS) yang merupakan
investasi 2012.

Menurut Suherimanto,
perjanjian ini menjadi awal
yang baik untuk memulai
investasi 2012. “Dengan
har apan semuanya dapat
berjalan lancar sesuai renca
na,” ujarnya.
Pada tahun ini, PTK
akan berinvestasi sebanyak
14 kapal. Dengan memulai
investasi di awal tahun, diha
rapkan investasi berikutnya
akan segera terealisasi.•PTK

Foto : PTK

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Presiden Direktur PTK Suherimanto berjabat tangan dengan Direktur Utama PT
Vries Maritime Shipyard, Odman setelah menandatangani perjanjian pembelian
dua unit kapal AHTS.

pada sumur Tiung Biru (TBR)-2ST dengan interval
pada jepitan 48/64 inchi. Uji kandungan lapisan ini
merupakan salah satu dari enam UKL yang telah
disetujui oleh BPMIGAS.
Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam
menegaskan keberhasilan ini diharapkan dapat
membantu upaya pencapaian target penemuan
minyak dan gas di Indonesia. “Kami bersyukur minyak
dan gas bumi yang cukup besar berhasil ditemukan
di Tiung Biru. Semoga penemuan ini bisa menambah
optimisme kegiatan eksplorasi migas di Indonesia,”
ujarnya.
Struktur Tiung Biru terletak sekitar 15 km sebelah
Tenggara kota Cepu, Jawa Tengah, atau sekitar 28
km sebelah Baratdaya kota Bojonegoro, Jawa Timur.
Proyek Area Fokus Eksplorasi (PAFE) Tiung Biru
mengelola struktur Tiung Biru yang secara struktural
merupakan satu kesatuan struktur dengan struktur
Jambaran yang dikelola oleh Mobil Cepu Ltd.
Untuk mendorong peningkatan produksi minyak
Pertamina EP, maka anak perusahaan Pertamina
ini mempercepat pengembangan struktur Tiung
Biru melalui program POP (Put on Production) dari
sumur TBR-1ST. Dengan target produksi 210 bopd,
yang akan dicapai pada kuartal kedua tahun 2012,
serta mengajukan sumur TBR-2ST untuk dapat
diproduksikan dengan skema produksi yang sama
melalui POP, dengan target produksi 1000 BOPD.

Pertamina EP dan Pupuk Kujang
Sepakati Jual Beli Gas Senilai 430,4 Juta Dolar AS
JAKARTA - PT Pertamina
EP dan PT Pupuk Kujang
melakukan serah terima
dokumen Perjanjian Jual Beli
Gas di Jakarta, Rabu (18/1).
Kesepakatan jual beli gas
senilai 430,4 juta dolar AS
tersebut telah ditandatangani
pada 29 Desember 2011
yang lalu.
Berdasarkan perjanjian
tersebut, Pertamina EP akan
melaksanakan penyaluran
gas dari lapangan-lapangan
di wilayah Region Jawa
khususnya di Jawa Bagian
Barat, dengan titik serah di
metering station Dawuan di
Cikampek, Karawang, Jawa
Barat. Jumlah penyerahan
harian sebesar 39 juta
standar kaki kubik per hari
(mmscfd) dengan jumlah kon
trak keseluruhan sebesar
70.200 juta standar kaki kubik

(mmscf) berdasarkan 360 hari
operasi per tahun. Perjanjian
disepakati selama 5 tahun
mulai 1 Januari 2012 sampai
dengan 31 Desember 2016.
Presiden Direktur Per
tam ina EP Syamsu Alam
menegaskan bahwa
kesepakatan jual beli gas
ini merupakan salah satu
wujud dukungan Pertamina
EP terhadap industri dalam
negeri, khususnya industri
pupuk, serta sebagai wujud
komitmen penyediaan gas
untuk ketahanan pangan.
Menurut Syamsu Alam,
adanya perjanjian ini dan
perbaikan harga jual gas,
akan menggairahkan pen
c a r i a n s u m b e r- s u m b e r
gas baru, dan diharapkan
pelanggan gas lainnya dapat
menyesuaikan dengan harga
gas tersebut.

Foto : TATAN AGUS RST

2174 – 2179 m dan 2169 – 2172 di Formasi Kujung

Serah terima dokumen PJBG senilai 430,4 juta dolar AS dilakukan oleh Presiden
Direktur Pertamina EP Syamsu Alam Dirut PT Pupuk Kujang Ahmad Tosin.

Pertamina EP merupakan
produsen gas untuk memenuhi
kebutuhan domestik, terutama
industri. Saat ini kontrak pen
jualan gas Pertamina EP untuk
industri sebesar 71%, baik
yang dipasok langsung ke

konsumen maupun lewat PT
PGN (Persero) Tbk, termasuk
pasokan gas untuk pupuk
dan industri baja, pembangkit
listrik, dan sisanya untuk
gas kota serta bahan bakar
gas.•PEP/TALITA DYMALIA

Hasil pemboran sumur eksplorasi TBR-1ST yang
dilakukan pada tahun 2009 diperoleh temuan minyak,
kondensat dan gas. Selanjutnya, guna menilai
keberadaan hidrokarbon di struktur Tiung Biru,
BPMIGAS telah menyetujui pemboran dua sumur
penilaian (appraisal wells), yaitu TBR-2ST dan TBR-3.
Pemboran sumur Tiung Biru-2ST yang merupakan
sumur miring (deviated well) dibor pada sisi utara dari
struktur Tiung Biru, ditajak pada 7 Oktober 2011,
hingga kedalaman akhir 2206 mMD, dengan hasil
temuan minyak dan gas.
Kegiatan Eksplorasi PAFE Tiung Biru bertujuan
untuk membuktikan keberadaan hidrokarbon di
struktur Tiung Biru yang akan menjadi landasan
dalam proses Unitisasi Tiung Biru-Jambaran antara
PT Pertamina EP dan Mobil Cepu Ltd. Dari hasil
uji lapisan minyak yang berhasil pada Formasi Ku
jung membuktikan bahwa selain gas, cadangan
minyak yang ada juga dapat memberikan hasil yang
signifikan.•PEP

Apresiasi K3 untuk Pekerja JOB P-MEPS
KALIMANTAN - Dalam memperingati Bulan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, pada 1 Februari lalu
JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris (JOB P-MEPS)
menyelenggarakan HSSE Award 2011 di lokasi proyek
pengembangan gas lapangan South Sembakung Blok
Simenggaris yang terletak di Kecamatan Tana Lia, Kabupaten
Tana Tidung, Kalimantan Timur. Kegiatan ini diadakan sebagai
bentuk apresiasi manajemen JOB P-MEPS kepada seluruh
pekerja dan mitra kerjanya karena selama 2011 telah berhasil
mencapai lebih dari 1 juta jam kerja tanpa kecelakaan major.
Penghargaan dalam bentuk plakat diserahkan oleh General
Manager JOB P-MEPS Sri Budiyani, kepada perwakilan mitra
kerja utama yaitu PT Rema Perkasa Ekaguna, PT Sari Pari,
PT Indah Dewi dan perwakilan pekerja JOB P-MEPS Pjs. Field
Operation Manager Andreas Rys Herry.
Penghargaan juga diberikan kepada pekerja yang dinilai
mempunyai prestasi dalam bidang HSSE. Penghargaan ini

dibagi menjadi tiga kategori yaitu Tertib Alat Pelindung Diri
(APD), Sehat (tidak memiliki catatan medis di lapangan) dan
Tertib Lingkungan.
“Jadikan momen ini sebagai motivasi kita semua agar di
tahun 2012 kita tetap memperhatikan dan meningkatkan
kepedulian terhadap HSSE di segala aktivitas yang dilakukan
baik dilapangan maupun di kantor. Saya berharap tahun ini kita
dapat mencapai 2 juta jam kerja selamat,” ujar Sri Budiyani.
JOB P-MEPS merupakan Joint Operating Body antara
PT Medco E&P Simenggaris dan PT Pertamina Hulu Energi
Simenggaris yang mengoperasikan Blok Simenggaris. Sebagai
perusahaan yang menjunjung tinggi aspek HSSE, JOB P-MEPS
telah menyelenggarakan training HSSE untuk seluruh pekerja
JOB P-MEPS. Training disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing pekerja. Untuk kategori Field dilaksanakan di Pusdiklat
HSE Sungai Gerong, Palembang, sedangkan kategori office
dilaksanakan di Jakarta.•JOB P-MEPS
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JAKARTA - Mengelola kinerja perusahaan
secara efektif merupakan salah satu kiat
kunci sukses untuk mencapai target bisnis
ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai tolak
ukur pencapaian target-target tersebut maka
dibentuklah Key Performance Indicator (KPI)
sebagai penilaian kinerja.
Dalam rangka menerapkan sistem manajemen
kinerja pekerja Pertamina yang berbasis KPI,
maka dilaksanakan penandatanganan KPI
2012 oleh Direktur Utama PT Pertamina, Karen
Agustiawan beserta seluruh jajaran Direksi
Pertamina dan jajaran fungsi leher Pertamina.
Penandatanganan KPI yang berlangsung di
lantai 3, Kantor Pusat Pertamina, Selasa (7/2) ini
sebagai wujud komitmen direksi pertamina untuk
mencapai target perusahaan dalam meraih visi
dan misi Pertamina.
KPI ini nantinya dijadikan patokan sebagai
evaluasi kinerja direksi, direktorat, fungsi
ataupun perorangan, apakah pekerja telah
memenuhi kinerja yang diharapkan atau belum
memenuhi.
Karena KPI merupakan sebuah elemen
vital dalam setiap proses pengelolaan kinerja
perusahaan karena KPI sendiri merupakan
serangkaian indikator kunci yang bersifat terukur,
dan memberikan informasi sejauh mana tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang
dibebankan.•IRLI KARMILA
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Best Deal 2011
untuk Global Bond Pertamina
Hong Kong - Setelah men
dapat penghargaan Emerging
Markets Award dari International
Finance Review (IFR), Global
Bond PT Pertamina(Persero)
kembali diapresiasi oleh ko
munitas keuangan internasional.
Apresiasi tersebut diberikan
dalam bentuk tiga penghargaan
untuk kategori Best Deal 2011
dari majalah keuangan inter
nasional terkemuka, The Asset
dan Finance Asia, di Hong
Kong.
P e n g h a r g a a n Tr i p l e A
Country Award - Indonesia
Foto : INVESTORRELATIONS

KPI 2012
Ditandatangani
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untuk kategori “Best Deal 2011”
dari majalah The Asset diterima
oleh SVP Financing & Business
Support Budhi Himawan
dalam acara The Asset Triple
A Country Awards Dinner pada

Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko M. Afdal Bahaudin dan Direktur Keuangan Andri T. Hidayat, menerima
penghargaan Best Deal 2011 serta Best Indonesia Deal 2011 dari majalah Finance Asia. Penghargaan tersebut diberikan dalam
acara The Finance Asia Achievement Award 2011 Gala Dinner yang bertempat di Four Seasons Hotel, Hong Kong.

31 Januari 2012. Sedangkan,
penghargaan Best Deal 2011

dalam kesempatan terpisah

M. Afdal Bahaudin dan Direktur

masa penerbitan, Global Bond

dan Best Indonesia Deal 2011

oleh Direktur Perencanaan

Keuangan Andri T. Hidayat, 2

bertenor 10 tahun memiliki yield

dari Finance Asia diterima

Investasi & Manajemen Risiko

Februari 2012.

5,50% atau lebih rendah 0,625%

Editor in Chief The Asset

(62,5basis poin) dari SUN.

Daniel Yu mengungkapkan,

Dalam perdagangan sekunder,

penghargaan tersebut

Global Bond Pertamina juga

diberikan kepada Pertamina

aktif diperdagangkan, bahkan

karena beberapa kriteria,

pada saat kondisi pasar makro

diantaranya adalah besarnya

ekonomi yang tidak stabil.

minat dari investor untuk

Seiring dengan penerimaan

membeli obligasi. Global

penghargaan tersebut, Per

Bond tenor 10 tahun diminati

tamina turut berpartisipasi

oleh 330 akun investor,

dalam Citi 9th Asia Pacific

sehingga obligasi yang hanya

Investors Conference 2012

ditawarkan sebesar US$ 1

yang diselenggarakan 1 – 3

miliar mendapat kelebihan

Februari 2012 di Hotel JW

permintaan hingga US$ 7,

Marriott Hong Kong untuk

atau oversubscribed hingga

memahami kondisi terkini

7X. Sedangkan, Global Bond

dari pasar global. Dalam

bertenor 30 tahun sebesar US$

konferensi itu, Pertamina

500 juta memperoleh kelebihan

berinteraksi dengan investor

permintaan hingga US$ 5

pasar keuangan global dan

miliar, atau oversubscribed

menjelaskan mengenai kinerja

hingga 10X. Padahal, masa

perusahaan, dimana investor

penerbitan Global Bond 30

sangat tertarik dengan rencana

tahun hanya berjarak 4 hari

investasi 2012, BBM subsidi,

dari penerbitan Global Bond 10

serta margin keuntungan

tahun. Kelebihan permintaan

dari tiap lini bisnis Pertamina.

tersebut dinilai fenomenal

Antusiasme investor mengenai

bagi perusahaan yang pada

perusahaan tidak terlepas

masa penawaran memiliki

dari berbagai apresiasi

peringkat investasi dibawah

yang telah diperoleh serta

level investment grade.

performa perusahaan yang

Selain itu, dari sisi yield

membanggakan. Kalangan

Global Bond Pertamina dipan

komunitas keuangan berharap

dang cukup kompetitif bila

Pertamina ke depan dapat

dibandingkan dengan Global

terus bertransformasi setara

Bond Pemerintah Indonesia

dengan perusahaan publik.

(Surat Utang Negara). Pada

•INVESTOR RELATIONS
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HSE di Dadaku,
Let’s Act Safely!
Gerakan Nasional membudayakan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) terus dilaksanakan secara
berkesinambungan, untuk mencapai Indonesia
Berbudaya K3 pada tahun 2015. Karena itu setiap
tahun dilaksanakan Bulan K3, dimana pada tahun
2012 ini, tema nasional yang ditetapkan pemerintah
yakni “Optimalisasi Penerapan SMK3 untuk
Peningkatan Mutu Kerja dan Produktivitas.
Sejalan dengan tema tersebut, PT. Pertamina
(Persero) secara aktif melaksanakan peringatan
bulan K3, dengan mengambil sub tema “HSE di
Dadaku, Let’s Act Safely!”. Hal tersebut sebagai
upaya membudayakan dan membumikan aspek
HSE di sanubari setiap insan Pertamina. Tema “HSE
di Dadaku, Let’s Act Safely!” akan digunakan secara
serentak di kantor pusat, direktorat, unit operasi
dan seluruh anak perusahaan.
Berbagai kegiatan dilaksanakan sejak bulan K3
dimulai pada pertengahan Januari hingga bulan
Februari ini. Kegiatan yang melibatkan kalangan
internal dan eksternal itu akan bermuara pada
puncak acara “Gebyar HSE” pada tanggal
23 Februari 2012 di Cirebon. Harapannya
rangakaian kegiatan yang dilaksanakan tidak
sekedar seremonial belaka, tetapi menjadi bukti
implementasi kesadaran HSE secara korporasi yang
sudah mendarah daging di seluruh insan Pertamina.
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Menuju

World Class HSE 2015
Selama satu bulan Pertamina menggelar bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) mulai tanggal 12
Januari hingga 12 Februari 2012. Berbagai kegiatan dilakukan untuk membudayakan HSE di Dadaku. VP
HSSE Pertamina Joko Susilo menyatakan tahun ini Pertamina menggelar rangkaian bulan K3 dengan
mengambil sub tema “HSE di Dadaku, Let’s Act Safely”. “Diharapkan melalui momentum peringatan
bulan K3 ini, menjadi tonggak dalam menanamkan budaya HSE di sanubari setiap insan Pertamina dalam
mencapai target Zero Accident & Fatality di tahun 2012,” ujar lulusan Teknik Lingkungan University of New
Haven – Cennecticut, USA ini.

O
Foto : KUNTOR

Berbagai kegiatan dalam rangka bulan K3 yang digelar serentak di Kantor Pusat, Unit Operasi dan
Anak Perusahaan itu merupakan bagian dari upaya mengkampanyekan “HSE di Dadaku, Let’s Act Safely”
ke seluruh pekerja dan mitra kerja Pertamina mulai dari top management hingga ke pekerja terdepan
(frontliner). Selain itu juga untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar direktorat, unit operasi dan
anak perusahaan dalam pengelolaan implementasi aspek HSE melalui share experienced, lesson learnt
dan integrasi program-program strategis.
Menurut Joko, rutinitas peringatan bulan K3 tersebut sekaligus untuk meningkatkan komitmen
manajemen dalam implementasi aspek HSE secara konsisten dan menyeluruh bahwa perkembangan
bisnis energi dewasa ini telah menempatkan HSE sebagai hal mandatory. “Kita ingin mencapai world class
HSE pada tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut, di tahun 2012 ini Pertamina menetapkan Total
Recordable Incidence Rate (TRIR) sebesar 0,6,” tambahnya.

Kegiatan Bulan K3

Sementara itu terkait dengan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, Joko berharap bisa mengenalkan
pentingnya aspek HSE pada masyarakat lewat berbagai kegiatan edukasi. “Dengan memberikan edukasi
kepada pihak luar, otomatis juga bisa mendorong peningkatan citra Perusahaan,” pungkas pria yang
bergabung di Pertamina sejak tahun 1985 ini.•DEWI SRI UTAMI/FARIDA APRILLIANINGRUM

Tanjung Priok

PELATIHAN

di Depot LPG

Ragam kegiatan bulan K3 yang dilaksanakan serentak di seluruh
Indonesia, juga terasa di Depot LPG Tanjung Priok, LPG & Gas
Product Region III. Mulai 28 Januari 2012, dilaksanakan kegiatan
pemasangan HSE Signs dan Banner yang dilakukan oleh kontraktor
dan subkontraktor yang bekerja di area depot LPG Tanjung Priok.

Evakuasi dengan
Perahu Karet
Untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani korban di air, tim HSSE Pertamina mengikuti

Foto-foto : DEPOT PLUMPANG

!

Selain itu dilakukan aktifitas seperti latihan basah, untuk
meningkatkan kesigapan pekerja dalam menghadapi keadaan darurat.
Latihan ini diikuti seluruh personel HSE dari depot LPG Tanjung Priok
bekerja sama dengan personel HSE PT Patra Trading, Kontraktor
Pertamina, serta PT Wijaya Karya. Beberapa pelatihan juga dilakukan
untuk meningkatkan keahlian para pengawas HSE dalam menjalankan
tugasnya . Seperti pelatihan pengawasan Scaffolding yang diikuti 31
peserta, serta pelatihan operator Forklift.•FRM REGION III

pelatihan evakuasi dengan perahu karet. Pelatihan digelar selama 2 hari, mulai tanggal 4 – 5 Februari
2012 di Danau Sunter, Jakarta Utara.
Dalam kesempatan tersebut tim HSSE mendapatkan materi yang disampaikan instruktur dari
Kesatuan Angkatan Laut dan Satuan Pasukan Katak Armada Barat (Armabar). Beberapa materi yang
diberikan antara lain, pengenalan perahu karet, mesin dan pengoperasiannya, latihan fisik dengan
berenang sejauh 600 meter, cara menolong korban, serta cara menangani kasus perahu terbalik.•
DEWI SRI UTAMI/FARIDA APRILLIANINGRUM

!

Foto : HSSE Korporat
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Tanamkan

BUDAYA HSE

Sejak Dini

Menanamkan budaya HSE di Dadaku tidak hanya dilakukan di lingkungan
internal Pertamina. Tetapi juga bisa dilakukan di lingkungan eksternal, untuk
membentuk masyarakat yang sadar pentingnya Keselamatan dan Kesehatan
Kerja. Penyebaran budaya HSE pun ditujukan kepada berbagai kalangan,
termasuk anak sekolah.
Karena itulah dalam rang
ka peringatan bulan K3, kam
panye HSE kepada anak se
kolah

dilakukan

Pertamina

dengan berbagai cara kreatif.
Kampanye tidak sekadar me
nanamkan budaya HSE lewat
berbagai teori dan peragaan,
tetapi sekaligus memberikan
pengalaman yang menyenang
kan bagi anak-anak sekolah.
Di Kantor Pusat Pertamina,
puluhan siswa anggota Palang Merah Remaja dari beberapa sekolah di Jakarta
seperti SMAN 1, SMAN 4, SMA Santa Ursula, dan SMA Kanisius , mengikuti
pelatihan First Aid, Minggu (12/2). Kegiatan diisi dengan berbagai materi seputar
perilaku aman saat berada di jalan mulai diri sendiri yang disampaikan oleh tim

melihat simulasi evakuasi kebakaran yang diperagakan tim HSSE Jatim Balinus

Health Safety Environment (HSE) Pertamina, serta materi Sistem Penanggulangan

di Gedung Pertamina, Surabaya.

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dari tim Ambulans Dinas Kesehatan DKI Jakarta
yang meliputi pembahasan materi, simulasi dan test evaluasi.

Di Prabumulih, tim HSSE Pertamina EP Limau, memberikan pelatihan
pemadam kebakaran bagi siswa SMP YPS Komperta Prabumulih, Kamis

Para peserta terlihat antusias mengikuti pelatihan yang bisa menjadi pelajaran

(27/1). Para siswa diberikan pembekalan tentang teori segitiga api dan praktek

untuk mengasah kesigapan personal maupun kekompakan tim dalam memberikan

pemadaman api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan fire blanket. Tak

pertolongan pertama pada setiap insiden.

kalah serunya di Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur yang menggelar
lomba poster bagi pelajar SMP, SMA dan Mahasiswa. Tema poster yang

Sementara itu, di Surabaya puluhan siswa SD mengikuti lomba story writing
penanganan kebakaran, pada Jumat (3/2). Para siswa mulai dari kelas IV hingga

dilombakan harus sejalan dengan tema bulan K3 Nasional atau sub Tema bulan
K3 Pertamina.•SAHRUL HAETAMY ANANTO/DEWI SRI UTAMI

kelas VI SD diminta membuat cerita tentang penanganan kebakaran setelah

!

MERIAHKAN BULAN K3

di Hari Krida
Ada yang berbeda dengan kegiatan Hari Krida yang rutin dilaksanakan PT
Pelita Air Service (PAS) setiap Jumat pagi. Pada 20 Januari 2012, PT PAS
mengisi Hari Krida dengan berbagai aktivitas dalam rangka bulan K3.
Diantaranya pengecatan walk way di Hanggar, sebagai jalur aman bagi pejalan
kaki dan pemasangan rambu Assembly Point di beberapa titik sekitar Hanggar.
Kegiatan ini melibatkan jajaran Direksi dan pekerja Pertamina yang diharapkan
bisa meningkatkan safety culture dan safety behaviour, sehingga setiap Pekerja
memiliki kesadaran yang tinggi akan keselamatan pribadi, rekan kerja, dan
lingkungan.•PAS/DEWI SRI UTAMI

Foto : TATAN AGUS RST
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Bulan K3
dalam Gambar

4

Guna mewujudkan gaya hidup sehat di kalangan pekerja, sekaligus sebagai
rangkaian kegiatan bulan K3, digelar Senam “Let’s Move On” di lapangan
parkir Kantor Pusat Pertamina, Jumat (10/2). Direktur Umum Pertamina
Waluyo dalam sambutannya menghimbau para pekerja untuk sadar hidup
sehat dengan cara berhenti merokok, olahraga teratur, mengonsumsi asupan
gizi yang memadai, istirahat yang cukup dan mengelola stress.•IRLI KARMILA/DEWI
SRI UTAMI/ FARIDA APRILLIANINGRUM

O

Foto : KUNTOR

Simulasi keadaan darurat atau emergency drill rutin dilakukan di Kantor Pusat Pertamina, untuk
memberikan gambaran kepada para pekerja pertamina beserta stakeholder saat menghadapi
keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja. Kali ini simulasi diberlakukan dari lantai basement
hingga lantai 10 Kantor Pusat Pertamina, pada Jumat (10/2). Selain menjadi gambaran kesiapan
saat menghadapi keadaan darurat, kegiatan ini sekaligus sebagai sarana evaluasi keseluruhan, baik

Foto : TATAN

AGUS RST

pedoman, prosedur, sarana dan fasilitas.•EDHELWIS/DEWI SRI UTAMI/ FARIDA APRILLIANINGRUM

Menanamkan kesadaran HSE (Health Safety Environment) di Dadaku bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Seperti dengan permaian Ular Tangga K3 yang diselenggarakan fungsi Health
Safety Security and Environment (HSSE) Area Jatim Balinus, Jumat (27/1). Kegiatan dibawah
koordinasi GM Fuel Retail Marketing Region V ini, diikuti seluruh insan Pertamina secara
beregu terdiri dari 2 orang. Dalam permainan ini peserta diwajibkan menjawab pertanyaan atau
melakukan gerakan sebagaimana tercantum dalam kotak ular tangga raksasa, yang kesemuanya
berhubungan dengan HSSE.•HSSE FRM REGION V/DEWI SRI UTAMI/ FARIDA APRILLIANINGRUM

Foto : HSSE FRM

REG V

Potensi kebakaran bisa terjadi dimana saja. Termasuk di lingkungan rumah. Untuk
itulah Pertamina EP Limau melakukan pelatihan pemadaman api (Fire Drill) bagi
para istri pekerja, sekaligus pekarya wanita, Kamis (26/1). Dalam pelatihan ini,
instruktur dari HSSE memberikan pesan kepada peserta agar tidak panik saat
terjadi kebakaran. Karena sebelum api membesar, bisa dilakukan pemadaman
oleh siapapun termasuk kaum perempuan. Selain diberikan materi pelatihan,
peserta juga diajak praktek memadamkan api dengan fire blanket dan APAR (Alat
Foto : PEP LIM

AU

Pemadam Api Ringan).•PEP LIMAU/DEWI SRI UTAMI/FARIDA APRILLIANINGRUM

