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direktur utama Pertamina karen agustiawan 
memberikan sambutan saat pencanangan program 
“sPbu go green/Hiswana Migas go green”.

spbu pERTAMINA 
go gREEN

sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan,  

pT pertamina (persero) bekerja sama dengan Hiswana 

Migas mencanangkan program “spbu go green/Hiswana 

Migas go green”.  Ini merupakan bentuk partisipasi dalam 

penyelamatan bumi, terutama untuk mengurangi emisi 

gas rumah kaca melalui ‘Reduction of Emissions from 

Deforestation and Degradation’ (REDD).

JAKARTA –  Pencanangan program ini ditandai dengan pena
naman pohon dan pembuatan lubang biopori yang dilakukan 
oleh direktur utama Pertamina, karena agustiawan, direktur 
Pemasaran dan niaga, djaelani sutomo, ketua umum dPP 
Hiswana Migas eri Purnomohadi dan Wakil ketua komisi Vii 
dPr ri, effendi M.s. simbolon. 

Program yang berlangsung di sPbu bukit golf Mediterania 

Pantai indah kapuk, sabtu (2/7) ini, dilaksanakan juga secara 
serentak di seluruh lokasi usaha sPbu Hiswana Migas yang 
merupakan lokasi usaha Hiswana di seluruh indonesia dengan 
penanaman 32.000 pohon dan pembuatan 32.000 lubang 
biopori.

eri Purnomohadi menilai kegiatan ini sebagai aksi nyata 
yang posistif dan bermanfaat karena menunjukkan kebersamaan  
kepedulian terhadap lingkungan baik Pertamina, pengusaha, 
mitra kerja, konsumen hingga lapisan masyarakat. 

“Hal ini juga erat kaitannya dalam mengajak masyarakat 
untuk sadar menggunakan energi yang bersih dan ramah 
lingkungan salah satunya yaitu kesadaran masyarakat dengan 
membeli Pertamax,” kata eri. 

dalam kesempatan dialog interaktif, karen agustiawan 
menghimbau kepada semua pemilik sPbu untuk menggunakan 
Pertamax karena membantu Pemerintah dalam hal mengurangi 
beban Pemerintah dalam mensubsidi penggunaan Premium.

“tidak hanya masyarakat yang saya imbau namun saya 

juga mengimbau kepada seluruh pegawai Pertamina untuk 
juga menggunakan Pertamax yang lebih ramah lingkungan dan 
pembakarannya juga lebih baik,” ungkap karen.  

djaelani sutomo menambahkan, walaupun bbM Pertamina 
sudah aman pencemaran lingkungan, namun Pertamina masih 
punya tanggung jawab moral untuk membantu paruparu kota 
dengan menjadikan sPbu yang green di seluruh indonesia.  

dengan mengusung tema  “ayo selamatkan, Hijaukan & 
rawat bumi ini untuk anak cucu kita”, kegiatan ini sebagai 
bagian dari Corporate Social responsibilty (csr) yang 
menunjukkan budaya peduli lingkungan dan wujud partisipasi 
dalam program penyelamatan bumi mendukung kampanye anti 
global Warming dan climate change.

Pencanangan sPbu go green dimeriahkan dengan jalan 
santai dan sepeda santai yang diikuti sekitar 500 peserta yang 
terdiri dari pengusaha sPbu, sPbe, karyawan dan operator di 
Jabodetabek, kon sumen Pertamax sPbu Pantai indah kapuk 
serta tamu undangan lainnya.MPIK
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Pengantar Redaksi :
rencana Jangka Panjang Peru
sahaan Pt Pertamina (Persero) 
sudah disahkan oleh pemegang 
saham. dalam sepanjang sejarah 
perusahaan, baru kali ini Pertamina 
secara de facto dan de jure memi
l ik i  roadmap .  kepada media 
Per  tamina dan media nasional, 
Pre sident Director & CEO Per
tamina Karen Agust iawan 
bertutur tentang berbagai capaian 
yang diraih Pertamina selama 
kepemimpinannya. berikut penutur
an karen tentang apa yang menjadi 

visi dan mimpinya untuk membawa Pertamina menuju World 
Class energy Company. 

Bisa dijelaskan waktu pertama kali dipilih sebagai 
Dirut Pertamina apa yang dibayangkan? Pertamina ibarat 
“negara kecil” dalam sebuah negara besar yang sesungguhnya. 
Mengelola buMn besar ini saya ibaratkan sama dengan me
ngelola sebuah “negara kecil.” saya melihat ada challenges di 
sana. selama ini Pertamina selalu dilihat dari sektor distribusi 
dan retailnya. image Pertamina porsinya selalu dilihat dari 
misalnya, ada sPbu yang kosong. ketika saya pertama kali 
serah terima jabatan, yang terpikir oleh saya yang terberat 
adalah di sektor downstream.  tapi  di perusahaan manapun, 
karakternya sama. Pertama, bagaimana  dapat menghasilkan 
laba yang terbesar. dan kedua, governance harus meningkat. 
sedangkan changing karakter untuk transformasi itu sudah 
embeddedlah dengan diri saya. 

Dalam sejarah Pertamina, Ibu merupakan perempuan 
pertama yang menjabat CEO. Bagaimana Ibu melihat ini 
dari perspektif gender? saya pikir begini, mungkin kalau 
di indonesia memang masih langka perempuan menduduki 
suatu posisi tertinggi. apalagi di buMn terbesar. tapi kalau di 
negaranegara lain misalnya amerika, memang sudah duluan. 
seperti exxon, mereka itu pegawai wanitanya minimal harus 
30 persen. di managerial position juga seperti itu. Hanya di sini 
(indonesia) saja yang masih belum terbiasa. tapi nanti lama
lama akan biasa. Pada waktu itu, memang ada rasa pesimistis 
jika perusahaan buMn terbesar ini dikelola oleh perempuan.

Apa visi Ibu dalam memimpin Pertamina ini? bagi saya, 
jika memimpin sebuah perusahaan, nomor satu adalah masalah 
human. sama juga di perusahaanperusahaan lain, investasi 
pertama itu adanya di manusia. karena perusahaan ini maju 
atau tidaknya 5060% itu tergantung dari orangorangnya. 
karena itu, sdM kita harus dipersiapkan karena kita sudah 
tahu 15 tahun ke depan ingin seperti apa (Menjadi World Class 
energy Company). 

secara kuantitatif, kita sudah melihat soal datadata. 
Produksi sudah naik, governancenya juga sudah meningkat 
mulai tahun 2009, 2010 mendapatkan nilai dari 83 menjadi 
86. terus tingkat kesehatan perusahaan dari less 80 sekarang 
sudah menjadi 85. itu semua merupakan skala kuantitatif. tetapi 
yang kualitatif itu adalah sdM. Jadi, titik beratnya dalam proses 
transformasi itu adalah capacity building sdM kita.

Seperti yang tadi Ibu katakan, human yang nomor satu. 
Apakah ada korelasinya dengan citacita Pertamina sebagai 
world class energy company dan menjadi pemain global 
yang diperhitungkan? kalau mau dilihat sdMnya harus dilihat 
dari pucuk pimpinannya terlebih dahulu. kita tidak bisa bilang 
sdM kita sudah menjadi world class, tetapi saya sendiri (sebagai 
President director & ceo) tidak memberikan contoh.

contoh soal leadership. salah satunya, seorang leader 
harus bisa mengcoach bawahannya. itu tugas dan harus. kalau 
saya selalu bilang, kalau saya sudah bisa mencari pengganti 
saya, berarti saya berhasil mengcoach di mana saya bekerja. 
kalau belum ada pengganti, berarti saya gagal mengcoach. 
itulah ukurannya. 

Yang lainnya, masalah personal di mana kita harus percaya 
diri, dapat mengambil keputusan, negosiasi untuk kepentingan 
Pertamina. itu semua yang memang harus dimiliki seorang 
pemimpin. tapi satu yang harus dipegang oleh seorang leader 
adalah dapat menjadi contoh untuk anak buahnya.

Bagaimana kaitannya dengan Program Pengembangan 
Eksekutif Pertamina (PPEP), apakah itu bagian dari strategi 
perusahaan? Ya. itu merupakan salah satu bagian strategi 
perusahaan. itu adalah program untuk sdM kita yang terpilih, 

yang sudah disaring melalui penilaian dalam tiga tahun terakhir, 
dan direkomendasikan oleh atasannya. itu sebetulnya sebagai 
sarana atau talent pool calon leaders. bibitbibitnya digodok 
disitu, apalagi itu mix dari seluruh direktorat. Jadi mereka tidak 
hanya mengerti satu domain ilmu, tapi jadi mengerti korporat 
secara lebih luas. Mereka juga benchmark  ke noc dan ioc lain 
agar dapat melihat langsung profil perusahaan kelas dunia. 

Kemajuan apa saja yang sudah dicapai Pertamina sela
ma Ibu pimpin? kalau kemajuan yang baru saja kita raih adalah 
selesainya penyusunan laporan keuangan sebelum 30 Juni 2011. 
Pada waktu awal menjadi President director & ceo di tahun 
2009, saya punya Pr besar, menyelesaikan laporan keuangan 
audited tahun 2003 sampai dengan 2010. alhamdulillah, warisan 
laporan keuangan dari tahun 2003 sampai 2010 itu sudah selesai 
semua. bagi saya pribadi, itu saya pikir sebuah achievement 
yang tidak mudah. Menyelesaikan 8 laporan keuangan audited 
dalam waktu dua tahun.

Jika kita melihat operasional, dari hulu juga produksi sudah 
meningkat. kita sudah membuktikan dengan mengambil blok 
onWJ mampu meningkatkan produksinya. blok West Madura 
sudah meningkat juga. Jadi itu sudah dapat memperlihatkan 
bahwa Pertamina ini arahnya sudah benar.

dari sisi governance, kita sudah benar. kesehatan peru
sahaan juga sudah naik. untuk retail dapat dilihat sudah lebih 
baik lagi pelayanan dan distribusi bbM Pertamina. Pelumas 
juga sudah ada di 15 negara, aviasi juga sudah menembus 
3 juta kiloliter. selain itu kita juga berhasil melakukan global 
bond sebesar 1 milliar usd.  ada 331 investor yang tertarik. 
ini menunjukkan bahwa investor luar sudah melihat Pertamina 
se bagai power housenya indonesia. sedangkan untuk yang 
500 juta dolar as, sebanyak 250 investor yang tertarik investasi 
di Pertamina. Jadi investor sudah melihat bahwa ini sudah 
emarginglah. 

Bagaimana dengan grand design dari RJPP 5 tahun Per
tamina ke depan? kalau grand design-nya, in term of produksi itu 
tetap kita menargetkan 770 barrel oil equivalen. tapi strength-nya 
tetap 1 juta boe. untuk downstreamnya ada beberapa kapasitas 
kilang yang mau kita tambah. kita mengarahnya ke kapasitas 
1 juta barrel. dan yang lainlain seperti halnya css (Corporate 
Shared Services) akan menjadi the real business partner. dari 
sisi keuangan dan masalah revenue kita juga diharapkan bisa 
menjadi rp. 54 triliun (laba bersih). 

Selama memimpin Pertamina apa saja kendalakendala 
yang ibu hadapi? kalau kendala internal tidak ada. karena 
Pertamina yang sekarang ini karyawannya sudah menyadari 
betul bahwa bekerja di sini adalah amanah. Pekerja sadar betul 
kalau ingin perusahaan ini sustainable, ya harus melakukan 
berbagai hal.

nah, sekarang justru Pertamina harus lebih mengedukasi 
yang eksternal. kita harus mengomunikasikan kepada external 
stakeholders apa citacita Pertamina. sebe narnya hal itu 
bukanlah sebuah hambatan. tetapi memang butuh waktu untuk 
memberikan pengertian kepada pihak eksternal apa yang ingin 
dituju Pertamina. Perlu kesabaran dan keuletan.

Apa yang menjadikan perbedaan antara perusahaan non 
pemerintahan dengan perusahaan seperti BUMN?  ketika 
saya masih di exxon, Mobiloil, dan Halliburton stakeholder-
nya hanya satu. tetapi ketika saya masuk di Pertamina, justru 
stakeholder-nya banyak sekali. ketika saya di exxonMobil itu 
tidak pernah dipanggil oleh dPr, selesai tugas ya selesai.

Pertamina tidak sama dengan perusahaan minyak glo bal, 
Bagaimana kita mampu menjadikan itu. Tolong dije laskan? 
kalau saya bisa analogikan, Pertamina itu dulunya seperti gajah 
gendut, sakit, dan tua lagi. Padahal maunya kita itu menjadi 
kuda arab, tinggi dan lincah. coba kalau boleh lihat bagaimana 
Petrobraz yang melakukan transformasi selama 15 tahun. se
dangkan Pertamina bertransformasi baru mulai tahun 2006. 
arti nya apa, jika kita mau membandingkan Pertamina dengan 
perusahaan yang sukses bertransformasi ya harus apple to apple. 
Jika membandingkan seperti Petrobraz, ya kita baru akan melihat 
keberhasilannya paling tidak 15 tahun kemudian. 

selain itu, faktor eksternal juga penting. Harus dilihat juga 
bagaimana support pemerintah kepada Pertamina. sebagai 
contoh, sangat jauh berbeda jika kita bandingkan dengan 
Petronas. ini yang sedikitsedikit coba kita sinergikan dengan 
pemerintah. kalau memang harus maju ya harus bersamasama. 
karena mau tidak mau, suka tidak suka, Pertamina itu merupakan 
brand imagenya indonesia. Jadi kita harus bangga apa yang kita 
punya sekarang dan mencoba untuk lebih baik lagi.MP
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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)

Langkah Kecil untuk bumi yang Lebih baik

PERTAMINA FOUNDATION
belajar, berbagi dan bergerak bersama

Persoalan subsidi dan  kuota bbM kembali 
menghangat beberapa hari terakhir ini, setelah Menteri 
keuangan agus Martowardojo berteriak bahwa subsidi 
bbM tahun 2011 ini  bisa melebihi kuota yang dipatok 
dalam aPbn 2011 sebesar 38,5 juta  kiloliter. 

  adakah hal yang baru dalam persoalan ini? 
Mungkin kita bisa mengatakan bahwa tidak ada hal yang 
baru dalam persoalan ini, tetapi  kita  terpaksa  harus 
terus memikirkannya, dan tentu saja menghabiskan 
energi kita untuk mencari penyelesaiannya. namun 
seperti biasa, Pemerintah sendiri tidak mengambil 
keputusan apapun kecuali menundanundanya entah 
sampai kapan. begitulah yang terjadi.

barangkali  ada satu hal yang perlu kita perhatikan. 
kenapa setiap kali  terjadi kelangkaan bbM di lapangan, 
Pertamina selalu dituding ikut bermain atau pun tidak 
becus menangani penyaluran bbM bersubsidi ini?

 Pertama, tentu saja  paling mudah menuding 
Pertamina karena Pertaminalah yang  sosoknya 
terlihat di lapangan, dalam wujud sPbu yang tersebar 
di seluruh penjuru indonesia. sehingga ketika terjadi 
kelangkaan seperti di Jambi atau di Jawa timur, 
tudingan pun mengarah ke buMn ini. Padahal, menurut 
ketua  tim kajian  Pengaturan bbM  bersubsidi anggito 
abimanyu,  kelangkaan bbM  bersubsidi  yang terjadi  
di beberapa daerah bukanlah disebabkan kelangkaan, 
melainkan  karena kuotanya sudah habis. (Lihat : rakyat 
merdeka, 5 Juli 2011 halaman 15)

  Jadi dari pernyataan anggito tersirat, bahwa 
persoalan bukanlah pada masalah distribusi, tetapi 
pada habisnya  kuota di suatu daerah yang ditetapkan 
bPH Migas. Mungkin inilah yang tidak banyak dipahami 
masyarakat bagaimana mekanisme distribusi bbM 
bersubsidi ini dilaksanakan.

Penetapan kuota bbM bersubsidi bukanlah 
keputusan Pertamina sebagi entitas bisnis, tetapi 
merupakan produk dari kebijakan negara, dalam hal 
ini Pemerintah bersama dPr yang menetapkan aPbn 
setiap tahunnya dalam sebuah undangundang. artinya, 
itu merupakan produk kebijakan  politik, bukan produk 
kebijakan bisnis.

setelah menjadi uu aPbn, untuk realisasinya 
diserahkan kepada bPH Migas yang lalu membaginya 
dalam beberapa wilayah dengan mempertimbangkan 
tingkat konsumsi bbM di suatu wilayah. operasionalnya, 
Pertaminalah yang  melaksanakan distribusi tersebut, 
dengan didampingi  badan usaha lain  di beberapa 
wilayah tertentu.

rantai distribusi inilah yang tidak selalu dipahami 
oleh masyarakat. Masyarakat hanya tahu  bahwa 
segala sesuatu yang berkaitan dengan bbM, pastilah 
Pertamina. sehingga ketika terjadi krisis atau halhal  
yang diluar perkiraan, Pertamina  selalu menjadi sasaran 
tembak.

untuk itu perlu terus dilakukan upaya sosialisasi 
yang intens tentang bbM bersubsidi ini, bukan hanya 

ketika terjadi krisis, 
tetapi juga di masa  
tenang. tentu, 
Pertamina tidak 
bisa sendirian, 
karena distribusi 
bbM bersubsidi ini 
melibatkan instansi 
lain yang lebih 
kompeten. Perlu 
ada kerjasama 
antara semua 
pihak untuk 
terus melakukan 
sosialisasi  tanpa 
menunggu sampai 
terjadi krisis.MP

isu mengenai pemanasan global sesungguhnya 
sudah bergema sangat lama. sayangnya, tidak ada 
konfirmasi pasti kapan tepatnya kegelisahan akan 
perubahan dunia yang dramatis itu muncul. namun 
setidaknya, revolusi industri yang menggeliat di inggris 
antara 1760 hingga 1860 bisa menjadi gambaran 
dimulainya perubahan tatanan sosial baru bagi 
masyarakat dunia. kehidupan agraris yang sebelumnya 
berkarakter lambat, sontak diajak berjalan cepat.  Pola 
serta struktur sosial dan budaya terombak total. bumi 
yang menjadi wahana dan saran manusia, berinteraksi 
terlalu cepat: berujung pada “ketuaan” yang lebih dini.

dalam perkembangannya industrialisasi tidak 
mungkin lagi dibendung.  Perekonomian yang 
berkembang sangat pesat menuntut persaingan, 
kemudian memunculkan persoalan baru.  Pertarungan 
ekonomi dan ideologi mustahil dihindari. di sisi lain, 
teknologi sebagai mesin utama persaingan digenjot 
habishabisan. norma dan batasan kelayakan teknologi 
hanya diukur dari kemanfaatan seluasluasnya demi 
keuntungan dan memenangkan persaingan. alhasil, 
efek ikutan dari perkembangan teknologi itu lantas 
bermunculan. 

ratusan tahun, perubahan dunia ke arah 
pemanasan global—sebuah simbol kerusakan dunia—
menjadi  isu yang tiada habis. Pada periode itu pula, 
terjadi dialektika tidak terbatas: berbincang tanpa solusi 
pasti. dalam beberapa tahun belakangan pemanasan 
global bahkan makin “menghangat”, tetapi tetap saja 
terasa hambar dan terkesan seremonial.  Peringatan 
dini yang digelisahkan puluhan tahun bahkan ratusan 
tahun lalu itu kelihatannya mulai dirasakan, dikeluhkan 
dan menyusahkan. dan karenanya, lantas kita bereaksi. 

siapa yang bisa memungkiri kalau manusia 
sebagai khalifah menjadi makhluk paling bertanggung
jawab atas terjadinya kerusakan di bumi. Maka, tidak 
berlebihan jika kemudian, manusia pulalah yang harus 
mengembalikan dunia pada kondisinya yang lebih 
baik. Perbaikan atau paling tidak pencegahan tidak 
perlu dipikirkan terlalu rumit—walaupun perencanaan 
tetap saja diperlukan. Mulailah dari perilaku keseharian 
kita. Hanya cara ini yang bisa mencegah kerusakan 
berlanjut.  bumi jelas bukan hanya diperuntukkan bagi 
kita, generasi sekarang. bumi adalah warisan yang 
kelak juga akan dipergunakan anak turunan hingga hak 
atasnya dicabut Yang Maha kuasa.

kita tidak usah bermuluk ada gerakan kesadaran 
masif untuk menjadikan bumi yang lebih baik. 
Memulai dari diri sendiri mungkin malah memberikan 
kemanfaatan jauh lebih tinggi ketimbang harus 
menunggu. setidaknya, gerakan hidup ramah 
lingkungan lewat diri sendiri mampu membawa pada 
kepuasan atas pelaksanaan tanggungjawab sebagai 
khalifah yang diamanahkan sebagai perawat bumi. 

kalau kemudian gerakan itu bisa diikuti oleh yang lain 
anggap saja sebagai imbalan amal yang tiada terputus.

ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan. tetapi 
yang kecil saja bila diseriusi dan penuh kesungguhan 
mampu membawa perubahan tidak sedikit. apalagi, 
green life sudah menjadi tren (kecenderungan)—tentu 
tidak sekadar mengikuti—sehingga akan lebih 
mudah dilakukan karena banyak petunjuk yang dapat 
dipanuti melalui berbagai media yang tersebar. sebut 
saja gerakan menanam satu pohon. bukan sekedar 
menanam, tentu saja, tetapi ikut merawatnya hingga 
bisa bertumbuh dengan baik. agak berlebihan jika 
usaha itu mampu menurunkan tingkat temperatur 
permukaan bumi yang telah meningkat 150c dalam 
seratus tahun terakhir. tapi setidaknya, kelak, seratus 
tahun dari sekarang pemanasan tidak lebih hebat ketika 
diperkirakan terjadi peningkatan suhu hingga mencapai 
210c.

kalau semua orang dalam pekarangannya bisa 
menanam dan merawat pohon, gerakan ini tentu tidak 
bisa dibilang sepele. selain itu, kita bisa melakukan 
aktivitas keseharian yang lebih bijak. diantaranya, 
hemat dalam menggunakan air dan listrik. Jangan buang 
sampah sembarangan. bijak menggunakan plastik 
atau produk sejenis. sebisa mungkin menggunakan 
trasportasi massal, karena penggunaan bbM bisa 
ditekan.  bahan bakar fosil ini telah memberikan 
kontribusi 75 persen bagi penyebaran c02 ke udara.

ada pula kebiasaan yang sebenarnya mudah 
dilakukan tetapi seringkali dilupakan, yakni mencabut  
peralatan listrik dari stopcontact yang tidak dipakai. 
Meski terlihat sepele, peralatan elektronik yang tetap 
tertancap tetap mengalirkan daya listrik.  usahakan 
merancang rumah yang ramah sinar matahari, sehingga 
tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. buatlah 
jendela dengan sudut datangnya matahari. Penggunaan 
vetilasi semacam ini juga bisa meminimkan operasional 
pendingin udara. 

biopori sebagai wadah serapan yang mulai 
digalakkan mungkin bisa dicoba dengan gerakan pararel 
seperti mengarahkan talang air pada sumur resapan. 
Pemilahan sampah kering dan basah mungkin bisa juga 
dilakukan untuk mengurangi pencemarang lingkungan. 
dan seaberek lagi kegiatan ramah lingkungan yang bisa 
diterapkan dalam praktik keseharian. 

bila langkahlangkah kecil itu dapat dilakukan secara 
konsisten tentu dapat meringankan beban kerja bumi 
yang kian renta. Langkah kecil kita adalah awal dari 
penyelamatan bumi.MP

Bumi sekarang tengah berada di tubir kehancuran. Tindakan “brutal” manusia mengeksploitasi 
alam telah membawa teror menakutkan sekaligus mematikan. Frekuensi dan kualitas bencana 
alam berlipatlipat, dan hanya lewat langkahlangkah kecil bumi bisa dirawat. 
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partisipasi pertamina 
di Ajang IndoQHssE 2011
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direktur utama Pertamina karen agustiawan (kedua dari kanan) berbincang dengan dirjen Migas evita Legowo dan 
ketua iatMi salis s. aprilian (kanan) di stand Pertamina di indoQHsse conference & exhibition 2011.

Direktorat Hulu 
pertamina sosialisasikan 
pMs online

JAKARTA – konferensi in
ternasional perdana indo
QHsse 2011 diha rapkan 
da pat menyatukan semua 
pa ra pemangku ke pentingan 
di dunia migas indonesia, 
ser ta mampu membahas 
isuisu yang berkaitan dengan 
kesehatan, keselamatan, 
ling kungan dan tantangan 
yang mempengaruhi industri 
perminyakan.  de mik ian 
disampaikan ketua Panitia 
the 1st international in
donesia Quality, Health, sa
fety, security, environment 
(indoQHsse) 2011, Waluyo 
saat pembukaan konferensi  
dan ekshibisi indoQHsse 
2011 di Jakarta, (22/6).

dengan mengangkat tema 
“best Practice in QHSSe 
for Sustainable business 
development”, indoHQsse 
berusaha untuk memberikan 
pengetahuan baru dan strategi 
dalam mengelola lingkungan 
yang terkait dengan produksi 
migas dan meninjau kesiapan 
sistem tanggap darurat di 
indonesia.

selain itu, dalam kon
ferensi ini juga dibahas ba
gaimana perusahaan mem
pertahankan lingkungan kerja 
yang aman melalui sertifikasi 
keselamatan, penilaian daerah 
berbahaya, evaluasi aset dan 
perlindungan serta life-cycle 

integrity management.
“dengan berfokus pada 

isuisu dalam industri migas 
terkait dengan pengembangan 
dan dampak produksi, kami 
berharap dapat memberikan 
wawasan yang berharga bagi 
pengelolaan lingkungan dan 
membaginya secara luas 
de ngan pembuat kebijakan,” 
ujar Waluyo.

sementara itu, ketua 
iatMi salis s. aprilian me
nga takan konferensi  ini sa
ngat penting dan unik untuk 
melakukan standarisasi global 

yang akan terus tumbuh dan 
berkembang di masa men
da tang. “terutama untuk me
ningkatkan standar kualitas 
industri serta kehidupan kita,” 
ujarnya.

Pada ajang ini Perta mi na 
ikut berpartisipasi  dengan 
mem promosikan kegiatan 
HSe Training Cen ter yang 
ber ada di sungai gerong. 

Hse training center 
meru pakan salah satu unit 
pembelajaran di bawah di
rektorat sdM Pertamina 
de ngan aktifitas utamanya 

m e m b e r i k a n  p e l a t i h a n 
k3LL khususnya di bidang 
fire, safety, rescue, oil spill 
response, safety management, 
loss prevention, basic life 
support, sea survival, marine 
safety, offshore dan helicopter 
under water escape training.

dengan training center 
ini, Pertamina berusaha untuk 
memberikan pelayanan dan 
jasa pelatihan terbaik dalam 
mencegah kerugian akibat 
insiden dan pencapaian ope-
ration excellent di semua 
bidang kegiatan.MPNDJ

JAKARTA – direktorat Hulu Pt Pertamina (Persero) 
melaksanakan sosialisasi Performance management 
System (PMs) Online bagi anak perusahaan hulu 
yang berlangsung di Lantai ground kantor Pusat 
Pertamina, senin (20/6).

“PMs Online ini sebagai bagian dari bagaimana 
kita memonitor kPi di masingmasing fungsi direk
torat Hulu melalui suatu sistem online. seperti hal 
nya memonitor produksi dan cadangan migas ser ta 
kegiatan hulu lainnya,” ungkap sVP upstream stra
tegic Planning and subsidiary  Management salis. s. 
aprillian saat membuka sosialisasi PMs online.

salis mengatakan, PMs online ini mencakup kPi, 
administrator, dan report sehingga performance 
direktorat Hulu menjadi sistematis dan termonitor 
lebih baik lagi jika dibandingkan de ngan sistem 
manual yang sebelumnya pernah di gunakan.  

Pelaksanaan PMs Online ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi databank kPi di Pertamina, stan
darisasi penamaan dan definisi KPI, key-in kPi secara 
online ke kontrak kinerja, report kPi kMk online, 
meminimalisir kesalahan entry/input data, report kPi 
shared secara terpusat, serta me mudahkan proses 
penyiapan realisasi kPi tiap pejabat.

Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, 
PMs Online saat  ini lebih terstruktur karena pengisian 
dibuat secara online, datanya dapat diolah karena 
bersifat “meta”, data jabatan sudah link dengan or
gani sasi di MysaP, cascading secara sistem harus 
dimulai dari level teratas sampai level L5, data 
terintegrasi dengan aplikasi people review (data coPi 
esc, coaching, Pd, People review) dan jabatan 
vacant tidak perlu diisikan kP. 

Melalui training ini diharapkan para peserta me
mahami aplikasi PMs online, melakukan sosialisasi 
dan training di fungsinya masingmasing, membantu 
para pejabat fungsi pada saat implementasi, dan 
menjadi Pic pada saat go live support mengadakan 
koordinasi dengan Pic korporat.MPIK

JAKARTA  corporate shared service (css) Pertamina 
memenuhi undangan Pt. telekomunikasi indonesia, tbk 
(telkom) untuk mengadakan Join Planning Session dalam 
rangka mereview tarif layanan jasa sebagaimana yang di
amanatkan dalam Perjanjian kerja sama (Pks) antara Perta
mina dan telkom pada 2008 lalu yang menyatakan bahwa tarif 
layanan jasa akan ditinjau minimal setahun sekali.

acara yang berlangsung di Hotel Pusako bukit tinggi pada 
1617 Juni 2011 ini dihadiri perwakilan dari css Pertamina 
dan telkom. kegiatan ini biasanya diselenggarakan pada akhir 
tahun, namun css memandang perlu untuk dilakukan pada 
Juni ini, sekaligus sebagai upaya cost reduction.

dalam acara tersebut, sVP css Pertamina burhanuddin 
a.e dan senior account Manager telkom enterprise ridwan 
Misbah menandatangani kesepakatan bersama mengenai 
simplifikasi tarif berupa single tarif dan penurunan tarif. Secara 
agregat Pertamina mendapatkan cost reduction sebesar 7,54% 
atau setara rp. 1.726.959.258  per tahun. Hal ini tentu sangat 
menguntungkan bagi Pertamina.

telkom adalah salah satu provider yang digunakan Pertami
na untuk melayani MysaP di mayoritas lokasi kerjanya. dari 
331 lokasi Pertamina, 238 lokasi diantaranya dilayani oleh 
telkom. sedangkan bagi telkom, Pertamina termasuk dalam 
20 perusahaan yang memberikan revenue 80%. ini merupakan 
kemitraan sangat strategis antar buMnMPCSS

Css Hemat Anggaran 
Networking 7,54% per Tahun
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PERTAMINA TAMBAH BBM SUBSIDI 56%
JAKARTA (Seputar Indonesia)  Menyambut Lebaran, 
Pertamina menyiapkan tambahan pasokan 5  6% untuk 
bbM bersubsidi. buMn migas itu juga menyiapkan 
tambahan impor bbM dari sejumlah negara. “ada 
hari puncak yang harus disiapkan sebelum Lebaran 
dan setelah Lebaran. kenaikannya sekitar 56%,” ujar 
direktur Pemasaran & niaga Pertamina djaelani sutomo. 
djaelani mengatakan, untuk penambahan tersebut 
kemungkinan pihaknya akan menambah impor khusus 
untuk bbM jenis Premium dari korea, singapura, dan 
negara lainnya. sedangkan untuk solar, stok menjelang 
Lebaran dan sesudah Lebaran dirasa  masih aman. 
kalaupun harus mengimpor solar, kemungkinan besar 
adalah solar untuk kebutuhan industri. “solar untuk Pso 
masih terpenuhi,” tuturnya.

PGE SIAPKAN 1,7 MILIAR DOLAR UNTUK 
PENGEMBANGAN PANASBUMI
JAKARTA (Bisnis Indonesia)  Pt Pertamina geothermal 
energy (Pge) siap membelanjakan dana sekitar 1,7 miliar 
dolar as untuk pengembangan sejumlah pembangkit 
berbasis panasbumi dengan total kapasitas 1.050 MW 
selama periode 20112015. direktur utama Pge abadi 
Poernomo mengatakan sebanyak 60 persen dari total 
belanja modal itu berasal dari kas internal perusahaan, 
sedangkan sisanya  dari pinjaman lunak lembaga 
multilateral dan bilateral. “selain dari kas internal, kami 
juga mengandalkan pendanaan dari pijaman seperti 
bank dunia, Japan international corporation agency, 
bank Pembangunan asia, dan kWF Jerman,” ujarnya. 
beberapa pproyek infrastruktur berbasis panas bumi 
yang sedang digarap anak perusahaan Pertamina itu 
adalah PLtP Lahendong 5 dan 6 dengan kapasitas 2x20 
MW. Proyek itu akan beroperasi akhir tahun ini. begitu 
juga dengan proyek PLtP ulubelu 1 (55 MW), PLtP 
ulubelu 2,3,4 (3x55 MW), dan PLtP Lumut balai i, ii, iii, 
iV (4 x 55 MW).MPRO

pertamina partisipasi dalam 
KpK Integrity Fair 2011 di palembang

seminar Nasional perhumas : 
Kejujuran dan Integritas Tetap utama

Kawah Candradimuka ‘Marine guard’

JAKARTA – dalam persaingan global 
saat ini, pemahaman terhadap reputasi 
masih sebatas pada citra. sehingga per lu 
upaya pelurusan bahwa reputasi adalah 
integrasi dari citra dan kepercayaan 
yang terjaga secara berkesinambungan. 
demikian disampaikan Menteri buMn 
Mustafa abubakar pada pembukaan se
minar nasional Perhimpunan Hubungan 
Masyarakat indonesia (Perhumas) di Hotel 
sultan Jakarta, kamis (16/6).

Lebih lanjut Mustafa mengatakan 
secara konseptual reputasi adalah per
paduan ki nerja dengan citra. reputasi juga 
berhubungan dengan ke percayaan atau 
trust, maka faktorfaktor seperti kejujuran 
dan integritas, adalah nilainilai yang harus 
dipertahankan oleh organisasi.

sedangkan menurut ketua umum 
bPP Perhumas indonesia, Muslim basya 
mengatakan ini tantangan terbesar in
donesia untuk mengangkat reputasi 
indonesia di mata dunia.

tujuan seminar nasional ini adalah 
me nyatukan potensi dan menyamakan 
persepsi berbagai elemen baik lembaga 
eksekutif, legislatif, dan pendidikan, kor
porasi, LsM dan praktisi berbagai bidang, 
untuk menyatukan gerak langkah dan 

PLAJU  tigapuluh lelaki ber
kepala botak berderap rapi 
dengan seragam hitam gelap, 
dalam hitungan menit mereka  
berkumpul di halaman, semen
tara tiga prajurit Marinir tni aL  
menghampiri dengan suara 
lantang memberi  komando 
untuk memeriksa kerapihan 
dari kepala hingga sepatu lars 
setiap personil.

itulah aktivitas pagi di 
halaman gedung antara arimbi 
dan biak, Pusat Pelatihan 
Hse sungai gerong, Plaju, 
Palembang, hari dimulainya 
pelatihan unit taktis dengan 
sandi marine guard. Mereka 
ditempa di kawah can dra
dimuka selama dua minggu.

s e l a m a  p e n d i d i k a n 
ini personil calon  marine 
guard dibekali ilmu bukan 
hanya peningkatan mental 
dan fisik, tetapi juga dibekali 
pengetahuan tentang kegiatan 
Terminal Safety, Ship Shore 
Safety  dan Security, Fire 
Fighting, Oil Spil, Sea Survival, 
serta Search and rescue 
(sar).

Pembentukan unit marine 
guard ini sebagai antisipasi 

peran serta dalam praktik kehumasan 
untuk membangun reputasi bangsa da
lam menghadapi persaingan global dan 
perdagangan bebas.

Pada acara tersebut, sebagai sa lah 
satu pembicara, Vice President com
munication Pertamina Mochamad Ha
run  memaparkan tentang bagaimana 
membangun reputasi Pertamina menjadi 
world class energy company. “ini mem
butuhkan ekstra tenaga untuk bisa 
mewujudkan impian tersebut, dan salah 
satunya dengan melakukan transforamsi di 
seluruh fungsi di Perta mina,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Harun juga 
men jelaskan tentang roadmap program 
transformasi Pertamina, yang sudah 
dimulai sejak tahun 2006. Menurut 
Harun, setiap satu citacita lahir, selalu 
diawali dengan satu tekad, yang berjubah 
semangat membara, sebagai energi 
me nuju titik akhir. “ke depan, menjadi 
penyedia energi global yang andal dan 
memiliki daya saing prima adalah cita
cita kami. citra diri, kepribadian dan etika 
berkomunikasi adalah perwujudan dari 
tekad dan semangat terbarukan sehingga 
citacita tersebut jadi kenyataan,” ungkap 
Harun.MPNDJ

PALEMBANG  sebagai 
wu jud komitmen Pertamina 
menjadi buMn bebas ko
rupsi dengan berpedoman 
pada salah satu tata nilai 
6c (Pertamina Clean) serta 
memberikan edukasi dan 
informasi  tentang penerapan 
good Corporate governance 
(gcg), Pertamina turut ber
partisipasi dalam integrity 
Fair KPK 2011 dengan tema 
“integritasku untuk Palembang 
yang bermartabat”, di pela
taran benteng kuto besak 
(bkb) Palembang, pada 17
19 Juni 2011. 

Pameran dibuka oleh 
Wa k i l  P impinan komis i 
Pem  berantasan korupsi bi
bit sa mad rianto dan Wa  
likota Palembang edy san
tana Putra. turut hadir pa
da kesempatan tersebut, 
Manager compliance Perta
mina Mar diani dan gM Fuel 
retail region ii sumbagsel 
abdul cholid beserta tim 
ma  najemen FrM region ii 
sumbagsel.    

bibit samad rianto dalam 
sambutannya mengatakan 
integritas moralitas merupakan 

potensi yang sarat terjadinya 
tindakan korupsi yang kedua 
setelah sistem. untuk itu se
benarnya integritas tersebut 
harus dibangun sejak dini 
bahkan sejak masa kanak
kanak. 

ia juga mengungkapkan 
ada lima komponan yang sa
rat akan terjadinya tindakan 
korupsi, yaitu sistem, integritas, 
remunerasi, pengawasan, dan 
budaya yang sarat akan nilai
nilai tempo dulu luntur seiring 
dengan hilangnya integritas 
dari diri seseorang.

dalam kesempatan yang 
terpisah, gM Pertamina 
FrM region ii sumbagsel 
abdul cholid menjelaskan 
ke pada Pimpinan kPk dan 
Walikota Palembang yang 
mengunjungi stand Per
tamina tentang bagaimana 
progres penerapan gcg di 
Pertamina. ia menjelaskan 
bahwa sejak program trans
formasi dicanangkan oleh 
Pertamina pada tahun 2006 
lalu, Pertamina secara serius 
berupaya menegakkan prin
sip gcg di dalam aspek 
bis nisnya untuk menjadikan 

gM Pertamina Fuel retail Marketing region ii, abdul cholid sedang men
jelaskan Penerapan good corporate governance kepada Pimpinan kPk bibit 
samad rianto dan Walikota, eddy santana Putra.
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Per tamina sebagai  f ree 
corrup tion zone.

untuk melembagakan 
bu dayabudaya gcg, Per
tamina telah menerapkan 
sejumlah program anti ko
rupsi di lingkungan peru
sahaan. bersama tiga Pilar 
kemitraan, Pertamina telah 
menjalankan Prinsipprinsip 
in tegr i tas  Perusahaan.  
budaya untuk bert indak 
jujur, dapat dipercaya, se
nantiasa menghindari kon
flik kepentingan, dan tidak 
menole ransi suap, mu lai 
menjadi way of life dari setiap 

insan Pertamina. Ha dirnya 
whistle blowing sys tem yang 
di adopsi dari sistem yang juga 
diterapkan di lingkungan kPk, 
menambah bukti keseriusan 
Pertamina dalam memerangi 
korupsi.

banyak  pengun jung 
yang  da  tang  ke  s tand 
Per  ta mina. Pertamina ju
ga mengadakan kuis serta 
kuesioner yang dibagikan 
kepada para pengunjung dan 
memberikan souvenir menarik 
bagi pengunjung yang bisa 
menjawab dengan benar.
MPFRM REG. II

penanganan jika terjadi in
siden di lingkungan operasi 
Pertamina.

“Perlu adanya tim reaksi 
cepat (trc), untuk bisa me
la kukan penanggulangan se
cara dini, dan jawabannya 
adalah personil marine guard 
ini,” jawab nindya Prasetio, 
Manajer region ii Perkapalan, 
seusai pembukaan pelatihan 
marine guard.

idealnya trc ini ada 
di setiap daerah operasi 
Perta mina. “setiap Marine 
region lain, harus punya 
tim seperti ini sehingga bisa 
menangani  lebih dini saat 

ter jadi kecelakaan,” tutur su
hendar Wijaya, Manajer Hse 
training center.

“Mereka diberi pelatihan 
untuk menyelamatkan diri dan 
menyelamatkan korban saat 
terjadi kebakaran terutama 
di media ketinggian, dan la
tihan sesungguhnya ada di  
dalam pekerjaan mereka,” 
jawab bonni  Holidi instruktur 
Hse Lerning center, sungai 
gerong.

Para personi l  Marine 
guard ini direkrut dari tenaga 
outsourcing di lingkungan Per
tamina.MPTATAN
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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
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oleh shynta dewi  tim koMet

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

‘Ask The Expert’ 
siap Membantu penyelesaian Masalah

“gak usah pusingpusing, langsung aja tanya sama yang ahlinya!” kutipan kalimat ini 
mungkin sudah sering kita dengar ketika kita sedang menyaksikan acara perbincangan 
di teve yang melibatkan para tokoh atau ahli di suatu bidang tertentu. koMet juga tidak 
kalah karena koMet punya menu andalan yaitu “Ask The Expert”. 

apa dan bagaimana menu “Ask The Expert” itu? Menu ini berada di Portal koMet 
(http://intra.pertamina.com/koMet) yang gunanya untuk menfasilitasi para koMeters 
agar dapat bertanya langsung kepada insan Pertamina yang memiliki pengalaman 
atau sedang menangani bidang (expertise) pekerjaan tertentu. Jadi setelah koMeters 
melengkapi profile-nya dengan memilih expertise (keahlian) yang sesuai di Mysite 
(media Pertamina, edisi 31 Januari 2011 dan 4 april 2011) maka koMeters akan 
bergabung dengan koMeters lainnya yang memiliki expertise yang sama atau bisa 
disebut juga Community of Practice (coP). nantinya para koMeters dapat bertanya 
sesuai dengan expertise yang dipilih kepada salah satu atau lebih anggota coP tersebut 
dalam menu “Ask The Expert”.

berikut ini langkahlangkah untuk menggunakan menu “Ask The Expert” :
1. Pilih Menu “Ask The Expert”

2. Kemudian pilih 
kategori, sub kategori 
dan expert yang 
sesuai dengan topik 
pertanyaan

     3. Pertanyaan akan diterima oleh   
         expert yang  dipilih melalui email  
         (ket: email cc KOMET)

4. Expert dapat langsung menjawab 
pertanyaan kepada penanya 
melalui email (ket: email cc KOMET)

Jika Diundang, Kami Datang...

oleh : Hilda Yanti  tim Quality Management, general affairs directorate

senang rasanya ketika salah satu teman yang ada di fungsi general support (gs) 
menghubungi dan mengatakan ingin mengetahui lebih dalam  mengenai continuous improvement 
program (ciP) dan berhasrat mengundang untuk diadakan semacam acara diskusi atau klinik 
ciP. Wow... tentunya ini suatu respon yang sangat positif.

Fungsi gs memang bukan pemain baru dalam konvensi ciP. setiap tahun mereka 
berpartisipasi dan yang menggembirakan mereka selalu menghadirkan wajahwajah baru. bapak 
Hermawan selaku Manager general support merasa masih perlu adanya pembekalan bagi para 
anggotanya tentang apa dan bagaimana ciP itu. Hal tersebut disampaikan beliau kepada bapak 
adriwal selaku coach dari Fungsi Quality Management.

dalam acara klinik terakhir, turut bergabung 
pekerja dari Fungsi Procurement excellent group 
(Peg) yang rencananya juga akan menggerakkan 
kegiatan gugus di fungsinya.

Fungsi general support layak dijadikan contoh 
oleh fungsi lain karena antusiasnya menjelang 
konvensi ciP 2011. tujuh gugus telah dibentuk dan 
berkarya serta bersinergi dengan para manajemen 
demi mensukseskan konvensi tahun ini.

bagaimana dengan yang lain..? tim ciPQM  
masih menunggu partisipasinya.  kita yakin kunci keberhasilan implementasi ciP adalah faktor 
peran manajemen puncak dan keterlibatan Pekerja. ciP 2011 : ayo berperan..!!
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Fuel Retail Marketing Region III beri penghargaan ‘spbu Clean’

Fo
to

 : 
 F

r
M

 r
e

g
 ii

i

Judul Buku : 
green Living : no action too small
Pengarang : 
Lucia raatma
Penerbit : 
compass Point books

Masalah global warming 
atau pemanasan global memang 
sudah tidak asing lagi, penyebab
nya tidak lain berasal dari manu
sia sendiri. global warming terjadi 
karena adanya efek rumah kaca 
dimana panas yang diterima bumi 
dari sinar matahari yang seharus
nya di pantulkan kembali ke luar 
angkasa, itu malah dipantulkan 
kembali ke bumi oleh adanya 
awan polusi.

Meningkatnya suhu global 
diperkirakan akan menyebabkan 
perubahanperubahan yang lain 
seperti naiknya permukaan air 
laut, meningkatnya intensitas 
fenomena cuaca yang ekstrem, 
serta perubahan jumlah dan 
pola presipitasi. akibatakibat pe
manasan global yang lain adalah 
terpengaruhnya hasil pertanian, 
hilangnya gletser, dan punahnya 
berbagai jenis hewan.

sebenarnya ada bermacam 
cara memperlambat  dampak pe
manasan global, caracara terse
but umumnya mudah dan seder
hana. tetapi kurang dilakukan 
secara serius oleh kebanyakan 
orang. Padahal pemanasan glob
al adalah masalah yang serius. 
suhu bumi yang terus meningkat 
akan berefek panjangnya musim 
kering atau kemarau. Mencairnya 
gunungan es di kutub, naiknya 
permukaan air laut, dan sulitnya 
mencari sumber mata air.

di dalam buku ini terdapat 
beberapa hal kecil yang harus 
dilakukan oleh manusia untuk 
memperlambat dampak dari 
pemanasan global, antara lain  
dengan membatasi penggunaan 
kertas, mengurangi konsumsi 
daging sapi, membeli produk 
lokal, mendaur ulang sampah, 
dan lainlain. dengan membaca 
buku ini, diharapkan para pemba
ca dapat menjalankan beberapa 
cara yang dapat mengurangi 
pemanasan global walaupun 
hanya dalam jumlah yang kecil 
na mun juga dapat membuat 
dunia menjadi hijau kembali.MP 

PERPUSTAKAAN

JAKARTA – Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat Pusat Pt 
Pelita air service melaksanakan kegiatan sosial melalui khitanan 
massal yang diikuti sekitar 30 anak dari wilayah kantor pusat Pt 
Pas, Pondok cabe dan Jati Waringin. 

khitanan massal yang berlangsung di Pelita training center, 
Jakarta, rabu (6/7) ini merupakan kegiatan rutin tahunan PWP 
Pelita air dalam rangka menyambut liburan sekolah.

direktur utama Pelita air services, andjar Wibawanun dalam 
sambutannya menyampaikan kegiatan  ini diharapkan akan 
terus berlanjut secara kontinue dan berkesinambungan sehingga 
tidak hanya membawa manfaat bagi instansi tapi juga membawa 
manfaat bagi orang lain sebagai wujud sosial PWP.

Lebih lanjut andjar menambahkan bahwa PWP memiliki tiga 
peran, yaitu mewujudkan fungsi sosialnya, sebagai motivator 
untuk meningkatkan kinerja suami dan sebagai pengembang 
eksistensi. 

ketua PWP tingkat Pusat Pt Pas, riani andjar sangat me
nyambut baik ketiga peran tersebut dan dirinya menghimbau kepada 
pengurus PWP lainnya untuk lebih aktif dalam melaksanakan 
kegiatan sosial lainnya.

sebelum pelaksanaan khitanan berlangsung, para orang tua 
diberikan pengarahan oleh tim medis mengenai penanganan dan 
perawatan yang harus dilakukan kepada anaknya setelah men
jalani proses  khitanan untuk menghindari terjadinya infeksi pada 
si anak. 

usai pelaksanaan khitanan, para anak diberikan bingkisan 

berupa perlengkapan sekolah, sarung, uang saku dan hiburan musik 
dari para anak jalanan/ pengamen jalanan.

 “khitanan massal ini sudah menjadi program tahunan kita, 
disamping itu masih banyak kegiatan sosial kita lainnya seperti pemberian 
beasiswa bagi kaum dhuafa, dan pelayanan kesehatan gratis dan 
menjalankan program yang telah dicanangkan oleh PWP Pertamina 
tingkat Pusat,” ungkap riani.

 selanjutnya seperti yang disampaikan oleh riani, PWP Pelita air 
akan melangsungkan program ramadhannya dengan menggelar bazar 
sembako murah dan santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa.MPIK

JAKARTA – dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada kon
sumen, Fuel retail Marketing (FrM) region iii mengadakan suatu 
program kompetisi antar sPbu di wilayah Jabodetabek. Program yang 
bergulir sejak april 2011 ini bertajuk “sPbu clean”, dan akan berakhir 
pada bulan desember 2011. sesuai namanya, program kompetisi ini 
memilih dan menilai sPbusPbu yang berada di tiga wilayah sales 
area Manager (saM) dari lima wilayah saM yang ada di Fuel retail 
Marketing region iii. ketiga saM tersebut adalah saM dki Jakarta, 
saM bogor, depok, dan bekasi (bodebek), dan saM banten.

dari hasil penilaian tersebut, setiap bulannya akan ditentukan pe
menang dengan nilai tertinggi untuk dua kategori di masingmasing 
wilayah saM. dan, untuk penilaian bulan Mei 2011 silam, penghargaan 
diberikan oleh gM FrM  region iii Hasto Wibowo, pada  (20/6). 

adapun keenam sPbu pemenang tersebut adalah sPbu 
34.14210 Jakarta utara, 34.15815 tangerang, dan 34.16509 depok 
untuk kategori sPbu Paling bersih. sementara untuk kategori sPbu 
Paling Progresif, yang berhak mendapatkan nilai tertinggi adalah 
sPbu 34.17119 bekasi, 34.13407 Jakarta timur, dan 34.15320 
tangerang.

MEKANISME PENILAIAN
Penilaian program sPbu Clean dilakukan oleh tim inspeksi 

ke bersihan yang ditunjuk oleh FrM region iii, dan sPbu yang 
mendapatkan nilai tertinggi untuk masingmasing wilayah men

dapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Penghargaan itu sendiri 
terbagi dalam dua kategori, yaitu sPbu Paling bersih dan sPbu Paling 
Progresif.

sPbu Paling bersih merupakan sPbu yang dinilai paling memelihara 
kebersihan lokasi sPbunya setiap saat. titik berat dari penilaian untuk 
kategori sPbu Paling bersih ini adalah kebersihan dan estetika dari sPbu. 
sementara, sPbu Paling Progresif merupakan sPbu yang dinilai paling 
cepat tanggap dalam menindaklanjuti temuan keadaan tidak bersih yang 
disampaikan oleh tim inspeksi kebersihan. tindak lanjut dari sPbu tersebut 
dapat dilakukan dengan cara mengganti tempattempat yang dinilai kotor 
oleh tim inspeksi kebersihan.MPFRM REG. III

DUMAI  terminal khusus Minyak dan gas (tersus Migas) Pertamina 
dumai mengikuti aturan international Ship and Port Facility Security 
(isPs) code melalui drill & exercise isPs code pada kamis (16/6) 
di tersus Migas ru ii dumai. dikoordinasikan oleh  Marine region 
i, drill & exercise ini diikuti  oleh  Pertamina, organisasi keamanan/ 
isPs code Fasilitas tersus Migas Pertamina dumai, administrator 
Pelabuhan, kasi kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Polisi air Polres 
dumai, Pangkalan tni angkatan Laut dumai, dan imigrasi dumai.

tujuan dan sasaran pelaksanaan drill & exercise, yaitu pemenuhan 
implementasi isPs code tersus Migas Pertamina dumai, persyaratan 
izin operasi tersus Migas Pertamina dumai, persyaratan perlindungan 
lingkungan maritim tersus Migas Pertamina dumai, uji coba rancangan 
keamanan Fasilitas Pelabuhan tersus Migas Pertamina, dan uji coba 

Melalui Drill & Exercise, Tersus Migas Dumai  Ikuti Aturan Isps Code
prosedur tetap penanggulangan ke bakaran kapal dan/atau tumpahan minyak 
tier1 di perairan tersus Migas Pertamina dumai.

skenario drill & exercise kali ini adalah penangkapan 4 teroris, pemadaman 
kebakaran kapal, penyelamatan awak kapal yang terjebak kebakaran kapal 
dan yang jatuh ke laut, evakuasi medis, dan penanggulangan tumpahan 
minyak di perairan tier1 tersus Pertamina dumai. sebagai instruktur adalah 
assistant regulation & Permit – Marine Pertamina Jajat sudradjat.

Senior Manager Operation & Manufacturing RU II M. Yamin Yosfiah 
mengatakan,” setiap fasilitas pelabuhan yang telah patuh pada isPs code, 
termasuk terminal Pertamina, harus melaksanakan sosialisasi atau training 
setiap 3 bulan. adapun drill & exercise harus dilaksanakan tiap tahun dalam 
periode 1 tahun.”MPRUII
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LAwATAN SEJARAH KE SUMUR MATHILDA

BALIKPAPAN – Pentingnya generasi muda untuk menghargai 
benda cagar budaya masa lalu, diwujudkan dalam bentuk 
acara “Lawatan sejarah benda cagar budaya 2011”. dinas 
Pemuda, olahraga, kebudayaan dan Pariwisata balikpapan 
memprakarsai acara tersebut. Peserta berasal dari seluruh 
tingkat pendidikan, mulai dari siswa sd sampai sLta. rom
bongan tiba di Monumen sumur Mathilda sekitar pukul 9 pagi. 
cuaca yang mendung tidak menyurutkan minat para siswa 
untuk menambah pengetahuan dengan mengajukan pertanyaan 
kepada Public relations ru V balikpapan Wahyudi subiyakto. 
Penjelasan secara singkat kemudian dilanjutkan dengan sesi 
tanya jawab ini berlangsung hampir selama satu jam. tentunya 
sebagai kenangkenangan  mereka foto bersama di sumur 
Mathilda.MPRU V

HERRy SyAM
it region Jawa & balinus Manager,
it operation,
corporate shared service,
general affairs directorateFo
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SUGIARTO
business optimization & Portfolio Manager,
upstream strategic Planning & Portfolio,
upstream strategic Planning& subsidiary 
Management,
upstream directorateFo
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MAHASISwA TEKNIK ELEKTRO UNP KUNJUNGI 
RU II DUMAI

DUMAI  sekitar 40 mahasiswa s1 dan d3 Jurusan 
teknik elektro universitas negeri Padang (unP) 
mengunjungi Refinery Unit  (RU) II Dumai pada 
(24/5). kunjungan disambut oleh Public relation dan 
Process engineering di ruang rapat Flamboyan, 
kantor kuning. dalam kesempatan ini, relation of
ficer - Public Relation Dasma Sinaga memberikan 
kata sambutan sekaligus tanda dimulainya acara 
yang berisi ucapan terima kasih dan selamat datang 
di ru ii dumai.  di acara tersebut, data & Media 
Publication Officer - Public Relation Brasto Galih 
Nugroho mempresentasikan profil RU II, sementara 
ePd Process engineering sahkundiyar mempresen
tasikan mengenai proses kilang ru ii. setelah acara 
sesi tanya jawab, mereka melihat secara langsung 
kilang ru ii dan sahkundiyar menjelaskan lebih rinci 
lagi tentang kilang ru ii.MPRUII
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AA HADI BERBAGI KUNCI SUKSES DUNIA DAN AKHIRAT

JAKARTA  badan dakwah islamiah (bdi) Pertamina kembali 
mengadakan pengajian rutin bulanan pada rabu (8/6), di 
aula Lantai M gedung utama, Pertamina Pusat. Pengajian 
kali ini diikuti oleh sekitar 100 jamaah yang merupakan 
pekerja dan pekarya Pt. Pertamina (Persero). Hadir sebagai 
penceramah dalam pengajian kali ini adalah aa Hadi, yang 
merupakan suami dari pemain sinetron cece kirani. dengan 
mengangkat tema “Menijau kembali hubungan kita,” aa Hadi 
mengajak jamaah untuk menjalin hubungan yang baik dengan 
allah sWt dan sesama makhluknya. dalam ceramahnya, 
aa Hadi menyampaikan lima kunci sukses dunia akhirat yaitu 
menjalin hubungan baik dengan sang Maha Pencipta, orang 
tua, anak yatim dan terlantar, keluarga inti, serta lingkungan 
sekitar.  Pengajian di buka dengan sholat dzuhur berjamaah.
MPHASTI&SOCA

Upskilling MK PPS BFO DI RU IV CILACAP

CILACAP  dalam melaksanakan sebuah pekerjaan khususnya didalam 
mengoperasikan boiler dan furnace diperlukan terpenuhinya kompetensi 
pekerjanya. salah satu langkah untuk memenuhi kompetensi pekerja 
adalah dengan sharing knowledge dan pengalaman antara pekerja 
senior dengan yunior. untuk itu, melalui proses akreditasi dipilihlah 
17 orang Mk (most knowledgable) atau orang yang pengetahuannya 
diatas ratarata dalam bidang bFo (boiler furnace operation). Manager 
engineering & development dadi sugiana membuka upskilling PPs 
(Pertamina Production system) bFo bagi ketujuh belas Mk yang terpilih, 
(18/5). Pada kesempatan ini dadi sugiana mengajak kepada pekerja 
untuk mencari latent failure yang kemudian melakukan tindakan tindakan 
pencegahan sehingga tidak terjadi accident. upskilling ini meliputi 
materi tekhnik mengajar, kepedulian keselamatan, kontrol nyala api, 
optimalisasi o2, minimize stock loss, minimize cabin loss, minimize foulty, 
optimalisasi flow dan optimalisasi proses control. setelah mengikuti 
pelatihan ini nantinya para Mk PPs bFo akan menjadi instruktur pada 
upskilling serupa yang digelar pada Juni 2011.MP RU IV
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DUA MITRA CSR RU IV TAMPIL DI PEKAN LINGKUNGAN 
INDONESIA  2011 

JAKARTA  dua mitra binaan csr bidang lingkungan ru iV 
cilacap ny. nandang sukmana (Pengelola dan pemilik Lembaga 
kursus dan Pelatihan /LkP bu nandang) di cilacap dan Wahyono 
(Perintis Lingkungan) dari dusun Lempong Pucung desa 
ujung alang kecamatan kampung Laut cilacap 15 Juni 2011 
diikutsertakan Pertamina dalam Pekan Lingkungan indonesia 
(PLi) 2011. kedua  mitra binaan csr Pertamina ini banyak 
mendapat perhatian pengunjung stand setiap harinya selama 
PLi 2011 berlangsung hingga Pertamina berhasil meraih juara 
i untuk kategori buMn/swasta sekaligus mendapatkan juara 
Favorit.MPRU IV
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IGIL LUTHER
Manager Refinery Internal Audit PlajuFo
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M. NIRFAN
Manager upstream internal auditFo
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wAHyU wIJAyANTO
Vice President Refinery Internal AuditFo
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BUDHI DERMAwAN
Vice President corporate internal auditFo
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EKARIzA
Manager Perencanaan & anggaran Fungsi 
Perencanaan & Manajemen risiko
Pt Pertamina ePFo
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ENDANG PANGESTUTI
Manager Perencanaan & Manajemen bisnis
Pt Pertamina eP region sumateraFo
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SAPTO CIPTADI
upstream subsidiary Management Manager,
upstream strategic Planning& subsidiary 
Management,
upstream directorate

ARIF wIDODO
Project optimization Manager,
upstream strategic Planning& subsidiary 
Management,
upstream directorate
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ubpEp Tanjung Tajak sumur baru
APKIPRAH anak perusahaan

pEp Field pangkalan 
susu bantu HNsI 
besitang

PEP Region Jawa Raih Serrtifikat ISO 9001 : 2008
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pT pertamina Retail Adakan 
Khitanan Massal
JAKARTA  Pt Pertamina retail mangadakan bakti sosial khitanan massal, 
pada (25/6). acara ini merupakan bentuk kepedulian Pt.Pertamina retail ter
hadap masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, direktur utama Pt Pertamina retail giri 
santoso mengunjungi tempat berlangsungnya khitanan massal di klinik 
Pertamedika. “apa yang kami lakukan ini merupakan salah satu bukti bahwa 
kami peduli kepada masyarakat . kebetulan kami mengundang warga di 
dekat kantor Menteng, juga warga di sekitar sPbu kuningan dan sPbu yang 
lainnya,” kata giri santoso.

sebelumnya, acara pembukaan dilakukan di kantor Pusat Pt. Pertamina 
retail. kemudian dilanjutkan dengan khitanan massal di Pertamedika. khitanan 
ini diikuti sekitar 33 anak. salah satu peserta khitanan iman Muhammad 
nauval (9) merasa senang dengan adanya acara ini. terbukti ketika proses 
pengkhitanan, iman selalu tenang, tidak seperti peserta khitan lainnya yang 
menangis bahkan histeris.MPwNR

PANGKALAN SUSU –  sebagai wujud kepedulian 
peru sahaan dan  dalam upaya pembinaan hubungan 
baik, Pt Pertamina eP (PeP) Field Pangkalan susu 
di aula kantor  camat besitang memberikan bantuan 
beras sebanyak 1.390 kg kepada 27 anggota Himpunan 
nelayan seluruh indonesia (Hnsi) Lingkungan Viii, bukit 
kubu, kecamatan besitang yang berada di sekitar  ring ii 
(jalur pipa) wilayah operasional perusahaan, (20/6). 

“bantuan ini merupakan hasil musyawarah PeP dan 
Hnsi sebagai upaya pembinaan hubungan baik antara 
perusahaan dengan masyarakat.” ujar ka. Layanan 
operasi PeP Field Pangkalan susu daniel Munthe. 

bantuan berupa beras tersebut diserahkan langsung 
secara simbolis oleh daniel Munthe beserta Muspika 
be sitang dan Lurah bukit kubu kepada abdul Latif              
selaku ketua kelompok dan 4 orang anggota Hnsi 
disaksikan oleh anggota yang lain.

sedangkan camat besitang nuriadi menyampaikan 
terima kasih kepada PeP Field Pangkalan susu atas 
niat tulusnya dengan memberi tali kasih kepada warga 
Hnsi besitang yang merupakan masyarakat nelayan. 
Hal yang sama juga disampaikan Lurah bukit kubu 
Mawardi.MPPEP P.SUSU

TANJUNG   unit bisnis 
Per tamina eP (ubPeP) tan
jung kembali melakukan 
pem boran sumur eksploitasi 
di lokasi tJgQd7. Lokasi 
dengan nama sumur t.168 
ini merupakan sumur kedua 
yang dilaksanakan Pertamina 
ubPeP tanjung di tahun 
2011. Lokasi sumur kedua 
ini berada di desa Masukau, 
kecamatan Murung Pudak, 
kota tanjung, kalimantan 
selatan. 

Pengoperasian sumur 
ba ru ini dilaksanakan pada 
14 Juni 2011. Peresmian di 
la kukan secara simbolis oleh 
gM ubPeP tanjung eddy 
Fritz Dominggus, FM Alkifli 
adnan, dan camat Murung 
Pudak, asli Yakin dengan 
meng operasikan secara ber
samasama handle rotary 
table di atas rig JML#03. Pe
res mian ini juga disaksikan 
Muspika setempat, termasuk 
kepala desa Masukau, ketua 
rt Vii, dan masyarakat desa 
Masukau.

CIREBON  Fungsi keuangan region Jawa Pt Pertamina eP 
akhirnya berhasil mendapatkan sertikat iso 9001 tahun 2008 
Quality Management System tertanggal  27 Mei 2011. Sertifikat 
tersebut diserahkan oleh konsultan Pt radiant utama  kepada 
Manajer keuangan PeP region Jawa Yelly Hesnety yang 
disaksikan oleh general Manajer , tim Manajeman region Jawa 
serta seluruh jajaran pekerja dan mitra kerja fungsi keuangan 
region Jawa, pada (31/5).

Perolehan Sertifikasi ISO 9001 tahun 2008, adalah sertifikat 
yang diberikan kepada fungsi/ bagian yang telah bekerja 
sesuai kaidahkaidah yang berlaku, dan diyakinkan kualitasnya 
berdasarkan hasil audit yang dilakukan Lembaga Sertifikasi ISO 
9001 tahun 2008 perwakilan indonesia.

Keberhasilan memperoleh Sertifikat ISO 9001 ini merupakan 
kebanggaan bagi region Jawa karena fungsi keuangan sebagai 
fungsi penunjang  mampu  menyelaraskan langkahnya dalam 
kegiatan  PeP untuk mendukung tercapainya World Class 

”apa yang kami lakukan 
adalah demi pemasukan ne
gara. oleh karena itu, kami 
berharap dukungan dari 
se mua kalangan, terutama 
masyarakat setempat agar 
kegiatan operasi dapat ber
jalan dengan lancar sesuai 
dengan harapan kita bersama,” 
pesan eddy Fritz dominggus 
dalam sambutannya. 

ia berharap sumur tersebut 
mampu memproduksi minyak 
mentah hingga 200 barel 
per hari. ”semoga dengan 
semakin banyaknya minyak 
yang dihasilkan oleh sumur 
ini, akan memberikan banyak 
kontribusi tidak hanya bagi 
perusahaan, tetapi juga untuk 
masyarakat dan negara ten
tunya,” lanjut pria kelahiran 
P a l e m b a n g  y a n g  b a r u 
menjabat sebagai gM ubPeP 
tanjung pada 1 Juni lalu.  

Hadir pula dalam pe
najakan ini jajaran tim mana
jemen Pertamina ubPeP tan
jung Pusat, Muhamad Hidayat 
abqory selaku Manager ope

rasi dan indriyono sebagai 
Manager Layanan operasi. 
dalam peresmian ini, ubPeP 
tanjung juga menyembelih 
seekor sapi yang dibagikan 
kepada masyarakat desa 
Ma sukau, terutama yang 
ber ada di sekitar area lokasi 
pengeboran. acara diakhiri 
dengan pembacaan doa ber
sama dan ramah tamah.

Malam har i  sebelum 
peresmian di langsungkan, 
ubPeP tanjung juga me
nyelenggarakan pengajian 
dan doa bersama dengan 
war ga desa Masukau. tau
siah dalam pengajian tersebut 
disampaikan oleh kH. naji
bul khairani.MPUBPEP TAN
JUNG

Company. Dan perolehan Sertifikat ini merupakan yang pertama 
bagi fungsi keuangan di lingkungan PeP. Hal yang  patut 
diacungi jempol bahkan perlu ditiru dan dicontoh untuk motivasi 
bagi fungsi  penunjang , khususnya fungsi keuangan lainnya  
baik yang di kantor Pusat PeP, region maupun di ubeP.  

dalam kesempatan tersebut, Yelly Hesnety menjelaskan 
semua ini bermula dari pemikiran untuk ikut menyumbangkan 
karya nyata kepada perusahaan di samping aktivitas keuangan 
umum lainnya. “dengan tekad yang kuat ditunjang kerja sama 
tim yang solid dan kompak, serta dukungan dari manajemen 
region Jawa, akhirnya hasil audit menyatakan kami layak dan 
lulus untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 tahun 2008.

gM PeP region Jawa Jonly sinulingga menyampaikan rasa 
bangganya  atas prestasi ini.   Jonly berterima  kasih atas  kinerja 
keuangan region Jawa yang selalu berada di posisi terdepan, 
baik dalam pencapaian realisasi abi, Close Out aFe report,  
serta pencapaian dalam proses bisnis lainnya.MPPEP JAwA
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Training basic 
safety di ubpEp 
Tanjung
TANJUNG  Prinsip Patuhi, Peduli, dan intervensi 
atau golden Health, Safety, and environment (Hse) 
su dah seharusnya menjadi pegangan seluruh pekerja 
Pertamina. untuk meningkatkan kepedulian terhadap 
prin sip tersebut, ubPeP tanjung yang dimotori oleh 
fungsi Hse mengadakan in House Training basic Safety. 
training ini diselenggarakan secara bertahap mulai 
79 Juni 2011 untuk pekerja di seluruh lini Pertamina 
ubPeP tanjung.

bertempat di ruang Training mess I, Alkifli Adnan 
selaku Field Manager yang membuka langsung hari 
pertama acara basic Safety ini. “saya ingin seluruh 
pekerja memanfaatkan training ini untuk memahami 
dan menyadari luar dalam pentingnya safety. tidak 
hanya paham, tetapi juga mempraktikkannya dalam 
kehidupan seharihari,” tegas Field Manager di hadapan 
30an pekerja Pertamina yang hadir pada hari pertama 
Training basic Safety. 

basic Safety Training ini dikonsep full day mengingat 
banyaknya materi safety yang harus dipahami oleh pe
kerja. Hadir sebagai pemateri tunggal dalam training 
hari pertama yakni inspektor Hse, ronald Hen dra 
simanjuntak. “Pada kesempatan ini saya ingin me
maparkan secara lebih komprehensif dan aplikatif 
materi basic safety ini,” jelas pemateri yang akrab 
di pang gil ronald. Materi yang disampaikan meliputi 
dasardasar k3, standar dan peraturan k3, sMk3, aPd 
(alat Pelindung diri), pencegahan dan pemadaman 
kebakaran, teknik membudidayakan k3 yang dilengkapi 
dengan studi kasus.MPUBPEP TANJUNG
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pertamina buka gerai untuk Mitra binaan di Cibubur square
KITABERITA

pertamina Latih operator 
Kenali Keaslian Rupiah

JAKARTA – Pt Pertamina (Persero) melalui Program kemitraan bina Lingkungan (PkbL) 
memberi kesempatan kepada para mitra binaannya untuk mempromosikan sekaligus mengadakan 
perniagaan jual beli terhadap para konsumen di wilayah rest area km.10 cibubur square. 

Jenis produk yang dipromosikan adalah berupa busana batik, accesories, dan berbagai 
makanan lainnya. Produkproduk yang dipasarkan dari 15 mitra binaan PkbL Pertamina ini tidak 
kalah bersaing dengan produkproduk di Mall. 

sejauh ini Pertamina telah membina sekitar 95 ribu mitra binaan dari yang tersebar di tujuh 
region yaitu sumatera bagian utara, sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Jawa 
tengah, Jawa timur, bali, nusa tenggara barat, nusa tenggara timur, kalimantan, sulawesi, 
Maluku dan Papua.

“kinerja 95 ribu mitra binaan memiliki nilai kapitalisasi sebesar rp 1,7 triliun dari berbagai jenis 
usaha yang digelutinya seperti jasa, peternakan, perikanan, pertanian dan sektor lainnya”. 

demikian disampaikan oleh Vice President sMe & sr Partnership Program Pertamina, 
Hari subagya dalam press confrence di acara grand opening sMe&sr galery Pertamina di 
cibubur square, rabu (22/6).

Pelaksanaan program ini adalah adanya posisi strategis buMn dalam hubungannya dengan 
usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi atau pengolahan, teknologi, jaringan 
distribusi dan sdM yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil 
sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.MPIK

MEDAN  untuk mengantisipasi beredarnya uang 
rupiah palsu dalam transaksi di sPbu, diperlukan 
pengetahuan untuk mengenali secara spesifik 
keaslian uang oleh para operator dan pengusaha 
sPbu Pertamina. Lebih dari seratus pengusaha dan 
operator sPbu di wilayah sumatera utara mengikuti 
Pelatihan Pengenalan keaslian rupiah yang dilakukan 
Pertamina bekerjasama dengan bank indonesia.

acara ini merupakan kali kedua dilakukan oleh 
Pertamina setelah acara yang sama berlangsung 
dengan cukup sukses tahun lalu. Pelatihan dan 
sosialiasi kali ini yang bertajuk “Training of Trainers  
dan sosialisasi keaslian uang rupiah untuk Pengu
saha dan operator sPbu” diadakan di Medan pada 
30 Mei – 1 Juni 2011.

sales area Manager Fuel retail Marketing suma
tera utara, budhi busama mengungkapkan bahwa 
training dan sosialisasi ini merupakan bentuk kerja 
sama yang sangat baik dan sangat berguna bagi 
pihak sPbu.

“berkembangnya teknologi pada dasarnya mem
berikan kemudahan pada masyarakat, namun disisi 
lain terdapat dampak negatif yang juga timbul seperti 
adanya potensi ancaman uang palsu yang semakin 
merebak dan mengkhawatirkan, terutama dalam 
transaksi di sPbu. untuk itu training dan sosialisasi 
seperti ini sangat penting perannya bagi semua pihak 
khususnya pada manajemen dan operator sPbu 
sebagai mitra kerja Pertamina”. ungkap budhi.

acara dibagi atas dua sesi, dimana sesi pertama 
diadakan training of trainers yakni pelatihan secara 
umum kepada pihak manajerial sPbu dalam me
ngenali uang palsu melalui metode 3d (dilihat, di raba, 
diterawang), penggunaan e-money, dan materimateri 
lainnya dengan tujuan agar para peserta dapat 
mem bagi pengetahuan terhadap operator maupun 
mitra kerja lainnya di lapangan dalam mengetahui 
keaslian uang. di hari kedua para peserta diberikan 
materi sosialisasi dan praktek langsung menganalisa 
uang palsu.

acara training dan sosialisasi ini merupakan 
ko mitmen Pertamina bagi mitra kerja Pertamina 
khu susnya pengusaha sPbu untuk meningkatkan 
kewaspaan terhadap maraknya peredaran uang 
palsu.MPFRM REG. I
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Pertamina Peduli 
Konservasi Terumbu Karang

Ru VI bina petani singajaya 
dan Tegalsembadra
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pertamina berkomitmen Wujudkan 
program Kali bersih 

Senior Officer Environment CSR Pertamina Julian Iskandar Muda secara 
simbolis menyerahkan bantuan pendampingan untuk kawasan Lenteng agung 
kepada gubernur dki Jakarta Fauzi bowo.

pelayanan Kesehatan gigi 
dan Mulut gratis 

LOMBOK – gili trawangan merupakan salah 
satu pulau di kawasan Lombok, nusa tenggara 
barat yang kaya akan terumbu karang. di per
airan yang mengelilingi gili trawangan, wisatawan 
bisa menikmati pesona bawah laut yang tak kalah 
indahnya dengan raja ampat, Papua. namun 
daya tarik terumbu karang di kawasan ini sedikit 
demi sedikit mengalami kerusakan akibat illegal 
fishing maupun aktivitas buang jangkar.

tak ingin kerusakan berlarut, masyarakat se
tempat yang tergabung dalam kelompok nelayan “bahari Lestari” 
berupaya melestarikan terumbu karang yang rusak. Mereka 
membuat terumbu buatan, yakni struktur atau kerangka yang 
sengaja diletakkan ke dalam laut sebagai tempat berlindung 
dan habitat berbagai organisme laut berupa rumpon dan larva 
karang.

terumbu buatan ini berfungsi merehabilitasi terumbu karang 
yang rusak. “istilahnya sebagai tempat konservasi terumbu 
karang,” papar sabil anggota kelompok nelayan “bahari Les
tari”. salah satu bentuk terumbu buatan adalah rumah beton 
yang dibentuk seperti candi dan piramida. “rumah beton akan 
menjadi tempat berkembang biak terumbu karang secara 
alami, namun tetap harus diletakkan terumbu karang sebagai 
pancingan,” jelas sabil.

Metode dengan rumah beton, dipilih karena metode ini 
adalah metode yang alami. Walaupun terumbu karang akan 
tumbuh lebih lama, namun binatang ini akan menempel lebih 
kuat ke struktur tersebut. selain itu, walaupun terumbu karang 
belum tumbuh, struktur rumah beton tersebut sudah dapat men
jadi tempat berlindung bagi ikan dan biota laut lainnya.

kepedulian sabil dan temanteman mendapat bimbingan 

JAKARTA – kali ciliwung yang 
melintasi kota ibukota Jakarta 
seringkali disebut sebagai 
sum ber banjir. kondisinya 
yang memprihatinkan dan 
menjadi tempat sampah 
terpanjang membuat badan 
Pengelola Lingkungan Hidup 
daerah (bPLHd) Propinsi dki 
gencar mengampanyekan kali 
bersih lewat program “stop 
nyampah di kali”.

b e r s a m a a n  d e n g a n 
ulang tahun Jakarta ke 484, 
bPLHd dki dan Pemprov 
setempat menggelar kembali 
kegiatan “stop nyampah 
di kali” dimana tahun ini 
merupakan penyelenggaraan 
ke 4 kalinya. Program yang 
terus digulirkan ini diharapkan 
bisa meningkatkan kesadaran 
dan kepedulian masyarakat 
Jakarta, khususnya yang ting
gal di sepanjang kali ciliwung 
untuk menjaga kebersihan 
lingkungan sungai.

dengan tema kali Halaman 
depan rumahku, program 
pe nyadaran kebersihan su
ngai diisi dengan kegiatan 
ber sihbersih kali ciliwung. 
acara yang diikuti peserta 

BALONGAN  ru Vi mengadakan tatap muka de
ngan para petani penggarap sawah di dalam ka
wasan Perumahan bumi Patra, pada (29/5).  sejak 
tahun 2001, ru Vi memberikan bantuan kepada 
ketua kelompok tani dari desa singajaya dan desa 
tegalsembadra untuk menggarap lahan tidur dengan 
luas 40 Ha.   

dalam acara tersebut, ru Vi memberikan sosiali
sasi tentang aturan main dan teknik baru dalam ber
cocok tanam. acara yang berlangsung sekitar 3 jam 
tersebut dihadiri oleh section Head Public relation 
ru Vi Yudy nugraha selaku, section Head general 
Maintenance binubowo ik, perwakilan security Peru
mahan bumi Patra dan ketua kontak tani nelayan 
andalan (ktna) kecamatan balongan.

Yudi nugraha menyampaikan bahwa antara ma
syara kat dengan perusahaan tidak dapat dipisahkan. 
“Pada awalnya lahan ini merupakan semak be lukar. 
dengan adanya pengelolaan lahan tidur oleh petani 
sekitar, alhamdulillah menjadikan perumahan ini lebih 
asri dan indah dipandang mata”, ujar Yudi nugraha.

binubowo ik juga turut menyampaikan aturan main 
dalam mengelola lahan di dalam kawasan Perumahan 
bumi Patra. Hal tersebut terkait dengan maraknya 
penanaman padi yang melebihi batas tanam dan 
pendirian gubug tertutup yang berpotensi mengancam 
keamanan di perumahan tersebut.MPRU VI

MEDAN – Fuel retail Marketing (FrM) region i Medan 
turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan bakti 
sosial pelayanan kesehatan dalam rangka Hut ke42 
kota Medan dengan cara bekerja sama dengan dinas 
kesehatan dan kecamatan Medan belawan un tuk 
memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut gratis 
kepada warga sekitar, sabtu (18/6).

acara yang diadakan di kantor kecamatan Medan 
belawan ini dihadiri oleh Walikota Medan rahudman 
Harahap, Wakil Walikota Medan dzulmi eldin serta 
dandim 0201/bs kota Medan, Letkol infantri doni 
Hutabarat, assistant community development FrM 
region i sudarman, dan camat Medan belawan andi 
syukur Harahap.

Walikota Medan rahudman Harahap mengungkap
kan terima kasih bahwa kegiatan yang dilakukan Per
tamina bisa membawa berkah kepada warga sekitar 
kecamatan Medan belawan. 

sementara itu, assistant community development 
FrM region i sudarman mengungkapkan bahwa ke
giat an ini  merupakan wujud kepedulian Perta mina. 
sudarman menargetkan sekitar 500 pasien akan turut 
serta dalam kegiatan bakti sosial ini.

Pelayanan yang diberikan berupa diagnosa dan 
tindakan lanjutan seperti penambalan, pembersihan 
karang gigi dan pencabutan gigi yang dilakukan oleh 
dokter gigi yang bertugas di 39 Puskesmas kota & 
Puskesmas Pembantu di kota Medan.MPFRM REG. I

dari perwakilan kecamatan 
sedki, LsM (Lembaga swa
daya Masyarakat), in dus
tri dan masyarakat umum 
yang menggunakan pera
hu karet  membersihkan 
sam pah kali ciliwung dari 
kawasan Halimun hingga ke 
bendungan Hilir.  turut serta 
Pertamina yang setiap tahun 
ikut menyukseskan kegiatan 
ini, sebagai bentuk tanggung 
jawab Perusahaan terhadap 
pelestarian lingkungan.

dalam sambutannya, gu
bernur dki Jakarta Fauzi 
bowo menyatakan kegiatan 
penyadaran ini merupakan 
bag ian  da r i  r angka ian 
acara peringatan hari jadi 
kota Jakar ta  sekal igus 
memperingati hari Lingkungan 
Hidup.  

selain kegiatan bersih 
kali, juga dilakukan pemberian 
penghargaan kepada individu 
d a n  p e r u s a h a a n  y a n g 
berkomitmen membantu 
program kali bersih. “kami 
memberikan apresiasi kepada 
Pertamina yang peduli de
ngan kegiatan ini, dan aktif 
mengikuti selama empat 

tahun berturutturut,” ujar 
Fauzi bo wo.

Jika tahun lalu Pertamina 
turut serta memberikan bibit 
tanaman untuk ditanam di 
sepanjang bantaran kali 
ciliwung dan membantu alat 
pembuat lubang biopori, tahun 
ini Pertamina berkomitmen 
memberikan pendampingan 
warga Lenteng agung untuk 
stop nyampah di kali. 

Menurut senior officer 
environment csr Pertamina 
Julian iskandar Muda, pen

dampingan yang diberikan 
kepada warga Lenteng agung 
sudah dilakukan sejak Januari 
2011, meliputi kegiatan ka
jian lokasi sekaligus survei 
dan pemetaan tapak serta 
pembuatan desain lansekap 
penataan, pendampingan 
masyarakat untuk mengelola 
limbah sampah, pengadaan 
dan pemberian alatalat 
pendukung kegiatan seperti 
tong komposter, tempat sam
pah terpilah, alat kebersihan, 
dan lainlain.MPNDJ/DSU
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dari balai kawasan konservasi Perairan nasional kupang yang 
memberikan pembinaan dan pelatihan pembuatan terumbu 
buatan. upaya mereka juga mendapat sambutan dari Pertamina. 
sejak akhir oktober 2010, Pertamina membantu masyarakat 
melestarikan 2954 hektar kawasan konservasi terumbu karang 
di gili trawangan dalam pembuatan rumah beton.

“kami membantu dana untuk pembuatan 14 (empat belas) 
rumah beton sekaligus pembibitan terumbu karang senilai rp 
50 juta, sebagai bagian dari program csr Pertamina di bidang 
lingkungan,” jelas asisstance customer relation Fuel retail 
Mar keting region V rustam aji. dukungan Pertamina dalam 
konservasi terumbu karang ini, diharapkan dapat membantu 
mengembalikan ekosistem laut, sekaligus meningkatkan 
perekonomian masyarakat. karena jika pesona terumbu karang 
telah hidup kembali. akan mendorong pengembangan ikan hias, 
serta menjadi sumber devisa karena menghidupkan kembali 
daya tarik pariwisata.

selama ini Pertamina telah melakukan berbagai kegiatan 
pelestarian lingkungan lewat program Corporate Social res-
ponsibility (csr) seperti penananam bibit pohon di sekitar daerah 
operasi, penanaman mangrove dan kegiatan lainnya.MPDSU


