
Pojok Manajemen :
MENCARI PROFIT DI LUAR PERTAMINA2

Lugas dan Informatif

Terbit Setiap Senin

27 Juni 2011
NO. 26 TAHUN XLVII

12 Halaman

www.pertamina.com

Suara Pekerja :
bAHAgIA bEkERjA DI PERTAMINA3

sinergi anak perusahaan,
maksimalkan kinerja

jAkARTA – Pertamina Hulu Energi (PHE) mem fasilitasi 
pertemuan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) 
dalam “Sinergi Anak Perusahaan Pertamina”. Seluruh 
anak perusahaan baik yang core business maupun non 
core business diberi kesempatan memaparkan kegiatan 
bisnis dan peluangnya untuk menjalin kerja sama 
antar anak perusahaan Pertamina, terutama dengan 
sembilan operator kkkS di bawah PHE. kegiatan 
yang berlangsung di Hotel borobudur, jakarta, kamis 
(23/5) ini sebagai upaya untuk meningkatkan  performa 
dan value anak perusaahaan sebagaimana tertuang 

dalam RUPS. 
Direktur Utama PHE, Dwi Martono sebagai fasilitator 

mengakui banyak potensi yang bisa digarap anak 
perusahaan baik yang bergerak di bisnis hulu maupun 
hilir, untuk menjalin sinergi yang saling menguntungkan.  
“Masing-masing anak perusahaan diberi kesempatan 
memaparkan bisnisnya, jika ada peluang untuk saling 
bekerja sama tentu saja bisa dilanjutkan dengan 
mengikuti aturan bisnis yang ada dan di  la kukan secara 
profesional. Jangan sampai sinergi ini me ngu rangi profit 
mereka,” jelas Dwi.

Ia pun mencontohkan hal kecil. ketika anak perusahaan 
melakukan rakor ataupun pertemuan sudah seharusnya 
memprioritaskan Patra jasa sebagai lokasi pertemuan 
tersebut. “Ini hal kecil saja, jadi tidak hanya melulu 
singergi bisnis hulu tetapi juga di hilir bahkan non core 
business,” tegasnya.

Dwi menambahkan pertemuan ini tidak hanya dila-
kukan sekali, namun menjadi awal dari pertemuan se-
lanjutnya, dimana anak perusahaan yang memiliki peluang 
menjalin kerjasama bisa melanjutkannya dalam ikatan 

Terobosan untuk memaksimalkan kinerja 

anak perusahaan terus dilakukan. salah 

satunya menjalin sinergi antar anak 

perusahaan pertamina, yang diharapkan bisa 

meningkatkan performa dan ‘value’ anak 

perusahaan dalam percaturan bisnis.

bisnis. “Nanti bisa kita ukur potensinya, berapa banyak 
perusahaan lagi yang bisa diakomodir untuk menjalin 
kerja sama tersebut. Yang penting harus perform, bisa 
berkompetisi dan bekerja sama,”ungkapnya.

Sementara itu Direktur Utama PDSI Amran Anwar, 
meni lai kegiatan ini menjadi peluang yang menarik 
bagi anak per usahaan. “Dengan sinergi ini kita bisa 
aktif, kita rebut pasar secara fairplay, akomodatif 
dan bisnis etik yang sesuai dengan aturan internal 
Pertamina maupun eksternal”. 

Sinergi antar anak perusahaan memiliki  arti 
penting bagi seluruh anak perusahaan yang hadir 
dalam kegiatan ini. bagi Pertamina Hulu Energi 
misalnya yang membawahi 9 kkkS (kontraktor 
kontrak kerja Sama) dengan CAPEX (Capital 
Expenditure) mencapai Rp 80 triliun dan OPEX (Ope
rational Expenditure) mencapai Rp 50 triliun, sudah 
pasti layak dilirik anak perusahaan Pertamina untuk 
menjalin kerja sama guna memaksimalkan kinerja 
yang ber muara meningkatkan keuntungan anak per-
usahaan.MP NDJ/UHK
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Indonesia (PDSI) berulang 
tahun yang ketiga pada 
Senin, 13 juni 2011 lalu, yang 
dirayakan secara sederhana 
di kantornya Menara Standard 
Chartered Lantai 16. berikut 
petikan dari sambutan Direktur 
Utama PT Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI) 
Amran Anwar yang sudah 
diedit. 

 
Bagaimana ketika Anda mulai memimpin PDSI? 
Saya masih ingat pada  tahun 2008 PDSI mendapat 
keuntungan kurang lebih hampir Rp 56 miliar, lalu tahun 
2009 meningkat menjadi kurang lebih Rp 332 miliar. 
Tahun 2010 ada penurunan, sekitar Rp 310 miliar.

Dengan kondisi seperti itu, menurut pemikiran 
saya, PDSI harus berbenah lebih kuat lagi. jadi 
penurunan angka dari Rp332 miliar ke Rp 310 miliar, 
merupakan hal yang kurang menggembirakan buat 
PDSI, karena walaupun target RkAP 2010 sebesar Rp 
309 miliar terlampaui, namun secara year on year terjadi 
penurunan.

Pembelajaran apa yang bisa diambil? Ini adalah 
suatu pembelajaran  yang cukup banyak yang akan 
dilakukan  baik di internal maupun di eksternal. PDSI 
pada prinsipnya, saat ini telah telah membuat RjPP , 
dimana ditargetkan pada tahun 2015 akan mencapai 
pendapatan sebesar Rp 5,23 triliun dan laba sebesar 
1,27 triliun.

Rencana pertumbuhan yang cukup pesat ini membuat 
kami harus bekerja secara keras dan smart, sehingga 
masalah internal maupun eksternal dapat kita benahi.  
jadi masa lalu adalah potret gambaran  kita semua. 
Mudah-mudahan di masa yang akan datang, mulai hari 
ini, kita  bertekad untuk mencapai target  2015 tersebut, 
dimulai dari tahun 2011 ini sebagai starting point sampai  
triwulan pertama 2011 ini, kumulatif pendapatan PDSI 
baru mencapai sekitar 85% dari kumulatif rata-rata target 
yang ditetapkan dalam RkAP 2011, walaupun memang 
banyak program-program yang baru akan berjalan pada 
triwulan kedua, namun tetap saja hasil tersebut kurang 
menggembirakan dan Saya  sangat mengharapkan 
semua kawan di PDSI  tahu persis permasalahannya dan 
tahu persis bagaimana kita berusaha mencapai target 
jauh lebih baik lagi.  

Lalu soal bisnis PDSI sendiri? Bagaimana 
perkembangannya? Saat ini kita banyak bermitra. 
Pertama, kita bermitra dengan Elnusa. Saya ingin 
sekadar mengkonfirmasikan kepada kawan-kawan di 
PDSI, bahwa PDSI telah berubah. Mitra apapun  kami  
akan bekerjasama, asalkan kami  mendapatkan win – win 
profit. Profit yang utama yang sangat menguntungkan 
kedua belah pihak.  Seperti Elnusa, kami sudah melihat 
prospek secara jelas. bersama dengan Elnusa, kami  
akan mengambil pekerjaan baik di dalam negeri maupun 
di luar negeri. Apa yang ada pada kita, akan kita 
bicarakan secara profesional dan tertib administrasi. 

Di Cepu kami  juga bermitra dengan Atlantic Oilfield 
Services (AOS) atau PPE. Mudah-mudahan, insya Allah, 
saat ini sedang dalam proses di bP Migas, kontrak ini 
juga akan terus kami evaluasi secara kontinyu, baik 
aspek operasional maupun finansial, sehingga harapan 
kami PDSI sebagai entitas bisnis dapat tumbuh lebih 
besar lagi dan terutama pelanggan kami juga dapat 

terpuaskan. 
kami juga mempunyai 10  mitra kerja lokal yang 

telah mempunyai pengalaman kerja cukup baik dalam 
pengeboran migas, yang saat ini ada yang masih dalam 
proses due deligent dan CSMS.

Bagaimana dengan anak-anak perusahaan lain di 
bawah Direktorat Hulu? Dari beberapa kali pertemuan 
dengan Direktur Hulu, M. Husen, beliau menginginkan 
ada suatu sinergi yang positif  antara anak-anak 
perusahaan dan ini penting bagi kami. karena pada 
prinsipnya, kami akan membantu seoptimal mungkin, 
semaksimal mungkin yang memang menjadi bagian dari 
peran kami terhadap peningkatan produksi migas dan 
geohtermal Pertamina secara konsolidasi. jadi kami 
sangat mengharapkan PDSI aktif dalam mencari  peluang 
dan membuat terobosan yang ada  baik  di Pertamina EP, 
PgE maupun di PHE.

kemarin kami di-challenge dan dipersilakan oleh 
Direktur Hulu M. Husen, untuk segera membeli rig CbM,  
“Ajukan segera, beli  segera.”  kami  pun akan  segera 
melakukan hal seperti itu. Target Direksi Pertamina, 
ujung-ujungnya adalah peningkatan produksi. kami 
berjanji ke Pak Husen, kami akan mempersiapkan semua 
ini sesuai aturan yang berlaku dan tidak menyalahi 
aturan. Artinya, ada dukungan yang sangat tinggi dari 
Direksi Pertamina  terhadap anak-anak perusahaan ini.

Darimana saja PDSI bisa meraih profit? kalau kami 
bicara  profit, kami mengharapkan PDSI lebih banyak 
mencari profit di luar ketiga unsur ini (Pertamina EP, PGE 
dan PHE). Kami akan mencoba mencari profit di KKS 
seperti  di Exxon, di offshore, juga di kemitraan, dan lebih 
banyak lagi di kkS geotermal. 

Tahun 2010 kami  punya 10 kali kesempatan 
mengikuti  tender di luar, hanya lulus di Exxon. Saat ini 
dalam proses persetujuaan bP Migas.  Apa artinya dari 
10 kali kami  ikut tender tetapi baru 1 yang berhasil ?. 
Tahun 2011 mungkin kami  sudah ikut 4 atau 5 kali ikut 
tender, tetapi sampai saat ini masih on prospect. Mudah-
mudahan tahun ini 2 atau 3 tender bisa dimenangkan 
oleh PDSI. 

Disitulah harapan kami, kami akan mencari 
keuntungan yang lebih optimal. Terus terang untuk 
kawan-kawan anak perusahaan seperti PEP, PHE, PgE,  
saya inginnya bagaimana meningkatkan ketahanan  
dari segi teknis , segi equipment & IT. kemarin kami 
mengusulkan ada perubahan tata nilai dalam horse 
power-nya, sehingga fasilitas kami bisa diperbaiki dengan 
optimal, dan pada akhirnya PDSI dapat memberikan 
pelayanan terbaik bagi mereka . 

jadi ilustrasinya, ketika tarifnya tidak optimal, maka 
bukan menguntungkan kami bahkan merugikan kami. 
karena kami tidak bisa memperbaiki fasilitas itu lebih baik 
lagi ke depan. Sebagai perbandingan, ingat saja ketika 
transportasi penyeberangan ferry jawa - Lampung itu 
bermasalah, itu karena  maintenance-nya kurang. Ini juga 
akibat harganya yang lebih rendah dari harga normal. 

Ini juga yang kami sampaikan pada Direktur Hulu M. 
Husen supaya  hal  ini menjadi empati agar bagaimana 
memformulasikan ini. Hal ini juga kami sampaikan 
ketikaformal meeting dengan PERTAMINA EP berapa 
waktu lalu. Mudah-mudahan PERTAMINA EP bisa 
merespons dengan baik keinginan tersebut. Dengan 
perubahan ini kami ingin memperbaiki fasilitas kami untuk 
memenuhi faktor keselamatan yang lebih tinggi lagi.

PDSI melakukan kemitraan  seperti yang dilakukan 
kawan-kawan diluar PDSI. Persyaratananya cukup ketat. 
Saat ini kami menaikkan cut off dari CSMS itu nilainya 
kurang lebih 65,0. Ini harapan kami.MPUHK
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Bahagia Bekerja di pertamina

SAPTO PUDJO HW
Medical - HR Operation
TLE Angkatan ke-13

berbahagiakah Anda bekerja di perusahaan PT Pertamina 
(Persero) ini..? 

Meskipun tampaknya agak mengada-ada, namun perta-
nyaan ini layak untuk dibicarakan karena merupakan batu 
sentuh awal terbentuknya bola salju tampilan kinerja bagi 
para pekerja di perusahaan ini. Artinya, apabila pertanyaan 
itu dijawab dengan YA, maka dapat diharapkan bahwa pekerja 
tersebut akan berkinerja optimal yang akan mendatangkan 
keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya, kinerja seperti 
apakah yang akan dapat diharapkan dari seorang pekerja yang 
menjawab TIDAk berbahagia ketika bekerja di Pertamina? 
Apalagi saat ini perusahaan sedang melakukan percepatan 
di semua aspek fungsinya untuk mencapai impian menjadi 
perusahaan terkemuka di dunia. 

Ulasan tentang hal ihwal perasaan ini terinspirasi oleh 
terbitnya sebuah buku karangan jaya Suprana dengan judul 
“Pedoman Menuju Tidak Bahagia” . Seperti biasa, tokoh 
keliru mologi ini bertutur dengan menjungkirbalikkan fakta yang 
terpersepsi pada sebagian besar orang, khususnya mengenai 
perjalanan mencari kebahagiaan. Ada suatu kisahnya yang 
bercerita bagaimana jaya Suprana ketika baru kembali 
dari Nanggroe Aceh Darussalam menyaksikan penderitaan 
dan maut pascabencana tsunami. Ia diundang oleh panitia 
untuk menjadi pembicara pada seminar bertajuk bagaimana 
Menjadi bahagia di sebuah hotel mewah di jakarta. Di 
tengah suasana nyaman dengan semerbak wewangian dan 
berlimpah ruah makanan, jaya Suprana geram dan melon-
tarkan keheranannya karena di tengah kenikmatan melimpah 
seperti itu para undangan masih mempertanyakan di manakah 
kebahagiaan itu.        

 

TERMOTIVASI KEBAHAGIAAN
kolom  ini memang bukan media untuk resensi buku, na-

mun ada baiknya jika topik kebahagiaan – khususnya dalam 
bekerja – diangkat untuk direnungkan. Alasannya adalah bahwa 
pada ranah pekerjaan yang menuntut kinerja optimal para 
pelakunya, maka suasana hati ternyata sangat memengaruhi 
unjuk kinerja tersebut. Apa yang dapat diharapkan dari pekerja 
yang tidak bahagia dalam memulai pekerjaannya? gerutu akan 
mengawali langkah kakinya meninggalkan rumah, pesimistis 
dan bayangan kegagalan mewarnai awal hari di meja kerjanya. 
Setiap tugas tanggung jawab yang diperoleh hari itu   adalah 
beban berat yang terpaksa harus dilakoninya sepanjang hari 
kerja. Dan akhirnya, kesal serta kelelahan yang akan menutup 
hari kerjanya. Apabila esok hari dan hari selanjutnya siklus 
ini berulang serta dirasakan makin memberat, maka dapat 
dipastikan kinerja orang tersebut akan mengecewakan dirinya 
dan banyak orang lain di sekitarnya.

Dari membaca buku fiksi, buku referensi, dan berselancar 
di dunia maya, sangat mudah menemukan cerita yang 
mengaitkan motivasi kerja seseorang dengan suasana hatinya, 
yaitu kebahagiaan. Mulai dari kisah tukang sapu yang dicintai 
malaikat karena profesionalismenya, sampai kisah sukses para 
pebisnis, yang memulai jatuh bangun kehidupannya dengan 
motivasi dan harapan. Pada hati yang berbahagia ditemukan 
motivasi kerja yang meningkat – itulah rumus dan hipotesis 
awalnya. 

Hipotesis berikutnya berkaitan dengan performance (un juk) 
kinerja seperti pada rumus  : 
Performance = Competent + Commitment  → Competent = f (knowledge, skill)
            → Commitment = Confidence +   
                   Motivation
Atau menggunakan Wyatt’s Performance Formula :

Performance = f (ability, motivation)

Pada banyak kondisi,  perusahaan sering lebih banyak 
menyentuh dan peduli pada teknis serta profesionalisme pe-

kerja. Tidak banyak faktor yang berkaitan dengan perasaan 
maupun emosional dijadikan bahan pertimbangan untuk 
memupuk motivasi kinerja seseorang. Hal ini bisa terjadi 
ka rena para pekerja dianggap sudah dewasa, dan motivasi 
kerja yang berkaitan dengan suasana hati dianggap me-
rupakan ranah pribadi yang tak sepatutnya dicampuri urus-
an nya oleh perusahaan. Padahal pada salah satu teori 
Herzberg mengenai motivasi, setidaknya ada dua faktor yang 
memengaruhi hasil unjuk kinerja tersebut. Pertama, faktor 
hygiene atau maintenance yang diperlukan untuk mencegah 
merosotnya kinerja. Faktor ini meliputi kondisi hubungan 
antarmanusia, kebijak(sana)an maupun peraturan perusahaan, 
upah/gaji termasuk jaminan sosial, keamanan termasuk 
perawatan kesehatan dan perlindungan kerja. Kedua, faktor 
motivator yang diperlukan untuk lebih meningkatkan unjuk 
kinerja. Motivator-motivator ini meliputi pencapaian kinerja, 
penghargaan, tanggung jawab, arti pekerjaan, tantangan serta 
prospek pekerjaan. kemampuan para leader di perusahaan 
mewujudkan dan mengelola kondisi ini diyakini akan mampu 
meningkatkan performance para pekerjanya. Untuk para 
pimpinan yang sepaham dengan teori motivasi ini seharusnya 
juga memahami bahwa faktor-faktor Herzberg ini adalah 
tangible yang controllable dan dapat di bentuk dalam rekayasa 
yang mampu meningkatkan unjuk kinerja para pekerjanya.    

HADIAH UNTUK PARA PEMBACA
berbahagiakah Anda bekerja di perusahaan ini..? 
Pertanyaan itu dilontarkan karena perusahaan memer-

lukan pekerja yang bekerja dengan  motivasi yang akan 
me ningkatkan kinerjanya. Tulisan di atas sebenarnya ingin 
menuturkan bahwa pada konteks bahagia ada kondisi yang 
perusahaan ini mampu mewujudkannya, yaitu seperti teori 
dan paparannya itu. Di sisi lain ada pula ranah pribadi pekerja 
yang padanya perusahaan ini tak mampu dan tak berhak 
mengintervensi. Setelah diingatkan lagi dengan membaca 
tulisan ini maka diharapkan para pemimpin dan pengambil 
kebijakan akan menata lebih baik lagi berbagai faktor pe nun-
jang performance kinerja itu. Lalu bagaimana dengan penataan 
di ranah pribadi pekerja itu…..?

Ada hadiah kecil yang akan diberikan kepada 10 orang 
pekerja terpilih. Untuk memberikan gambaran mengenai 
pengelolaan suasana hati yang sangat pribadi itu maka akan 
dikirimkan kepada masing-masing pekerja tersebut satu buku 
yang ditulis oleh jaya Suprana “Pedoman Menuju Tidak 
Bahagia”. Syaratnya cukup sederhana yaitu dengan menjawab 
pertanyaan tentang suasana hati bekerja di perusahaan 
ini, “Saya berbahagia bekerja di Pertamina ini karena ... 
(ceritakan)”. Atau boleh juga mengirimkan ungkapan hati se-
perti judul buku itu, “Saya tidak merasakan bahagia bekerja 
di Pertamina ini karena ... (ceritakan)”. Silakan diutarakan 
dengan lengkap dan luas, selanjutnya kirimkan melalui email 
ke saptophw@pertamina.com dengan suatu janji bahwa 
ungkapan itu akan tetap tersimpan menjadi dokumen yang 
terjaga kerahasiaannya. jangan lupa cantumkan alamat 
pengiriman yang dapat dicapai oleh petugas dari kantor 
Pos. Semoga buku yang memberikan pedoman menuju ke-
tidakbahagiaan itu akan membawa pembacanya justru ke arah 
yang sebaliknya.     

Alangkah bertambah terpacunya mesin perubahan dan 
unjuk kinerja di perusahaan ini ketika setiap pekerja nya ber-
bahagia dengan kehidupan dan pekerjaan yang di ama nahkan 
kepadanya. Adakah pula yang akan menyangsikan bahwa 
Per tamina kelak pasti menjadi perusahaan yang ter pandang 
di dunia…?•

Setiap perusahaan yang profit oriented  pasti 
menyadari bahwa kerja sama dengan entitas bisnis 
lainnya mutlak diperlukan dalam menjalankan roda 
usahanya. Apalagi, persaingan bisnis di era global 
semakin tidak terbendung. Setiap celah yang bisa 
dimanfaatkan, pasti akan digunakan. Untuk mencapai 
target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham,  
memaksimalkan kinerja bisa dilakukan dengan berbagai 
cara. Inovasi, peningkatan kompetensi, bahkan sinergi 
dengan perusahaan lain dilakoni. Semua berlomba 
untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang 
sebesar-besarnya. 

PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai bagian 
dari sebuah korporasi bernama Pertamina, menyadari 
hal itu. Ia merangkul seluruh anak perusahaan 
Pertamina untuk bersinergi dengan kegiatan di semua 
lini bisnisnya. Menurut Dirut PHE Dwi Martono, PHE 
memiliki sembilan kontraktor kontrak kerja Sama 
(kkkS) yang bisa ‘dimanfaatkan’ secara bisnis oleh 
anak perusahaan Pertamina lainnya. Penawaran ini 
dilakukan PHE pastilah dengan perhitungan yang 
sangat cermat. Dengan Capital Expenditure (Capex)  
PHE yang mencapai Rp 80 triliun dan Operational 
Expenditure (Opex) sebesar Rp 50 triliun, tentulah 
hal ini menjadi ‘lahan hijau’ bagi anak perusahaan 
lain. Tentunya, PHE pun akan ‘memanfaatkan’ anak 
perusahaan yang bekerja sama dengannya. jadi, ada 
simbiosis mutualisme.  

Sebenarnya, apa yang dilakukan PHE bukanlah 
hal yang baru dalam dunia bisnis. begitupun dalam 
hubungan bisnis antar anak perusahaan Pertamina. 
Cuma, baru PHE lah yang mengajak seluruh anak 
perusahaan bUMN ini untuk bergandeng tangan, 
bersinergi  demi memaksimalkan kinerja. 

Apa yang dilakukan oleh PHE harusnya  bisa 
menjadi pelajaran bagi anak perusahaan Pertamina 
lainnya. Seluruh komponen di bawah naungan 
Pertamina harus ‘membumi’, menyadari bahwa 
pencapaian  target  kerja yang ditetapkan pemegang 
saham harus dilakukan bersama-sama. Seluruh elemen 
Pertamina harus bisa berbisnis dengan  cerdas dan 
cantik. Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di 
dunia bisnis nasional, regional, maupun internasional 
sehingga tidak dianggap sebagai sebuah monopoli 
usaha. karena Pertamina beserta anak-anak dan cucu-
cucu perusahaannya tetap terbuka menjalin kerja sama 
dengan entitas bisnis lainnya. 

bagaimanapun, era global sekarang ini  
mengharuskan  siapa saja, para pelaku bisnis,  untuk  
membuka  diri  dan  saling  membaca  kelebihan  
masing-masing. Dengan kelebihan yang dimiliki itulah, 
sebuah entitas bisnis bisa berkembang menjadi sebuah 
korporasi yang super besar. Dan Pertamina sedang 

menuju ke sana. 
Tentunya, dengan 
kesadaran penuh, 
bahwa perusahaan 
penghasil devisa 
terbesar untuk 
negara ini bisa 
berdiri kokoh 
dan terpandang 
di kancah 
internasional 
karena seluruh 
komponen 
di dalamnya 
menyadari, bahwa 
manuver bisnis 
apapun yang 
dilakukan haruslah 
dalam kerangka 
Pertamina 
Incorporated. MP
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Corporate Secretary Pertamina Hari karyuliarto (kanan) berjabat tangan dengan ketua Umum PbSI Djoko Santoso 
setelah menandatangani perjanjian kerja sama sponsorship  antara Pertamina dan Pb PbSI.

penerima adiwiyata 
Berkunjung ke pertamina
JAKARTA – Pertamina mendapat kehormatan 
dengan kunjungan dari sekolah penerima peng-
hargaan Adiwiyata. kunjungan diterima oleh 
tim manajemen Pertamina di ruang Serbaguna 
Pertamina Learning Center (PLC) Simpruk ja karta, 
Selasa (7/6). 

Adiwiyata merupakan penghargaan dari kemen-
terian Lingkungan Hidup yang diberikan langsung oleh 
Presiden RI sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah 
yang mampu melaksanakan upaya peningkatan 
pendidikan berbudaya lingkungan hidup. 

Para peserta kunjungan yang terdiri dari para guru, 
kepala sekolah penerima penghargaan Adiwiyata dan 
perwakilan dari Pemda ini diberikan pengenalan 
lebih jauh mengenai company pro file Pertamina 
dan kegiatan Corporate Sosial Resposibility (CSR) 
Pertamina.

Hal yang tak kalah pentingnya, Pertamina berbagi 
banyak hal mengenai Green Leadership, yaitu terkait 
Pertamina Green Initiatives yang disampaikan oleh 
Vice President Health Safety Se curity Environment 
(HSSE) joko Susilo dan tentang Learning Center Go 
Green yang disampaikan oleh Vice President PLC, 
Suwardi Soemantri.

Pertamina Foundation juga turut ambil bagian 
untuk berbagi konsep green life dengan harapan 
Pertamina Foundation akan menjadi sahabat dari 
para penerima Adiwiyata. “kita akan belajar bersama, 
berbagi bersama dan bergerak bersama, bagaimana 
kita menjaga kelestarian dan kehidupan yang lebih 
baik,” ungkap ketua Pertamina Foun dation, Nurlina 
Pramono.

kepala bidang komunitas Pendidikan Ling-
kungan kementerian Lingkungan Hidup, Susi R. 
Sadikin menilai Pertamina sebagai institusi yang 
dianggap paling berkompeten untuk masalah 
energi di Indonesia tentunya pasti bisa memberikan 
pengetahun energi kepada para guru dan kepala 
sekolah karena isu energi juga diajarkan di ling-
kungan sekolah.

“Program ini sebagai rangkaian dalam rang ka Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia jadi kami mengundang 
sebanyak 67 dari Sekolah Dasar hingga Sekolah 
Menengah berwawasan lingkungan terbaik yang 
terpilih dari 28 propinsi,” kata Susi.

“kami sangat senang bisa berkunjung ke Per-
tamina untuk berbagi ilmu. Pertemuan ini bisa 
membuka wawasan kami bagaimana sebuah per u-
sahaan seperti Pertamina bisa mengelola ling kungan-
nya dengan baik,” tambah kepala Se kolah SMPN 1 
Diwek jombang jawa Timur, Moedjiono.

Menurut Moedjiono, sejauh ini hanya mengenal 
Pertamina bergerak untuk sebatas bisnis saja. Na-
mun dengan kunjungan ini bisa mengenal lebih 
jauh tentang Pertamina yang ternyata sa ngat peduli 
terhadap pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Hal 
ini bagi Moedjiono sangat perlu di ketahui oleh para 
siswanya.MPIK

JAKARTA - Pertamina men-
dukung Pengurus besar Per-
sa tuan bulutangkis Seluruh 
Indonesia (Pb PbSI) dalam 
menyelenggarakan pelatnas 
jangka panjang menyambut 
SEA games 2011 yang akan 
berlangsung bulan November  
di jakarta dan Palembang. 
bantuan yang diberikan 
Per  tamina kepada PbSI se-
besar Rp 2 miliar. Sebagian 
besar untuk pelaksanaan 
pelatnas, sebagian lagi untuk 
pelaksanaan sirkuit nasional 
bulutangkis.

Perjanjian sponsorship 
tersebut ditandatangani oleh 
Corporate Secretary Perta-
mina Hari karyuliarto dan 
ketua Umum PbSI Djoko 
San toso di Pusat bulutangkis 
Indonesia, Cipayung, jakarta 
Timur, pada (9/6).

Hadir dalam penan da-
tanganan memorandum of 
un derstanding tersebut VP 
Corporate Communication 
M. Harun, VP HR Operation 
Yudo Irianto, serta Manager 
brand Management Agus 
Mashud. Sementara dari 
PbSI hadir lengkap jajaran 
pengurus besarnya beserta 
para atlet pelatnas bulutangkis 
Indonesia. 

Djoko menyatakan terima 
kasih atas bantuan yang 
di be rikan Pertamina. “Ini me-

nunjukkan Pertamina pe -
duli pada kesiapan tim bu-
lutangkis menghadapi SEA 
games 2011,” kata Djoko. 
“Saya berharap Pertamina 
tidak kapok memberikan ban-
tuan kepada PbSI. Apa lagi 
tahun depan kami juga harus 
bersiap untuk menghadapi 
Thomas-Uber Cup di China 
dan Olimpiade 2012 di Lon-
don.”

Sementara Hari karyu-
liarto menyatakan bahwa 
dengan dukungan Pertamina, 
diharapkan PbSI kembali 
dapat mengharumkan nama 
bangsa di dunia internasional, 
seperti Pertamina yang juga 
sedang berjuang meng ha-
rumkan nama bangsa dengan 
menjadi global player di bidang 
minyak dan gas. “Pertamina 
adalah salah satu bUMN. jadi 

adalah wajar jika Pertamina 
ikut serta dalam membangun 
perbulutangkisan nasional,” 
ung kap Hari.

Hari pun menambahkan 
bahwa dalam pembinaan 
olahraga nasional, Pertamina 
ditugasi oleh Pemerintah 
untuk mendukung pembinaan 
dua cabang olahraga, yaitu 
bulutangkis dan sepakbola.
MPUHK
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BP MIGAS JUAL TUJUH KARGO LNG 
LEWAT PASAR SPOT
JAKARTA (Kontan) - badan Pelaksana kegiatan Hulu 
Minyak dan gas bumi (bP Migas) telah menjual tujuh 
kargo gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNg) 
ke pembeli di jepang lewat pasar spot  hingga juni 2011. 
Alasannya, produksi LNg tahun ini melebihi target dan 
kontrak yang telah dibuat. ketujuh kargo LNg itu berasal 
dari kilang bontang di kalimantan dan kilang Tangguh 
di Papua. “Ini untuk mendukung pasar ekspor LNg 
Indonesia ke luar negeri,” kata gde Pradnyana, kepala 
Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas bP Migas. Catatan 
saja, menurut kementerian ESDM saat ini ada kelebihan 
produksi LNg yang jumlahnya cukup besar yang belum 
diserap konsumen. gde menjelaskan, ada keuntungan 
yang besar bila LNg diekspor ke jepang. Harga jual 
gas itu mencapai 9 - 10 dolar AS per juta british termal 
unit (MMbtu). Padahal, Indonesia bisa mendapatkan 
gas dari Iran seharga 5-6 dolar AS per MMbtu. “Negara 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” ujar gde. 
Terlebih lagi, saat ini kebutuhan gas di dalama negeri 
masih aman. Ini mengingat, pasokan gas untuk PLN 
belum berlangsung secara menyeluruh. Penyebabnya, 
floating storage receiving terminal (FRST) masih dalam 
tahap pembangunan.

RAMBA ENERGy GARAP BLOK WEST 
JAMBI
TARAKAN (Investor Daily) - Perusahaan migas yang 
tercatat di bursa Singapura, Ramba Energy Ltd, telah 
meneken kontrak kerja sama operasi (kSO) mengelola 
blok West jambi di Sumatera Selatan bersama PT 
Pertaina EP. “Penandatanganan kSO dengan PEP di-
lakukan pada 13 juni 2011. kami memiliki hak menge-
lola West jambi 100 persen dari PEP,” ujar Aditya Wis-
nuwardana Seky Soeryadjaya, Chief Executive Officer 
dan Direktur Eksekutif Ramba Energy. kSO pengelolaan 
West jambi ini berlaku selama 20 tahun.MPRO

‘pertamax - Fastron go To monza’

ru ii sungai pakning Terima anugerah k3

pertamina partisipasi pada 
pekan lingkungan indonesia 2011
JAKARTA -  kembali kementerian 
Lingkungan Hidup menggelar Pekan 
Lingkungan Indonesia (PLI) 2011, 
dengan tema Hutan Penyangga 
kehidupan. Acara berlangsung di 
Lapangan Parkir Timur Senayan, 
jakarta pada 1-5 juni 2011. 

Menteri Lingkungan Hidup gusti 
Muhammad Hatta mengatakan 
bahwa hutan itu memiliki esensi 
se bagai penjaga keseimbangan 
antara kepentingan manusia dan 
semua makhluk hidup di dunia. 
“Fungsi itu dapat dicapai apabila 
da lam menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat atas pentingnya 
hutan dan isu-isu lingkungan hidup lainnya menjadi tujuan akhir,” ujarnya.

PLI kali ini melibatkan 180 pe serta dan juga dilengkapi dengan pameran CSR 
Indonesia, yang ber temakan Renewable Energy Indonesia dan Environment Technology 
Expo 2011. Selain itu, juga diselenggarakan Eco Creative 2011 yang dipertunjukkan 
sebagai ajang bagi perajin produk daur ulang atau produk ramah lingkungan. 

Dan satu hal yang unik dan berbeda dalam perayaan kali ini adalah ditetapkannya 
pargelaran ini sebagai acara Zero Waste Event, acara tanpa sampah. Semua sampah 
yang ditimbulkan akan dipilah dan menjadi bahan baku bagi barang yang bermanfaat 
sesuai dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).

Pada pekan lingkungan ini, Pertamina juga berpartisipasi menampilkan berbagai 
macam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, Pertamina juga 
menampilkan para mitra binaannya, di antaranya pengelola hutan mangrove di Cilacap 
dan pengelola sampah menjadi berkah dari Cilacap.MPNDJ

JAKARTA –  guna menyo-
sialisasikan Program Per-
tamax-Fastron go to Monza, 
Fuel Retail Marketing Re gion 
III memberikan penjelasan 
kepada para pengusaha 
SPbU, pada (30/5). “kegiatan 
ini merupakan wujud apresiasi 
Pertamina kepada para kon-
sumen pengguna Per tamax 
dan Fastron,” jelas Sales Area 
Manager bodebek/kra wang 
Region III, Wahyu Riyadi.

Di samping itu, promo 
ini juga untuk memberikan 
dukungan langsung kepada 
pemba lap  kebanggaan 
bang  sa Indonesia, yaitu Rio 
Haryanto.

Selain itu, lanjut Wahyu, 
program ini dilakukan sebagai 
penghargaan atas loyalitas 
konsumen menggunakan 
pro duk Pertamina baik itu 
pelumasnya maupun bahan 
bakarnya. “Caranya mudah 

saja, dengan membeli se-
banyak-banyaknya Perta max 
dan Fastron dapat meme-
nangkan 15 paket nonton 
live gP3 di Monza, Italia,” 
ce tusnya.

Program ini berlangsung 
mulai dari 15 Mei – 31 juli 
2011 dan akan diundi pada 
akhir periode. Promo berlaku 
untuk pembelian Pertamax 
di seluruh SPbU Pertamina 
yang menjual Pertamax dan 
memiliki tiket printer atau 
mesin EDC bank Mandiri.

“Untuk lebih mengop-
timalkan program promosi 
ini, diharapkan setiap operator 
dan pengawas SPbU untuk 
menyosialisasikan program 
promo ini ke konsumen,” ha-
rap Wahyu.

Wahyu menjelaskan me-
kanisme dari program tersebut 
yakni setiap pembayaran be-
lanja Pertamax/Pertamax Plus 

minimal Rp 100.000 dengan 
menggunakan Mandiri Debet 
di SPbU Pertamina yang 
berpartisipasi selama periode 
program, nasabah akan 
menda patkan poin undian.

“khusus untuk nasabah 
bank Mandiri akan menda-
patkan hadiah berupa 5 tiket 
nonton gP3 seri terakhir di 
Monza Italia dan gazCard 
untuk 100 pemenang, ma-
sing-masing Rp 500.000. 
Pajak undian hadiah sebesar 
25 persen da ri nilai hadiah 
ditanggung Pertamina,” papar 
Wahyu.

Menurut  Wahyu,  se-
ti ap pemenang hanya da-
pat memenangkan satu ha-
diah undian. Pemenang di-
tentukan dengan cara diundi 
menggunakan poin undian. 
Pemenang ditentukan dengan 
cara diundi menggunakan 
poin undian. “jika pemenang 

meninggal dunia maka ha-
diah diserahkan kepada ahli 
waris pemenang yang sah 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Pengundian 
dilaksanakan di Pertamina 
kantor Pusat, pada 8 Agustus 
2011,” ujarnya.

Selain itu, Pertamina 
j u g a  m e l a k u k a n  k e r j a 
sama dengan bank Mandiri 
berkaitan dengan mesin 
Mandiri yang ada di SPbU. 
“kami meminta bank Mandiri 
memonitor mesin Mandiri 
EDC di SPbU partisipan agar 
berfungsi dengan baik,” jelas 
Wahyu. Sementara untuk 
operator atau petugas SPbU, 
Pertamina meminta kepada 
mereka untuk menjelaskan 
dan menawarkan program 
ini kepada pelanggan untuk 
menggunakan Pertamax/
Pertamax Plus.MPNDJ

kiosk Css di medan
MEDAN - Sebagai sebuah 
entitas bisnis yang terus 
berkembang dengan pesat, 
ditambah sumber daya ma-
nusia yang banyak dan 
me nyebar di seluruh Indo-
nesia, Pertamina menjawab 
tantangan tersebut melalui 
fungsi khusus yang bergerak 
dalam bidang Informasi dan 
teknologi, Corporate Shared 
Service (CSS), sebuah fung si 
khusus Informasi dan Tek-
nologi yang bergerak untuk 
mengelola efisiensi proses 
bisnis Pertamina melalui 
koor dinasi dan otomatisasi 
informasi.

Dan dengan semangat 
terbarukan mencapai program 
transformasi perusahaan 

JAKARTA - Untuk yang 
ke sekian kalinya Refinery 
Unit (RU) II Sungai Pakning 
memperoleh penghargaan 

di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja. Tahun 2011 
ini, Production RU II Sungai 
Pakning mendapatkan lagi 
penghargaan kecelakaan 
Nihil (zero accident award) 
dengan pencapaian  jam kerja 
aman selama 4.406.786 jam 
untuk periode 1 januari 2008 
hingga 31 Desember 2010. 

Penghargaan dari Menteri 
Tenaga kerja & Transmigrasi 
tersebut diterima oleh Ma-

nager Production Sungai 
Pak ning Herry Yawarto pada 
31 Mei 2011 bersamaan de-
ngan 750 perusahaan pe-
nerima penghargaan yang 
sama dari seluruh In do nesia. 
Penghargaan dise rahkan 
secara langsung oleh Menteri 
Tenaga kerja dan Transmigrasi 
Republik Indonesia Muhaimin 
Iskandar di Hall Convention 
Hotel Mercure Ancol jakarta. 

Anu gerah k3 tersebut di-

ha rapkan dapat mening katkan 
motivasi pe kerja Production 
Sei Pakning untuk bekerja 
lebih safety lagi, sebagaimana 
semboyan HSE di Dadaku.

Untuk Provinsi  Riau, 
peng   hargaan kecelakaan 
Ni hil 2011 ini diterima oleh 53 
perusahaan. khusus untuk 
kabupaten bengkalis, terpilih 
tiga perusahaan, dan salah 
sa tunya adalah RU II Sungai 
Pakning.MPRU II

yang bertujuan menjadikan 
Pertamina sebagai World 
Class National Oil Company 
yang gesit, kompetitif dan 
akun tabel, CSS mengadakan 
CSS kiosk 2011.

Untuk tahap pertama, 
acara yang berlangsung dari 
23-27 Mei 2011 ini di gelar 
serentak di seluruh Su  ma tera 
(Medan, Dumai, Palembang, 
dan Plaju).  kiosk merupakan 
acara tahunan yang bertujuan 
un tuk mengenalkan CSS dan 
IT kepada semua pekerja 
Per tamina agar tercipta pe-
mahaman yang lebih baik oleh 
user, khususnya di Per tamina 
Region I mengenai efisiensi 
pe nyampaian in for  masi. 
Hal tersebut disam paikan 

gM FRM Re gional I gandhi 
Sriwidodo ke tika mem buka 
kegiatan CSS kIOSk, pada 
(23/5), di Medan.

Acara yang dibuka dengan 
ditandai pemotongan pita 
oleh gM FRM Regional I  ini 
didampingi oleh Manager IT 
Sumatera Ivan Maltar Sang-
gauala. kiosk diisi oleh stand 
dari CSS dan juga stand 
dari beberapa provider agar 
para pekerja FRM I dapat 
menikmati bantuan layanan IT, 
di antaranya mengenai tagihan 
atau layanan blackberry kor-
porat, layanan aplikasi, la-
yanan permintaan atau peme-
liharaan perangkat IT dan 
layanan internet maupun 
WI-FI.MPFRM REG. I
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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 Dewi Hanifah - 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

insan Cip pertamina kibarkan merah-putih 
di kompetisi mutu internasional

Salah satu bagian dari kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) adalah 
proses sharing atas hasil inovasi yang dilakukan oleh gugus / kelompok (SS/gkM/PkM) 
secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya mulai dari tingkat Unit/ Operasi/ bisnis, 
korporat, Nasional dan Internasional.

Pada International Exposition on Team Excellence (IETEX) sebagai ajang kompetisi 
improvement yang diselenggarakan oleh The Singapore Productivity Association (SPA) 
pada tanggal 14 – 17 juni 2011, Perusahaan mengirimkan dua kelompok Proyek kendali 
Mutu (PkM) yang sebelumnya telah mendapatkan penghargaan di tingkat Nasional.

PkM PASTI PAS 
IPOD dan PkM CELEbES 
dari Marketing & Trading 
Directorate bersama 
empat PkM dari 
Perusahaan besar lainnya 
sebagai wakil Indonesia 
untuk menunjukkan 
kemampuan anak bangsa 
dalam menggulirkan 
roda inovasi dan upaya 
perbaikan berkelanjutan di 
sentra dan operasi/ produksi Perusahaan.

Dengan dibekali kemampuan yang sudah cukup mumpuni, presentasion skill yang 
terlatih dan pengetahuan lapangan yang sudah tidak diragukan lagi, akhirnya PkM 
PASTI PAS IPOD yang beranggotakan tujuh orang dan berasal dari Unit Fuel Retail 
Marketing Region VII (Makassar), menjadi satu-satunya wakil dari Indonesia yang 
berhasil meraih peringkat MERIT dalam ajang tersebut.

Improvement yang disajikan dalam forum oleh PkM PASTI PAS IPOD berjudul 
“Reducing Cost by Utilizing Idle Small Craft jetty 3 and Minimizing the bunching of 
Loading Tankers” yang secara umum menggambarkan upaya meningkatkan kualitas 
pengelolaan dermaga daerah terima minyak. Tim mampu menunjukkan kepada para 
peserta dan juri tentang bagaimana upaya efisiensi waktu pelayanan sandar dan muat, 
cara mengatasi penumpukkan kapal (bunching) dan pemanfaatan dermaga small craft 
secara optimal.

keberhasilan memperoleh 
penghargaan ini menunjukkan 
bahwa upaya perbaikan 
berkelanjutan yang 
dilaksanakan dalam program 
CIP diakui kontribusinya 
sebagai salah satu pendukung 
keberhasilan pencapaian kinerja 
Perusahaan. Oleh karena 
itu, seluruh Insan Pertamina 
berkewajiban untuk bersama-
sama menjalankan fungsi, 
tugas dan tanggung jawabnya 
dengan menggunakan konsep 
CIP sebagai tools untuk 
menyelesaikan permasalahan 
dan program kerjanya di 
tingkat / level apapun (teknis & 
manajerial).•

internal audit penentu kualitas 
penerapan isO

Oleh : Adriwal - Tim Quality Management - Dit. gA

Setelah meraih sertifikasi Standard ISO, maka organisasi akan mempunyai kewajiban 
yang lebih berat lagi dalam menjaga atau memelihara sistem yang sudah berjalan agar 
standardisasi  yang didapat tetap dapat memenuhi (compliance) semua klausul yang ada 
di standar.

bagian kritis atau Critical Part dari memelihara atau menjaga keberlangsungan sistem 
manajemen  adalah kontinuitas dari pelaksanaan internal audit secara berkelanjutan 
yang diprogram dengan baik dan terjadwal. banyak kegagalan organisasi terjadi 
karena ketidakkonsistenan dalam menjaga system secara berkesinambungan dan tidak 
perhatiannya manajemen dalam memonitoring jalannya system yang sudah diraih dengan 
susah payah. 

Melakukan audit adalah menjadi wajib bagi perusahaan / organisasi yang telah 
mempunyai sertifikasi ISO. Tujuannya adalah melakukan identifikasi dan monitoring 
terhadap kelemahan-kelemahan atau sesuatu yang tidak sesuai (non conforming) terhadap 
persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki 
kesalahan-kesalahan tersebut. 

Salah satu tugas utama yang dilakukan dalam rangkaian proses audit adalah melakukan 
penyusunan tim audit yang kompeten dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan 
mengatur kesesuaian jadwal secara flexible dengan kondisi dan situasi masing-masing 
fungsi di organisasi. Hal yang sangat mendasar untuk pengaturan jadwal audit adalah 
pemilihan auditor dari berbagai fungsi dan alokasi pelaksanaan 
audit tidak ada auditor yang bertugas pada lokasinya sendiri.

Langkah- langkah kegiatan    secara umum yang dilakukan 
dalam pelaksanaan audit  adalah: 

→ Pembentukan Tim Audit (multiple functional/cross 
         over location)
→ Pertemuan pendahuluan Auditor dan Auditte 
         (opening meeting)
→ Penyusunan dan pembuatan audit chek list audit
→ Pelaksanaan audit
→ Pengumpulan data-data dan evidence
→ Analisa penyimpangan/ketidak sesuaian
         (non-conformance) 
→ Pertemuan penutup (closing meeting)
→ Penyusunan laporan audit
→ Summary Audit
→ Tindak lanjut hasil audit (follow- up activities)

Sedangkan bobot aktifitas yang dilakukan dalam 
rangkaian pelaksanaan kegaiatan audit pada dasarnya 
adalah 20% plan on preparation, 50% auditing dan 30% 
reporting and summary.

Tahapan pelaksanaan seperti diatas sangat diperlukan 
untuk menjamin hasil audit yang tajam dan tepat. Semakin 
banyak ketidaksesuaian (non-conformances) yang ditemukan, 
semakin baik bagi tim internal audit  untuk menentukan 
tindak lanjut yang akan dilakukan sehingga semakin sedikit 
ketidak sesuaian yang akan ditemukan pada saat external 
audit nantinya.

kegiatan internal audit diharapkan menjadi cara terbaik dalam membangun corrective 
action untuk kesinambungan proses pemeliharaan sistem dalam memenuhi persyaratan  
standardisasi. Dengan demikian diharapkan ISO yang dibangun benar-benar dapat menjadi 
suatu sistem yang mampu membantu  pencampaian sasaran dan target  perusahaan 
secara berkesinambungan.•
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ketua PWP  Pertamina Fuel Retail Marketing Region I Sales Area NAD, Ika M.Iqbal Dian 
kurniawan menyerahkan bantuan sembako kepada panti asuhan.
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huT ke-11, pWp pep Field pangkalan susu adakan kegiatan sosial

anggota pWp harus serba Bisa

Judul Buku :
Culture Based Leadership
Penulis :
Herry Tjahjono
Penerbit :
gramedia Pustaka Utama -2008
Kolasi :
xvii + 273 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
303.34 Tja.c

Culture Based Leadership 
menguak rahasia-rahasia penting 
yang telah membuat sebagian 
perusahaan mampu menjadi 
GREAT COMPANIES. Menjadi 
pemimpin bukan hal yang 
gampang. Aspek kepemimpinan 
dan budaya merupakan dua 
dimensi penting dalam manajemen 
(dan organisasi). Seorang 
pemimpinlah yang memutuskan 
ke arah mana organisasi akan 
dibawa. Seorang leader mesti 
mampu mencari jalan di tengah 
situasi apapun sehingga tujuan 
bisa diraih. 

Detik demi detik berjalan, 
niscaya diiringi perubahan apapun 
bentuknya dan menghadapinya 
dengan perubahan sebagai 
tantangan, serta perubahan 
sebagai strategi. Untuk 
membentuk organisasi atau 
perusahaan yang digerakan 
oleh nilai-nilai, yang pertama kali 
diperlakukan adalah komitmen 
kepemimpinan.

Success leader is not self 
centered leader. Pemimpin yang 
sukses bukanlah pemimpin yang 
egosentris kepemimpinan dan 
kinerja selain sebagai konteks 
yang membingkai, juga sekaligus 
membingkai kata kunci  untuk 
memasuki pintu gerbang budaya 
(perusahaan) yang demikian luas 
dan luar biasa manfaatnya. 

Culture Based Leadership 
memilki dasar yang unik 
dan istimewa yakni terkait 
dengan otentitas dan kultural. 
Tujuannya adalah pembangunan 
kepercayaan dan komitmen. 
dengan prinsip kepemimpinan 
berbasis budaya, lahirlah empat 
karakter utama sebagai seorang 
great leader ; 1) keputusan 
otentik, 2) keputusan cultural, 3) 
kepercayaan dan komitmen, 4) 
kesejahteraan stakeholder.

Culture Based Leadership 
bukan semata-mata teori yang 
tidak teruji, melainkan sebuah 
best practice yang dibingkai 
dengan filosofi dan konsep 
yang mendasar, relevan, dan 
kontekstual. Dari kejelian dan 
kecermatan seorang Corporate 
Culture Therapist sekaligus 
budayawan HR, rahasia itu 
sekarang ada di tangan Anda! 
When culture gives you the 
biggest secret to be the greatest!MP 

PERPUSTAKAAN
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Field Manager PEP Field Pangkalan Susu Sigit gunanto dan ketua PWP Field Pangkalan 
Susu pose bersama dengan para penerima bantuan peralatan sekolah.

PANGKALAN SUSU - Dalam rangka HUT ke-11 Persatuan Wanita 
Patra (PWP) Pertamina EP Field Pangkalan Susu di gedung PWP 
(1/6) memberikan bantuan berupa peralatan sekolah untuk 50 anak 
ya tim dan anak kurang mampu di kecamatan Pangkalan Susu serta 
bekerjasama dengan klinik RSP Pangkalan Susu dan dr. khairani S, 
Sp.Og mengadakan Seminar mengenai “Deteksi Dini dan Pencegahan 
kanker Serviks”, pada (26/5).

ketua PWP PEP Pangkalan Susu  bidayana Sigit gunanto, menyam-
paikan sambutan dari ketua Umum PWP Pusat. “HUT PWP tahun ini 
dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan keprihatinan atas 
terjadinya bencana di Indonesia, khususnya yang menimpa Pertamina 
yaitu terbakarnya kilang Minyak di Cilacap.” 

“kita harus dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari apa yang 
telah terjadi agar menjadi manusia yang bijak dan pandai,” tambahnya

Field Manager PEP Field Pangkalan Susu, Sigit gunanto selaku 
Pembina PWP, mengimbau kepada seluruh anggota PWP agar mening-
katkan kualitas serta kemampuan diri agar dapat sejajar dan selaras 
de ngan Suami, menjadikan kehidupan rumah tangga berjalan dengan 
harmonis, sehingga meningkatkan  kinerja para suami. 

Sigit mengingatkan agar seluruh anggota jangan pernah berhenti 
melakukan kegiatan positif dan berkesinambungan.

PLAJU - Puncak acara peringatan HUT ke-11 Persatuan Wanita Patra 
(PWP) di RU III diperingati di gedung Patra Ogan Plaju, (8/6). Pada 
peringatan tersebut hadir gM RU III Irwan bersama Tim Manajemen, ketua 
PWP RU III  Ika Irwan, ketua PWP bbM Retail UPms II, ketua PWP Region 
II Sumatera, perwakilan IIP bUMN Sumsel dan undangan.

gM RU III  Irwan sebagai pembina PWP RU III mengingatkan agar 
organisasi ini wajib memberikan pembelajaran yang dapat mengubah 
pola pikir anggotanya agar serba bisa berperan sebagai manager 
rumah tangga, istri yang bisa mendampingi suaminya, ibu yang dapat 
membimbing putra-putri, serta mampu berwiraswasta.

Irwan berpesan agar seluruh anggota PWP dapat menjaga ke-
sinambungan organisasi ini. “bagaimanapun organisasi sosial membu-
tuhkan kebersamaan para pengurus dan anggotanya. Sehingga tercipta 
hubungan yang harmonis,” ujarnya.

Pada peringatan HUT ke-11 tahun 2011 dimeriahkan dengan pe-
nampilan operet, tari-tarian yang dibawakan oleh pengurus dan anggota 
PWP RU III.MPRU III

NANGGROE ACEH DARUSSALAM - Dalam rangka memperingati HUT 
ke-11 Persatuan Wanita Patra (PWP) , PWP Pertamina Sales Area NAD 
mengadakan rangkaian kegiatan “PWP Mengubah Duniaku” di kantor 
Pertamina Cabang banda Aceh.

 Acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh PWP setiap tahunnya 
ini, diawali dengan perlombaan bola Volly pada (31/5) di halaman parkir 
kantor Sales Area NAD bagi seluruh anggota PWP Sales Area, Depot 
krueng Raya, DPPU SIM serta karyawati outsourcing Sales Area NAD. 

keesokan harinya, PWP Sales Area NAD melakukan bakti sosial ke 
Panti Asuhan Yayasan Penyantun Islam, jl. Sultan Alaudin johansyah, 
banda Aceh dan  Panti Asuhan Darul Aitam, jl. Tgk. Ibrahim, banda Aceh 
pada Rabu (01/06), dengan memberikan bantuan berupa sembako.

Pada acara puncak, PWP Sales Area NAD merayakan Hari Ulang 
Tahun ke-11, di Aula kantor Sales Area Nanggroe Aceh Darussalam 
dengan melakukan pemotongan tumpeng, (7/6). Acara perayaan ini 
disemarakkan dengan perlombaan kupas buah nanas yang diikuti 
oleh PWP masing-masing lokasi serta pembagian hadiah kepada para 
pemenang lomba yang telah diadakan.

ketua PWP  Pertamina Fuel Retail Marketing Region I Sales Area NAD, 
Ika M. Iqbal Dian kurniawan menyampaikan bahwa perayaan ini adalah 
sebagai ungkapan syukur 11 tahun berdirinya Persatuan Wanita Patra. Ika  
berharap, momen ini dapat dijadikan pengingat bahwa PWP dituntut untuk 
selalu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri, agar selaras dengan 
suami sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. 

Sementara itu, M. Iqbal Dian kurniawan selaku Penasehat PWP Per-
tamina Fuel Retail Marketing Region I Sales Area NAD dalam sambutannya 

mengimbau agar para isteri pekerja untuk lebih aktif berpartisipasi 
meng ingat organisasi ini sebagai salah satu wadah untuk mempererat 
silaturahmi antar keluarga besar Pertamina serta menjalin komunikasi 
dengan lingkungan sekitar dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat 
sosial. Selain itu, PWP dapat mengenalkan visi dan misi Pertamina 
serta berperan dalam mempromosikan produk-produk Pertamina ke 
masyarakat.MPFRM REG. I

“Setiap anggota PWP harus mempunyai semangat untuk terus 
berkarya bagi diri sendiri, keluarga, perusahaan bahkan untuk dunia,” 
tutupnya. MPPEP P.SUSU

ketua PWP RU III  Ika Irwan memotong kue ulang tahun disaksikan Pembina PWP RU 
III Irwan.
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PFSO TERMINAL BBM TELUK KABUNG  
SUKSES  ATASI SABOTASE PEMBONGKARAN BBM
 
PADANG – Terminal bbM Teluk kabung mengadakan simulasi dalam 
rangka Drill, Exercise ISPS Code & Oil Spill Recovery Tersus Migas 
Pertamina Terminal bbM Teluk kabung pada 14-15 April 2011. Dalam 
simulasi tersebut, Port Facility Security Officer (PFSO)  mendapatkan 
kabar ada sekelompok orang yang akan melumpuhkan kegiatan bongkar 
muat bbM di Terminal bbM Teluk kabung. Hal tersebut terbukti setelah 
petugas sekuriti Pertamina Teluk kabung melihat tiga orang mencuriga-
kan berada di Dermaga Terminal bbM Teluk kabung, membawa senjata 
tajam berupa golok dan linggis.  Mereka menyandera sekuriti dermaga. 
PFSO segera berkoordinasi dengan petugas keamanan dari POLRI dan 
TNI-AL yang di-bkO di Terminal bbM Teluk kabung dan mengerahkan 
Tim Operasi Penanggulangan untuk menanggulangi tumpahan minyak 
di perairan. Akhirnya, Tim Operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak 
Tier I di perairan Terminal bbM Teluk kabung berhasil mengamankan 
situasi. Secara bertahap, PSC kembali menurunkan security level dari 
Level III, menjadi Level II dan seterusnya ke Level I.MPFRM REG. I

ARI BUDIARKO
Vice President kontroler,
keuangan,
PT Pertamina Hulu EnergiFo
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FADJAR HARIANTO WIDODO
budgeting & Forecasting Manager,
Management Accounting,
Controller,
Finance DirectorateFo
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ISWANTONO
Account Receivables Manager,
Financial Accounting & Reporting,
Controller,
Finance DirectorateFo
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PISAH SAMBUT MANAGER LEGAL & GENERAL 
AFFAIRS RU V BALIKPAPAN

BALIKPAPAN – keluarga besar fungsi Legal & 
general Affairs RU V mengadakan acara pisah 
sambut Manager Legal & general Affairs dari M. 
Husni banser kepada Rusmono RD. M. Husni banser  
sudah memasuki masa purnakarya (masa kerja 
36 tahun), dan menyambut Rusmono RD sebagai 
manajer yang baru.  Segenap fungsi Legal & general 
Affairs  RU V mengucapkan terima kasih kepada M. 
Husni banser atas dedikasinya untuk RU V dan juga 
memberikan selamat kepada Rusmono RD untuk 
mengemban tugas barunya sebagai Manager Legal 
& general Affairs RU V. MPRU V
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PERTAMINA RAIH JUARA 2 KATEGORI BUMN/SWASTA  DALAM  
CLIMATE CHANGE INDONESIA EDUCATION & EXPO

JAKARTA  – PT Pertamina (Persero) meraih juara 2 kategori bUMN/
Swasta dalam Climate Change Indonesia Education & Expo 2011, pada 
(29/5). Pada kesempatan ini koordinator Divisi komunikasi, Informasi 
dan Edukasi DNPI Amanda katili, Phd  menyerahkan penghargaan  dan 
diterima oleh Senior Analyst Environment Eval & Dev HSSE Pertamina 
Sri Oetari Saleh. MPWNR

SIDHI WIDyAWAN
Non-key Account Industry & Marine
Manager
Marketing & Trading DirectorateFo
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MAHASISWA IPB BELAJAR CSR DI PERTAMINA

JAKARTA – Rombongan mahasiswa Institut Pertanian bogor, 
Fakultas Ekologi Manusia melakukan kunjungan ke Pertamina 
dan diterima oleh Manajer CSR Pertamina, Ifki Sukarya di 
Ruang Media Center, gedung Perwira 2 Pertamina jakarta, 
Senin (7/6). Dalam kesempatan tersebut, Ifki menyampaikan 
bagaimana Pertamina mengelola corporate social responsibility 
(CSR) nya. Menurut Ifki, hampir seluruh daerah telah diberikan 
pelatihan tentang CSR. “Terutama daerah-daerah yang dekat 
dengan wilayah kerja Pertamina,” ujarnya. Sementara itu, 
Officer Administration & Reporting - CSR, Iwan Ridwan Faisal 
memberikan pemaparan tentang kegiatan Pertamina mulai dari 
hulu hingga hilir.MPNDJ

SEMANGAT SOSIAL MELALUI DONOR DARAH

JAKARTA – PT Pertamina Drilling Services Indonesia melaksanakan 
kegiatan melaksanakan kegiatan donor darah yang berlangsung di 
kantor Pusat PDSI Menara Standard Chartered, jakarta, Senin (6/6). 
Aksi donor darah ini diikuti oleh seluruh karyawan PT PDSI sebagai 
bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-3 PDSI pada 13 juni. Di 
samping kegiatan donor darah, PDSI juga melaksanakan kegiatan 
lainnya seperti kegiatan gathering dan outbound untuk seluruh keluarga 
besar PT PDSI. “kegiatan ini kita lakukan untuk meningkatkan semangat 
sosial kita sebagai manusia yang peduli terhadap sesama melalui 
aksi donor darah,” ungkap President Direktur PT PDSI, Amran Anwar 
saat ditemui usai mendonorkan darahnya.  kegiatan ini diakui oleh 
Amran sebagai ungkapan syukur PDSI menjadi perusahaan penyedia 
jasa pemboran yang telah berhasil memberikan nilai tambah bagi 
Pertamina.MPIKWarung Kopi

(n)Akal-(n)akalan
Sabtu siang di warung Mang Warta beberapa cleaning service 
berkumpul. Mereka membicarakan kontrak kerja mereka .

Somad : Wah, tumben Li, ada di sini... gimana kabar  
Plumpang?

Tarli : Hehehe... iya nih. kangen ma temen-temen 
di kantor Pusat.  beres di sana, iseng maen 
ke sini bareng Parjo tuh...

Somad : Eh, pa kabar jo? Dah lama ya gak ketemu. 
Tunggu bentar ya, masa tamu gak dijamu 
nih... hehehe Yum, kopi tiga donk.

Parjo : Tuh bener kan Li... kayaknya di sini mah gak 
pusing kayak kita...

Somad : kenapa sih? 
Tarli : Yah, biasa deh Mad, kontrak baru. Nge-

bingungin. kita-kita harus ngeluarin 250 rebu 
buat bayar biaya administrasi sama sewa 
seragam. Potong gaji. Masa buat seragam 
kerja kita harus bayar. Yang lebih aneh lagi, 
tuh seragam bukan buat kita. Tapi sewa. 
Nanti abis kontrak kalo PT nya ganti, ya 
harus dibalikin.

Somad : gitu ya? kalo di sini sih masih kontrak lama. 
Tapi juga gak jelas Li. kita harusnya dapet 
seragam atas bawah. Eh, sampe kontrak mo 
abis, ya dapetnya cuma atasannya doang. 
bawahannya mah, ya belang-belonteng 
kayak gini deh... 

Pak Hamzah : kok keliatan pada kusut nih... Ada apa sih?
Somad : Yah, nasib orang kecil Pak. (Lalu Somad 

cerita tentang nasib mereka) Sebenarnya 
aturannya gimana sih Pak? kalo kami ini 
kan gak ngerti....

Pak Hamzah : jujur aja, saya gak tau. karena saya kan gak 
ikut proses tender cleaning service.  

Parjo : Sebenarnya kami ini gak mau nuntut ma-
cem-macem Pak. Masih bisa kerja untuk 
ngidupin anak-istri saja udah alhamdulillah. 
Tapi tolong jangan diakal-akalin. gaji kami 
kan kecil.

Pak Hamzah : Wah, praktik-praktik seperti ini yang bisa 
mencoreng nama baik Pertamina. Tenang 
aja, nanti saya cari tahu.  kalo gak se suai 
dengan aturan, saya bantu bi lang ke PEg. 
kan pasti ada sanksinya.MP
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rspp Fasilitasi ‘guest house’ 
untuk keluarga pasien

APKIPRAH anak perusahaan

pTk adakan Training 
kepemimpinan 
Transformasi

media mitra strategis perusahaan

Direktur Utama PT Patra jasa Donny j. Subakti, Direktur Utama PT Perta-
medika, Mar  djo Soebiandono, dan Direktur RSPP Mustafa Fauzi melakukan 
toast  pada soft launching  guest house RSPP, (15/6).
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JAKARTA – Pesatnya per-
saingan dalam industri la-
yan an rumah sakit saat ini 
mengharuskan Pertamedika 
senantiasa berinovasi dalam 
rangka memenangkan jasa 
layanan kesehatan.

Terkait hal itu, Rumah Sa-
kit Pusat Pertamina (RSPP) 
menyediakan layanan guest 
house yang dikelola secara 
profesional bagi keluarga 
pa sien yang membutuhkan 
jasa layanan penginapan ber-
standar Hotel bintang 3 plus, 
dengan tarif terjangkau Rp 
375 ribu untuk deluxe class 
dan Rp 500 ribu untuk suite 
class.

“keberadaan guest house 
in i  semak in  menambah 
keyakinan bahwa RSPP 
mampu bersaing dengan 
rumah sakit manapun di 
Indonesia. bahkan de ngan 
perencanaan yang kom-
prehensif, RSPP akan menjadi 
pioneer dan lokomotif untuk 
bertransformasi menuju world 

class hospital,” ujar Direktur 
Utama PT Pertamedika, Mar -
djo Soebiandono  pada soft 
launching guest house RSPP, 
jakarta, Rabu (15/6).

Gues t  house  RSPP 
merupakan hasil sinergi antara 
PT Per tamedika dengan PT 
Patra jasa selaku anak peru-
sa ha an dari Pertamina dalam  
menjalankan operasional-
nya. 

“Sinergi ini  merupakan 
awal  bagi kami untuk bisa 
tumbuh lebih besar lagi. Atas 
kepercayaan yang diberikan 
oleh Pertamedika untuk me-
nge lola guest house RSPP ini, 
kami berkomitmen mengacu 
kepada  budaya  SMILE 
(Satisfaction, Maximization 
Profit, Innovation, Learning 
Continuously, Environment 
& Social),” ungkap Direktur 
Utama PT Patra jasa Donny 
j. Subakti. 

Guest house ini terdiri dari 
12 lantai dengan fasilitas 54 
ka mar deluxe dan 3 kamar 

suite, ruang meeting, ruang 
auditorium dengan kapasitas 
300 orang,  foodcourt,  fasili-
tas perbankan, dan 7 lantai 
di pergunakan untuk lahan 
par kir. 

Menurut Direktur RSPP 
Mustafa Fauzi ,  fasi l  i tas 

yang tersedia  ti dak hanya 
digunakan bagi pengguna 
jasa layanan ke sehatan 
RSPP. Namun bisa digunakan 
untuk umum yang ingin 
melaksanakan pelatihan di 
ruang meeting, auditorium 
dan penginapannya.MPIK

SOLO - Media adalah mit-
ra yang sangat strategis 
ba gi perusahaan. Dengan 
memberikan informasi akurat 
mengenai kinerja dan operasi 
perusahaan dengan benar 
kepada media merupakan 

suatu upaya praktisi humas 
untuk mencerdaskan masya-
rakat. 

Demikian petikan diskusi 
dalam kuliah umum Public 
Relations yang dilaksanakan 
oleh Universitas Sebelas 

Maret (UNS) Solo, di ruang 
aula FISIP UNS,  Selasa 
(28/5). Pada kesempatan 
tersebut External Relations 
Pertamina EP Arya Dwi Pa-
ramita memaparkan tentang 
dinamika, kinerja, dan kegiatan 
operasi di sektor migas, khu-
susnya eksplorasi dan pro-
duksi yang dilaksanakan oleh 
Pertamina EP. 

Dalam kuliah umum ter-
sebut, External Relations 
Per tamina EP Arya Dwi Para-
mita menjelaskan tentang 
kegiatan media relations yang 
dilakukan oleh Pertamina 
EP. “kami dari fungsi Humas 
bekerja sama dengan seluruh 
fungsi terkait di internal per-
u sahaan, memfasilitasi kun-
jungan rekan-rekan pers ke 
daerah operasi. Hal ini me-
rupakan wujud kepedulian 
kami kepada rekan-rekan 
me dia untuk mendapatkan 
informasi dan gambar yang 
benar dan akurat sesuai de-
ngan kebutuhan mereka,” 
tegasnya. 

Menanggapi pemberitaan 
di media, papar Arya,  seorang 
praktisi humas harus memiliki 
data yang akurat. “Untuk itu 
perlu dukungan dari fungsi 
operasi dan fungsi lain yang 
ada di dalam perusahaan,” 

ujar nya. 
Dalam diskusi tentang 

pemberitaan kinerja produksi 
migas yang kurang kondusif, 
dijelaskan bahwa Pertamina 
EP menanggapinya dengan 
data prestasi kinerja produksi 
selama lima tahun terakhir. 
“Pertamina EP mendapatkan 
penghargaan dari kementerian 
ESDM dan bPMigas karena 
berhasil meningkatkan pro-
duksi minyak selama lima 
ta hun berturut-turut. Selain 
itu, enam lapangan Pertamina 
EP telah berhasil menembus 
target produksi pada awal Mei 
2011,” tegasnya. 

Sementara ketua Prodi 
Ilmu komunikasi Uni ver-
sitas Sebelas Maret Dra. 
Prahastiwi Utari, Msi, PhD 
menyampaikan ucapan te-
rima kasih atas par tisipasi 
Pertamina EP dalam kegiatan 
kuliah umum ini. “Praktik 
di lapangan memberikan 
wa  wasan baru bagi para 
aka   demisi dan mahasiswa,” 
ujarnya. 

Acara kuliah umum di-
ikuti oleh 180 mahasiswa 
komunikasi  FISIP UNS, 
angkatan 2007 - 2010. Acara 
ini juga dihadiri oleh para 
dosen Ilmu komunikasi FISIP 
UNS.MPPEP

ANyER - PT Pertamina Tongkang  (PTk) terus berupaya 
meng-up grade kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-
nya. Salah satunya dengan mengadakan Training 
kepemimpinan Transformasi yang telah dilaksanakan 
sebanyak tiga kali. Yaitu  saat kick off pada 15-20 April 
2011 dengan 41 pekerja di Hotel Patra jasa jakarta, 
batch I diikuti 114 pekerja (17-18/5), dan 128 pekerja 
untuk batch II pada 19-20 Mei 2011.

Training kepemimpinan Transformasi ini rencananya 
diikuti oleh seluruh pekerja PTk, mulai dari dari pe-
kerja kantor pusat, cabang-cabang, crew kapal dan 
anak perusahaan. Pelatihan dimaksudkan untuk mem-
persiapkan pekerja PTk menjadi sebuah tim kerja yang 
kuat untuk menjadi perusahaan kelas dunia.

Dalam pelatihan tersebut, para pekerja dididik untuk 
memberikan yang terbaik bagi orang lain. Para pekerja 
diingatkan bahwa pelayanan terbaik  tidak diukur dari 
berapa banyak orang yang melayani pekerja PTk, tapi 
berapa banyak orang yang dilayani pekerja PTk.  Aturan 
ini dinilai sangat sesuai bagi PTk sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa. 

Direksi PTk juga memberi wawasan tentang se-
suatu yang lebih besar dari diri pekerja itu sendiri. Da ri 
reformasi yang dijalankan ini diharapkan para pekerja 
PTk akan bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam 
menggarap peluang-peluang bisnis yang ada. ketika 
para pekerja sama-sama memahami keseluruhan arti 
penting sumbangan mereka berdasarkan uraian tugas 
masing-masing diikuti dengan kreatifitas dan inovasi, 
diharapkan  visi dan misi perusahaan lima tahun ke 
depan akan semakin cepat tercapai. MPPTK

Fo
to

 : 
P

Tk

REGION SUMATERA- jajaran 
manajemen dan pekerja Field Prabu-
mulih turut merasakan kebahagiaan 
setelah se orang pekerjanya, banu 
Dwipa Manggala  dar i  Fungs i 
Pemeliharaan (PML), berhasil meraih 
penghargaan tertinggi PEP, yakni  
Employee of the Years 2010, pada 
(31/5).  Peng hargaan diserahkan oleh 
gM PEP Region Sumatera bambang 
Widjanarko di Ruang gM II. Pada 
acara tersebut hadir tim manajemen 
Region Sumatera dan manajemen Field Prabumulih, sekaligus 
memberikan ucapan selamat kepada banu Dwipa Manggala. banu 
beserta istri mendapatkan reward umroh.

Dalam kesempatan tersebut, bambang Widjanarko berpesan 
agar prestasi puncak ini dijaga dan dipertahankan serta menjadi 
teladan bagi rekan-rekan sekerja lainnya. “Apalagi seleksi dan 
pemilihan pekerja teladan ini diikuti oleh 3.000 pekerja PEP yang 
bersaing guna mendapatkan penghargaan ini,” tegas bambang.

bambang Widjanarko berharap  seluruh pekerja di Field 
Prabumulih dan Region Sumatera untuk terus berprestasi secara 
optimal, membangun kinerja dan team work yang solid, sehingga 
cita-cita perusahaan untuk menaikkan pro duksi migas di atas 100 
persen akan tercapai.

Senada dengan itu, Manajer HR Region Sumatera Ardi Nefi 
menjelaskan kronologis diraihnya penghargaan tersebut. Awalnya 

Banu Dwipa manggala, ‘employee of the Years 2010 pep’
HR tidak mengirimkan pekerjanya 
ke pusat, hanya sebatas lingkungan 
sendiri di Region Sumatera yang 
diharapkan merupakan role model 
bagi pekerja lainnya. Namun pada awal 
tahun, ada permintaan dari pusat untuk 
mengirimkan pekerja yang berprestasi. 
Maka dipilihlah banu Dwipa Manggala 
sebagai pekerja teladan dari Field 
Prabumulih,  yang pada 20 Mei lalu, 
terpilih sebagai pekerja Employee of 
the Years 2010 PEP.

ketika menyampaikan pesan dan kesannya atas pemberian 
Sk dan ucapan selamat dari VP HDR PEP Setyo Wardono,  
banu menyampaikan terima kasih kepada Manajemen Field 
Prabumulih, Ast. Man PML, rekan-rekan kerja dan secara 
umum manajemen PEP Region Sumatera yang telah bersinergi, 
mendorong kinerja positif hingga diraihnya prestasi puncak 
tersebut.  

”Saya merasa surprise dengan penghargaan ini. Ini semua 
atas izin Allah SWT. Apalagi interview dan seleksi diikuti ribuan 
pekerja PEP dari seluruh unit operasi. Saya yakin masih 
banyak rekan-rekan lain yang berkontribusi lebih baik dari saya. 
Penghargaan ini memotivasi  saya untuk memberikan kontribusi 
dan berkarya lebih baik lagi untuk PEP. Tanpa teman-teman di 
Field Prabumulih, rasanya saya bukanlah apa-apa,” ujarnya.
MPPEP
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mitra Binaan pertamina Turut meriahkan prj
JAKARTA – Untuk ke- 44 kalinya Jakarta Fair Kemayoran yang 
biasa disebut Pekan Raya jakarta (PRj) 2011 kembali digelar. 
Ajang ini merupakan salah satu refleksi perayaan hari ulang 
tahun kota jakarta yang memasuki usia ke- 484 tahun. 

Sebanyak 20 mitra binaan Pertamina turut berperan serta 
mengikuti Pameran Pekan Raya jakarta di Hall C1, jakarta 
International Expo, kemayoran jakarta, (9/6). Penye lenggaraan 
PRj 2011 berlangsung selama 32 hari, mulai 9 juni sampai 
10 juli 2011.

jakarta Fair  yang dibuka oleh Presiden Susilo bam bang 
Yudhoyono (SbY) dan dihadiri Menteri koordinator bidang Per-
e konomian Hatta Rajasa, gubernur DkI jakarta Fauzi bowo 
ini diikuti lebih 2.600 perusahaan dengan 1.300 stand. Peserta 
PRj berasal dari bUMN dan pemerintah provinsi di Indonesia 
yang membawa ratusan sektor usaha binaan mereka.

“PRj memang memiliki progress yang sangat baik. kita 
mesti berikan applaus atas keberhasilan PRj yang terus 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini adalah peluang 

KITABERITA

besar bagi kita untuk meningkatkan perekonomian,” ungkap 
SbY dalam sambutannya.

Sementara Fauzi bowo menyampaikan bahwa pertumbuhan 
ekonomi jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Pertumbuhan tersebut dikarenakan konsumsi masyarakat 
yang lebih dari 57 persen, investasi masyarakat sebesar 35 
persen dan belanja Pemerintah sekitar 8 persen.

PRj kali ini mengangkat tema Jakarta Fair Turut Mem
per cepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia 
dengan sub tema Melalui Kegiatan Jakarta Fair Mengajak 
Seluruh Warga Bangsa Fokus Pada Perbaikan Iklim Investasi, 
Perluasan Lapangan Kerja, Memajukan Kesejahteraan Rakyat, 
dan Perkuat Daya Saing Indonesia di Pasar Dunia.

Sebagai arena dagang terbesar di tanah air, PRj tidak 
hanya dikenal di seluruh penjuru tanah air, tetapi sudah di man-
canegara. beragam produk unggulan hasil karya anak bangsa 
baik yang berbasis industri strategis, industri kreatif dan industri 
berbasis sumber daya alam.MPIK

Presiden Susilo bambang Yudhoyono membuka Pekan Raya jakarta 2011, 
pada (9/6).
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PEMATANG SIANTAR - Sebagai salah satu bentuk nyata 
kepedulian Pertamina kepada masyarakat,  Pertamina mem -
berikan bantuan yang diselaraskan dengan kebutuhan komu-
nitas di sekitar wilayah operasi Pertamina. bertempat di kantor 
kelurahan banjar kota Pematang Siantar, pada (19/5) Pertamina 
secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga kelurahan 
banjar, Pematang Siantar.

bantuan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 33 juta dise-
rahkan kepada Lurah banjar yang ditujukan untuk kelompok 
usaha es krim sebagai usaha yang tengah berkembang di 
kelurahan banjar. bantuan ekonomi dari Pertamina ini untuk 
membantu mengurangi masalah ekonomi masya rakat, seperti 
pengangguran, dan sebagai upaya peningkatan kemandirian 
ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, serta meningkatkan 
kinerja karang taruna khususnya warga kelurahan banjar, Pe-
matang Siantar.  

Selain bantuan pemberdayaan ekonomi, Pertamina juga 
menyerahkan bantuan lain senilai Rp 75 juta.  Dana tersebut 
diperuntukkan bagi Puskesmas, seperti pemberian makanan 
sehat dan alat-alat bantu kesehatan, bantuan pendidikan seperti 
biaya dan peralatan sekolah kepada anak-anak warga banjar 
yang berprestasi dan kurang mampu, serta bantuan renovasi 
Masjid Al Ikhlas. 

Assistant Manager External Re lation FRM I Pertamina Fitri 
Erika mengungkapkan, “bantuan ini sebagai bentuk konsistensi, 
komitmen dan kontribusi Pertamina terhadap masyarakat agar 
dapat saling berdekatan dan terus mendukung Pertamina untuk 
mampu bekerja dengan baik dengan semangat nasionalisme. 
kami juga berharap agar bantuan ini dapat bermanfaat bagi 
warga kelurahan banjar.”

Dalam kesempatan tersebut, Lurah banjar Syaiful Rizal 
mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Pertamina dan berharap agar bantuan yang telah diberikan 
dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warganya. “khusus-
nya bantuan pemberdayaan ekonomi yang telah diberikan ke-
pada usaha kecil es krim. Saya berharap usaha ini dapat terus 
berkembang sehingga menjadi ikon dari kelurahan banjar,” 
ujarnya.

bantuan ini secara simbolis diserahkan oleh  Operation 
Head Terminal bbM Pematang Siantar Syahidun kepada 
Lurah banjar. Sedangkan  bantuan kesehatan diserahkan 
oleh Persatuan Wanita Patra TbbM Pematang Siantar kepada 
kepala Puskesmas kelurahan banjar.MPFRM REG. I

pemberdayaan ekonomi 
untuk masyarakat Banjar 
di pematang siantar
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Tingkatkan Produksi Pangan Bersama Pertamina

ru Vi Bantu Tni manunggal 
membangun Desa
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Wakil bupati Indramayu Supendi menyerahkan bantuan sembako 
dari RU VI balongan kepada lansia di Desa jatimunggul.

Bantuan 50 laptop untuk unhas
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Manager SME&SR Region Sulawesi bambang Supriyadi  secara simbolis 
menyerahkan bantuan kepada Rektor Unhas Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi, 
didampingi Ass. Manager External Relation FRM VII Rosinah Nurdin dan Wakil 
Rektor III Ir. Nasaruddin Salam, MT.

MAKASSAR –  Pertamina 
memberikan bantuan 50 unit 
laptop kepada Universitas 
Hasanuddin, jumat (28/5). 
bantuan diserahkan secara 
s imbo l is  o leh  Manager 
Small-Medium Scale Enter-
prise (SME) dan Social Res-
ponsibility (SR) Pertamina 
Region Sulawesi bambang 
Supriadi  kepada Rektor 
Universitas Hasanuddin (Un-
has) Prof. Dr. dr. Idrus A. 
Pa turusi di gedung Rektorat 
Unhas kam pus Tamalanrea 
yang di saksikan oleh maha-
siswa Unhas.

bambang Supriadi meng-
ajak para mahasiswa untuk 
saling menjaga Pertamina. 
Sebagai perusahaan negara, 
tentunya keuntungan Per-
tamina merupakan ke un-
tungan negara juga, dan 
ban tuan 50 unit laptop un-

tuk mahasiswa Unhas ini 
merupakan salah satu contoh 
keuntungan Pertamina yang 
bisa dinikmati bersama. 

“bantuan yang diberikan 
ini sangat berarti,” kata Id-
rus usai menerima secara 
sim bolis bantuan laptop ter-
sebut dalam acara yang di-
saksikan para dekan dan 
pembantu dekan fakultas 
di lingkungan Unhas. Idrus 
juga menambahkan bahwa 
kebutuhan laptop memang 
cukup penting mahasiswa 
karena t ingkat mobil i tas 
ma hasiswa yang semakin 
ting gi membuat mahasiswa 
biasanya lebih memilih laptop 
daripada PC.

Wakil Rektor III Unhas 
Ir. Nasaruddin Salam, MT 
mengatakan, Pertamina se-
belumnya juga membantu 
sa tu set drum band untuk 

Pra muka Unhas dan satu 
unit fasilitas panjat dinding 
bagi korpala Unhas. Tahun 
depan akan dibangun ge dung 
Olahraga Pertamina di Unhas 
yang mampu menampung 
3.000 orang. gedung ter se-
but dimanfaatkan untuk dua 

lapangan futsal, dilengkapi 
tribun dan panggung. jika 
ge  dung ini rampung, maka 
kampus Unhas kelak menjadi 
satu kampung dengan suasana  
akademik. Mahasiswa bisa 
memanfaatkannya untuk olah-
raga indoor.MP FRM VII

BALONGAN - keseimbangan ekosistem adalah hal yang 
harus tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, ini merupakan 
pilihan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu hal yang 
sangat krusial adalah menjaga kelestarian lingkungan serta 
mengurangi, menjaga dan pencegahan terhadap abrasi air 
laut.  RU VI balongan melalui program peduli lingkungannya 
melakukan beberapa strategi atau upaya-upaya yang sangat 
bermanfaat untuk kelestarian lingkungan di wilayah Indramayu 
melalui program CSR-nya.

Program pengelolaan mangrove adalah salah satu upa ya 
yang dilakukan RU VI bersinergi dengan instansi terkait seperti 
Disbun, kantor LH, dan Muspika setempat  yang melibatkan 
masyarakat sekitar. RU VI balongan mendorong masyarakat 
melalui CSR nya dengan menyosialisasi  pentingnya kebera-
daan mangrove terhadap kehidupan di pesisir pantai dan 
memberikan pembekalan serta studi banding sekaligus program 
penanaman puluhan ribu pohon mangrove di sepanjang pantai 
kandanghaur, Losarang, juntinyuat dan karangsong, dan 
lain-lain. 

Mangrove  mempunyai arti penting dan manfaat disamping 
sebagai penahan abrasi, menyerap toksit di perairan, serta 
pengum pul biota laut sebagai bahan makanan ikan. buah 
mangrove juga dapat dimanfaatkan menjadi sirup mangrove 
yang ternyata berguna untuk kesehatan tubuh.

ru Vi Berdayakan Budidaya mangrove

Salah upaya pengenalan sirup  mangrove  hasil olahan 
masyarakat binaan RU VI ini dilakukan dengan cara diikutser-
takan dalam Pameran balongan Expo  yang diadakan oleh 
Serikat Pekerja Pbb RU VI balongan di halaman gOR tertutup 
“Patra Ayu”, baru-baru ini. Pada kesempatan tersebut, sirup 
mangrove ditampilkan di stand Pameran CSR yang dikunjungi 
Dir. Pengolahan Edi Setianto didampingi Staf Ahli Pengolahan 
Masril Moeis, gM RU VI balongan Dadik Pribadi, ketua SP Pbb 
Syamsuddin, general Affairs  Suseno  dan Agus Raharman dari 
Public Relation sebagai penanggung jawab stand CSR RU VI 
balongan.MPRUVI

Fo
to

 : 
 R

U
 V

I

 Saung Tani kancra jaya, di Desa kondang jaya, keca mat an 
Cisata Pandeglang banten, menjadi pusat diskusi petani setempat. 
Lokasinya yang dikelilingi lahan persawahan, tak sekedar menjadi 
tempat istirahat yang nyaman, tetapi sekaligus menjadi posko bagi 
anggota kelompok tani kancra jaya, yang ingin berbagi ilmu tanam 
padi. Dengan anggota103 petani, kelompok ini merupakan yang 
terbesar dari enam kelompok tani di kelurahan kodang jaya. 

ketua kelompok tani kancra jaya, Tarun mengaku fo rum 
dis kusi di saung kini kian marak, setelah Pertamina ber sama de-
ngan gerakan ketahanan Pangan Nasional (gerhana) membantu 

memberdayakan petani. Para petani tidak hanya mendapat bantuan 
peralatan pertanian dan bibit padi dari Pertamina,  tetapi juga menda-
pat pendampingan dan penyuluhan dari ahli pertanian relawan 
gerhana.

“jika dulu kami selalu kesulitan untuk meningkatkan pro duksi 
pangan, kini setelah mendapat pendampingan dan ban tuan alat dari 
Pertamina, kami optimis hasil panen kelak akan meningkat,” jelas 
Tarun, ketua kelompok tani kancra jaya.

kelurahan kondang jaya, merupakan lumbung padi di wilayah 
Pandeglang. Dari 684 kk di wilayah ini, lebih dari 75 persen bermata-
pen ca harian sebagai petani. Setiap tahun mereka panen dua kali. 
“Rata-rata hasilnya 6,5 ton per hektar sekali panen,” kata Tarun.

kini secercah harapan menyelimuti para petani. Setelah pa-
nen musim ini, pengolahan lahan akan cepat karena warga bisa 
meng gunakan traktor bantuan Pertamina. “Dulu kalau pakai bajak, 

pengolahan tanah paska panen bisa makan waktu 15 hari,” 
kenang Tarun. 

Ia berharap saat mesin traktor digunakan, pengolahan lahan 
akan lebih cepat, hinga siap untuk ditanam kembali.  “Harapannya 
panen berikutnya bisa 8,5 ton per hektar, apalagi dengan bibit 
padi Ciherang bantuan Pertamina yang dikenal super,”kata Tarun 
optimis. “kami sudah tak sabar pengin mencoba mengolah lahan 
dengan traktor,”sahut Rahani anggota petani wanita.

bagi jamra baskara, Lurah kondang jaya adanya pendam-
pingan dan bantuan alat ini diharapkan mampu meningkatkan 
kesejahteraan warganya. “Semoga bukan daerah kami saja, tetapi 
daerah terpencil lainnya agar disentuh dengan pembinaan dan 
bantuan dari Pertamina. kami berharap bangsa ini bisa kembali 
berswasembada pangan agar kehidupan petani sejahtera,” papar 
jamra.MPDSU

BALONGAN - Refinery Unit (RU) VI balongan 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) ke-89 yang dipusatkan 
di Desa jatimunggul, kecamatan Trisi, kabupaten 
Indramayu, pada 1 juni 2011. Acara dibuka  oleh 
Dan Lanal Cirebon Letkol Laut M. Hamzah selaku 
Inspektur Upacara.

Menurut Hamzah, TMMD ini dilaksanakan serentak 
di seluruh Indonesia. kegiatan yang dilakukan dalam 
TMMD adalah melaksanakan perbaikan Poskamling, 
pembuatan bak penampungan air bersih, penerangan 
jalan, serta perbaikan jalan. Tema TMMD tahun ini 
adalah Kita Tingkatkan Sinergitas dan Integritas Lintas 
Sektoral Dalam Rangka Meningkatkan Akselerasi 
Pembangunan dan Memperdayakan Masyarakat 
di Daerah Pedesaan Dalam Rangka Muwujudkan 
Ketahanan Wilayah Yang Tangguh Guna Keutuhan 
NKRI.

Pada akhir acara dilaksanakan penyerahan 
sembako dari RU VI sebanyak 100 paket  untuk 
para lansia yang diserahkan secara simbolis oleh 
Wakil bupati Indramayu Supendi didampingi oleh 
Section Head Public Relation RU VI Yudy Nugraha, 
serta Letkol Laut M. Hamzah. Selain sembako, RU 
VI juga membantu  100 zak semen. Selain itu, pada 
saat yang bersamaan juga diadakan pengobatan dan 
pelayanan kb. 

Setelah penyerahan sembako dilanjutkan pe nin-
jauan ke lokasi kegiatan. Hadir pada acara penutupan 
Wakil bupati Indramayu, Muspida Indramayu, jajaran 
TNI AL Cirebon, jajaran korem 063/Sgj, jajaran TNI 
AU Penggung Cirebon,  dan PR RU VI. MPRUVI


