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PERTAMINA MENJAWAB 
KEGAlAuAN PEMERINTAh

Wakil Presiden RI Boediono galau dengan turunnya 

produksi (lifting) minyak di dalam negeri. Pertamina 

menjawab kegalauan itu dengan rentetan success 

story pengelolaan lapangan onshore maupun offshore 

yang mampu meningkatkan produksi migas dalam 5 

tahun terakhir. 
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PtH direktur utama Pertamina Rukmi Hadihartini menjelaskan 
success story  Pertamina dalam mengelola lapangan onshore 
maupun offshore kepada Wakil Presiden Ri boediono 
didampingi Menteri esdM darwin Zahedy saleh saat 
mengunjungi stand Pertamina di ajang iPa ke-35.

BONUS
SISIPAN 

SEMANGAT
TERBARUKAN

JAKARTA – kegalauan Wakil Presiden Ri boediono sedikit 
terobati setelah mendapat penjelasan dari PtH direktur 
utama Pertamina Rukmi Hadihartini, ketika orang nomor dua 
di Pemerintahan itu mengunjungi booth Pertamina di ajang 
indonesian Petroleum association (iPa) ke-35 di Jakarta 

convention center, Rabu (18/5).
Rukmi menyampaikan trend peningkatan produksi migas 

dari beberapa lapangan yang dikelola Pertamina dalam 5 tahun 
terakhir, serta success story peningkatan produksi di lapangan 
OnWJ yang membuat Pertamina kembali dipercaya mengelola 
blok West Madura Offshore. Rukmi menambahkan peningkatan 
produksi juga diraih enam lapangan Pertamina eP dan dua 
lapangan OnWJ. 

 sesuai dengan tema iPa ke-35 “Indonesia Energy: 
Growth, Security, and Sustainability” Pertamina menampilkan 
keberhasilan produksi baik di sisi onshore dan offshore. Vice 
President corporate communication Pertamina, M. Harun me-
ngatakan saat ini Pertamina akan lebih memperkuat bisnis di 
offshore untuk me ningkatkan  produksi migasnya.

“dua offshore baik OnWJ dan WMO akan kita sinergikan 
pengelolaannya dan diharapkan kita mampu melakukan inovasi 

yang lebih baik lagi,”ungkap Harun.
sementara itu, President iPa Ron aston menyampaikan 

industri migas di indonesia berpotensi memberikan manfaat bagi 
investor, Pemerintah, pemangku kepentingan dan bagi rakyat 
indonesia itu sendiri. “sektor Migas sebagai kunci keberhasilan 
pertum buhan perekonomian indonesia,” ungkapnya.

konvensi dan Pameran ini dinilai penting sebagai ajang 
untuk mempromosikan dan menarik investasi ke indonesia 
dengan menampilkan teknologi terbaru dan inovasi.  khususnya 
mendukung upaya Pertamina dalam menghadapi tantangan 
teknis dan non-teknis di industri minyak dan gas.

dalam pameran ini Pertamina juga menampilkan teknologi 
terkini guna menunjang pengembangan dan peningkatan lahan 
migas yang dikelola. Hal ini membuktikan Pertamina mempunyai 
lebih dari cukup kemampuan mengelola lapangan migas di 
dalam dan luar negeri.MPIK/DSU

dI AJANG IPA KE-35 :

MONTH OF 
COACHING
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Mencetak SdM Kelas dunia
Pengantar Redaksi:

untuk menjawab tantangan 
perusahaan berkelas dunia, 
Hu man Resources Directorate 
Pertamina sudah mempunyai 
road map-nya, yaitu dengan 
mempersiapkan sumber da-
ya manusia yang memil ik i 
strong performance corporate 
culture, world class leaders dan 
equal technical capability with 
International Oil Company. itu 
semua merupakan bekal Per-

tamina menuju perusahaan yang dipilih oleh cus to-
mer, partner dan talent. berikut paparan Direktur SDM 
Pertamina, Rukmi Hadihartini kepada Media Pertamina.

Bagaimana dengan kondisi SDM Pertamina saat 
ini? saat ini boleh dikatakan Pertamina telah memulai 
program pengembangan sumber daya manusia secara 
lebih konkrit dan mengarah pada pembentukan kapabiltas 
kelas dunia. itu dilakukan dengan mempercepat leaders 
baru melalui program breakthrough Project (btP), 
Program Pengembangan eksekutif Pertamina (PPeP) dan 
transformation leadership engine (tle). Melalui program-
program tsb, dapat dikatakan bahwa sdM Pertamina saat ini 
memiliki kompetensi leadership dan kapabilitas yang lebih 
tinggi dibandingkan lima tahun yang lalu saat transformasi 
Pertamina mulai berjalan.  akan tetapi untuk menjadi sdM 
kelas dunia, memang masih panjang tahapan yang harus 
kita lakukan.

Untuk menunjang transformasi tersebut, tools apa 
yang digunakan? salah satu tools utama pada pem-
bentukan strong performance culture adalah Performance 
Management Systems (PMs). PMs adalah sebuah sik lus 
untuk pengembangan pekerja dalam mencapai kinerja 
terbaiknya, yang terdiri dari tahapan diskusi kesepakatan 
kinerja, tracking dan monitoring, coaching dan performance 
dialog serta performance appraisal dan feedback.  dari 
tahapan tesebut, salah satu tools yang sangat penting 
adalah coaching, karena pada prinsipnya pengembangan 
pekerja itu menjadi tanggungjawab dari atasan masing-
masing. itu sebabnya, secara konsisten kami terus 
mendorong pelaksanaan month of coaching,  yang bertujuan 
untuk mengembangkan bawahan dalam mencapai kinerja 
terbaik dan membantu merubah pola pikir dan perilaku guna 
menyempurnakan jalannya roda PMs.

Mengapa month of coaching harus dilakukan? 
karena itu berkaitan dengan perubahan budaya kinerja yang 
menjadi penyangga sustainability program transformasi. Oleh 
karena itu, mulai 16 Mei – 10 Juni 2011 ini, kembali dilakukan 
Month of Coaching, yaitu wak tu khusus yang diperuntukkan 
bagi seluruh evaluator untuk melakukan coaching formal 
bersama bawahannya, dengan mengimplementasikan 
frame work budaya kinerja YMO (Your Story, Our Story). 

Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh Pekerja 
dan Pimpinan baik di Pusat maupun unit Operasi untuk 
memastikan Month of Coaching ini berjalan dengan baik. 
Hanya perlu satu jam saja untuk melakukan coaching one 
on one yang dilanjutkan dengan mengisi form staRs dan 
CoPI Coaching pada aplikasi People Review di alamat http://
intra-peoplereviewpertamina.com/review.

Hal apa saja yang harus ditingkatkan lagi untuk 
ukuran SDM Pertamina menuju world class? Jika un tuk 
skala industri minyak dan gas di indonesia kita memiliki 
keunggulan karena sudah berumur 53 tahun. Pengalaman 
yang panjang ini seharusnya menjadi salah satu competitive 
advantage kita. 

untuk sektor hulu kualitas sdM kita sudah berimbang 
dengan kPs-kPs dan untuk hilir terutama untuk peng-

operasian kilang sdM kita memiliki kekuatan yang luar 
biasa karena kilang yang memproduksi bbM di indonesia 
hanyalah Pertamina. 

akan tetapi, dengan telah dibukanya pasar baik di Hulu 
dan Hilir, tentunya sdM Pertamina harus memiliki daya 
saing (competitiveness) yang dapat mendorong daya saing 
Pertamina. daya saing ini penting karena jika Pertamina 
tidak bisa memenangkan persaingan, perusahaan tidak 
akan bertahan. Competitiveness ini juga harus tercermin 
dalam kapasitas dan kapabilitas para leaders Pertamina. 
ke depan, para pimpinan Pertamina harus bisa berbicara di 
kancah regional dan internasional karena memiliki technical 
capability yang seimbang dengan perusahaan kelas dunia. 
satu lagi yang mendasar adalah bahwa sdM Pertamina 
harus memiliki mindset dan perilaku yang berkelas dunia 
yaitu yang berorientasi pada kinerja.

Untuk mencapai tantangan tersebut strategi apa 
yang harus dilakukan? aspirasi HR Directorate 5 tahun ke 
depan adalah menjadi strategic business partner dan grow 
talent bagi Pertamina untuk menjadi World Class National 
Oil Company, mengembangkan sumber daya manusia agar 
menjadi lebih profesional dan memiliki high performance 
cultura serta meningkatkan kualitas sistem layanan sdM 
disegala bidang untuk menuju Excellent Human Resources 
Service Delivery.

untuk menjalankan ini, dit. sdM perlu bertransformasi 
menjadi HR world class function melalui perjalanan sis tematis 
dan bertahap selama 3 tahun, sehingga tahun 2014, dit. 
sdM siap mendukung pembentukan HR world class people. 
secara rinci, strategi fungsional HR Directorate ada lah:
1. Merekrut, mengembangkan, memotivasi dan memper-

tahan kan right talent
2. Membangun pemimpin yang kuat dan kompeten untuk 

mendorong “kinerja organisasi yang tinggi”
3. Membangun high performance culture
4. Menyediakan Human Resources  Service delivery yang 

efektif dan efisien.
5. Mengelola data HR yang akurat, terkini dan terintegrasi 

untuk mendukung pengambilan keputusan.
6. Meningkatkan peran HR sebagai strategic business partner 

bagi bisnis untuk mencapai sasaran perusahaan.
7. Merumuskan kebijakan-kebijakan HR yang fokus pada 

pencapaian tujuan perusahaan.

Jadi kalau diukur world class, posisi Pertamina ada 
di posisi tingkat berapa? untuk capability-nya kita me mang 
sulit menentukan secara kuantitatif ada di posisi mana karena 
memang tidak mudah untuk dirata-ratakan. Jika me-refer 
pada perjalanan transformasi Pertamina, memang perlu 15 
tahun untuk menjadi world class yang terhitung mulai tahun 
2007, tapi dengan percepatan kita harapkan antara 2018 – 
2023 terwujudlah Pertamina sebagai world class NOC.

kita inginkan sdM-nya sendiri di 2016 menjadikan 
Pertamina world class people. dengan harapan di 2018 
sudah bisa menjadikan perusahaan Pertamina tataran world 
class.

Seperti apa ukuran untuk dikatakan HR World Class 
itu? tentunya ukurannya kPi dan target kita harus setara 
dengan kPi dan target world class company yang pada 
dasarnya mencakup keuntungan, aset, revenue, ting kat 
produksi dan sebagainya. secara umum, beberapa ka-
pabilitas Pertamina sebagai world class NOC yang tentunya 
harus didukung oleh sdM Pertamina yang world class 
adalah:
• Memiliki keunggulah teknologi (e.g. deepwater).
• Mampu mengeksekusi proyek dengan kerumitan tinggi.
• Memimpin di bidang energi alternatif.
• Kemampuan untuk bekerja sama dan bermitra dengan 

nOc.
• Transfer pengetahuan melalui pendekatan berbasis ko mu

nitas.MPIK/NDJ
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Big Challenges

REDESMON MUNIR
Pertamina lubricants

Perubahan dan 
Semangat Terbarukan Big Brands, Big Trouble. itulah buku yang ditulis Pakar 

Pemasaran Jack trouth, dalam menggambarkan merek-merek 
besar dunia yang mengalami masalah dalam pergulatan kompetisi 
yang sangat ketat. buku tersebut men ceritakan kasus-kasus yang 
menimpa perusahaan besar dunia seperti general Motor, Xerox, 
levi’s. Makin besar bisnis seiring makin besarnya brand, maka 
“cobaan” terhadap merek akan semakin tinggi. itulah sebabnya Jack 
mewanti-wanti para pemegang merek, mulai dari ceO hingga brand 
Manager untuk menjaga mereknya agar tidak bermasalah dalam 
jangka waktu yang lama. 

Permasalahan yang timbul dalam menjaga merek seperti di-
sampaikan oleh Jack adalah :
1. Kesalahan “Apa yang Anda Jual?”: Pentingnya mendefinisikan 

ka  tegori produk dalam cara yang paling sederhana dan mudah 
di pahami. 

2. kesalahan “kebenaran akan Muncul”: dalam benak kon su men, 
persepsi adalah realitas. 

3. kesalahan “kita sangat sukses”: sukses sering menyebabkan 
kesombongan, dan kesombongan membawa kegagalan. 

4. kesalahan “segala Hal untuk semua Orang”: Jika anda men coba 
untuk menjadi segalanya bagi semua orang, tak pelak lagi anda 
akan jadi bukan siapa-siapa.

Nah, bagaimana dengan perusahaan yang kita cintai ini. apakah 
Pertamina sudah menjadi big brands, dan apakah dalam keadaan 
troubles? tentu kita meyakini kalau brand Per tamina sudah sangat 
kuat, khususnya di indonesia dan sebagian kawasan regional. 
contohnya, konsumen indonesia sangat familiar dengan 4.600-an 
sPbu berwarna merah menyala dengan logo P, tempat dimana me-
reka membeli Premium, Pertamax hingga Pelumas. atau Pertamina 
satu-satunya integrated oil company yang mem produksi migas 
hingga mengolahnya menjadi bbM dan non bbM. Melalui produknya 
tersebut, tumbuh industri petrokimia, tni, Pln hingga bisnis airline. 
itu sebabnya Pertamina dijuluki sebagai ‘lokomotif indonesia’, 
mengutip istilah Rhenald kasali. 

dalam roadmap Pertamina hingga 10-15 tahun ke depan su-
dah dinyatakan posisi Pertamina sebagai bagian dari perusahaan 
terbaik di kawasan regional dan dunia.  untuk mencapai ini je las 
membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan yang ada. Per jalanan 
mencapai tujuan tersebut sangat diha rapkan tidak ada permasalahan 
dalam bisnis dan merek. 

di bisnis Pelumas, kami melakukan survei secara Fgd (Fo cus 
Group Discussion) dan In Depth Interview secara periodik se tiap tiga 
bulan pada 2010. Melalui survei tersebut, kami mendapatkan persepsi 
konsumen terhadap kualitas dan harga Pelumas, distribusi hingga 
pergerakan kompetitor di pasar dan perilaku konsumen. beberapa 
jawaban yang sama selalu ditemukan, seperti pelumas produksi 
dalam negeri, produk impor lebih bagus dari produk dalam negeri, 
produk mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Pada perceptual 
map antara kualitas dengan harga terlihat gap antar merek Pertamina 
dengan para pesaing tersebut. beberapa bagian dari jawaban ada 
yang mem berikan confident yang tinggi, tetapi dari jawaban yang 
lain juga memberi sinyal Pertamina lubricants harus bekerja keras 
dalam bersaing, terutama dengan global brand. ekspansi ke pasar 
overseas adalah salah satu cara meningkatkan brand image, quality 
perception selain meraih profit dari pasar dunia.

lalu, bagaimana di tingkat korporat? ada beberapa ko n disi yang 
akan berpotensi menjadi masalah bagi  merek Pertamina  jika tidak 
dikelola secara baik dan benar. di antaranya :

1. Bisnis PSO (Public Service Obligation). Penugasan pe -
merintah kepada Pertamina dalam menyalurkan Premium, solar, 
Minyak tanah hingga elpiji subsidi sudah menjadi bagian dari bisnis 
inti. Pengelolaan bisnis dengan baik akan memberikan kapitalisasi 
bisnis yang sangat besar, penguatan posisi bisnis Pertamina di 
sPbu hingga memberikan trickle down effect se cara ekonomi bagi 
pengusaha indonesia. Hanya saja besaran al pha yang diberikan 
Pemerintah belum menguntungkan bagi Pertamina secara profit, 
apalagi kalau dihitung dari modal yang diputar.

disamping itu, bisnis PsO juga memberikan implikasi po-
sitioning atau imej yang kurang bagus di konsumen pada segmen 
tertentu. Misalnya ini akan berpengaruh kepada ke kuatan merek 
Pertamina di segmen oktan tinggi. di pasar Jakarta, surabaya dan 
bandung dimana dex, Pertamax  dan Pertamax Plus bersaing ketat 
dengan sPbu dari shell, total dan Petronas. dalam me menangi 
persaingan, antar sPbu sudah membuat program harga bersaing, 
promo berhadiah hingga memberi tempat belanja yang nyaman. ada 
kekhawatiran dari para pengusaha sPbu bahwa kalau Pemerintah 
menghapus bbM bersubsidi, maka bisnis sPbu Pertamina akan 
menurun. kondisi ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh para pesaing 
Pertamina.

Persaingan memang memberikan keuntungan kepada kon-
sumen, karena memiliki alternatif pilihan di pasar. ini yang perlu 
diantisipasi dengan cara-cara luar biasa, misalnya meningkatkan 
kualitas Pertamax cs dan pelayanan kepada konsumen. adanya 
sPbu Pasti Pas telah menaikkan persepsi Pertamina. ini artinya 
citra sPbu yang kotor, tidak senyum, takaran dll sudah bisa di geser 

ke arah yang bersih, 3s, convenient store, rest area dll. Per ubahan 
secara terus menerus harus selalu dilakukan, karena perilaku 
konsumen juga berubah setiap waktu yang disebabkan faktor 
eksternal dan internal.

keunggulan jumlah sPbu dibanding pesaing memang men jadi 
comparative advantage, belum menjadi competitive advantage. 
Kohesifitas Pertamina dengan distributornya akan diuji oleh godaan 
pesaing dan daya tarik bisnis lainnya. Mari belajar dari merek-merek 
lokal seperti kemampuan Yamaha menyalip Honda, kuku bima 
energi menghadang extra Joss, Rcti mengalahkan tVRi menjadi 
contoh bagaimana sang penguasa dipaksa turun oleh pendatang 
yang masuk belakangan. inovasi yang dilakukan pesaing dibanding 
sang nomor satu telah mengalihkan selera konsumen.

2. Profesionalisme Bisnis Pertamina. di beberapa ne ga-
ra, khususnya di negara berkembang posisi perusahaan bu Mn 
mendapatkan previllege dalam operasional bisnisnya.  keistimewaan 
ini dapat meninabobokan manajemen dalam bisnis praktis, 
memberikan persepsi konsumen yang rendah hingga ak septibilitas di 
dunia bisnis. Menurut saya kondisi inilah yang harus dihilangkan.

Pemanfaatan bisnis secara G to G memang memberi keun-
tungan dalam memperoleh akses bisnis, tetapi perlu dikelola secara 
profesional dalam membuktikan kepada stakeholders. kasus terakhir,  
rebutan blok West Madura Offshore antara Pertamina-kodeco-
cnOOc dan 2 perusahaan swasta lainnya. Walaupun pada akhirnya  
Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai operator harus dibuktikan 
dengan peningkatan produksi diatas 29.000 bbl/day, cost recovery 
yang rendah dan kemampuan investasi sekitar 1 miliar usd dalam 
20 tahun. dalam marketing, diperlukan first impression yang positif 
akan kesungguhan dan kemampuan Pertamina dalam meningkatkan 
produksi minyak mentah, mum pung harga lagi bagus-bagusnya.

akusisi blok OnWJ dari bP dua tahun lalu serta ekspansi 
Pertamina Hulu  di blok luar negeri telah menaikkan kredibilitas 
Pertamina di bisnis upstream. internasionalisasi pasar yang 
dilakukan dit. Marketing & trading melalui Pelumas dan aviasi 
semakin memantapkan profesionalitas bisnis Pertamina. semoga 
ini memberikan penguatan merek kepada Pertamina.

3. Investasi membangun merek. dibanding market leader 
lainnya di tanah air seperti unilever, sosro, aqua maka Pertamina 
masih perlu meningkatkan investasi merek melalui aktifitas marketing 
yang bersifat nasional bahkan internasional. contohnya, samsung 
yang menjadi sponsor utama saat berlangsung Olimpiade di seoul 
atau Castrol sebagai Official Sponsor saat Piala Dunia 2010. Dalam 
jangka panjang telah membuktikan samsung sebagai produk yang 
mengglobal, bahkan mengungguli produk-produk yang lebih ada.

keterbatasan dana pemasaran yang dimiliki Pertamina setiap 
tahunnya tidak lepas dari besarnya deviden yang harus disetor 
kepada negara. satu sisi adalah positif, tetapi sisi lainnya kurangnya 
kesempatan untuk membesarkan merek melalui aktifitas internasional. 
Padahal ini diperlukan ketika masuk ke pasar mancanegara. ketika 
kami masuk ke pasar australia melalui sydney, Pertamina menjadi 
nama yang tidak dikenal di bisnis pelumas. konsumen tidak 
mengetahui Pertamina adalah buMn terbesar di indonesia dengan 
pangsa pasar pelumas hingga 60%. bahkan mereka lebih tahu bali 
ketika disampaikan Pertamina berasal dari indonesia. akibatnya 
pricing straetgy menjadi taktikal yang harus digunakan dalam 
bertempur di pasar. Pemosisian produk belum masuk ke kategori 
berkualitas dan bergengsi. itu sebabnya penguatan merek sangat 
diperlukan untuk sukses berbisnis di dunia luar. dengan begitu 
networking dan ajakan berpartner semakin berkembang. 

Persoalan diatas hendaknya menjadikan Pertamina untuk 
selalu berinovasi dan tidak cepat puas diri dengan kebesaran dan 
kesuksesan yang dicapai. Pesaing dan konsumen selalu bergerak 
lebih cepat. Pesaing di sPbu  memang sekarang mereka kecil, 
tetapi suatu hari mereka akan besar dan siap menggantikan sang 
market leader. belajarlah dari negeri jiran, dimana shell lebih dominan 
dibanding Pet ronas. tentu kita tidak ingin seperti itu. 

Mengutip lagi dari buku Jack trouth bahwa seringkali perusahaan 
menjadi terlena dalam kesuksesan yang mereka definisikan sendiri. 
sebuah perusahaan yang merasa bahwa mereka sudah sukses dan 
berhenti untuk berinovasi, dalam buku ini disebutkan, tunggulah 
kebangkrutan dari perusahaan tersebut. dengan kesuksesan yang 
“seakan-akan” telah diraih sempurna, biasanya akan terlena dan 
mengabaikan kompetitor yang selalu senantiasa mengintai. sekali 
saja sebuah perusahaan lengah, kompetitor akan memanfaatkan 
momentum tersebut dan memutarbalikan keadaan yang ada, 
sehingga perusahaan perlu merekonstruksi kembali dinasti bisnis 
yang telah diraih. dalam pasar yang superkompetitif dewasa 
ini, satu kesalahan saja cukup untuk mengalihkan bisnis anda 
kepada pesaing. dan sekali bisnis anda hilang, kesempatan untuk 
merebutnya kembali sangat kecil. lebih celaka lagi, di luar sana tidak 
hanya ada satu atau dua pesaing namun ada ratusan bahkan ribuan 
pesaing yang siap menunggu kesalahan Anda.•

Hari kebangkitan na sional  ke-103 pada  20 Mei 
2011 baru saja berlalu.  bertepatan dengan  Hari 
kebangkitan nasional terse but, di kantor Pusat 
Pertamina yang kita cintai ini mulai dipampang 
slo gan atau tagline baru,”semangat terbarukan”.  
sebenarnya, slogan ini sudah mulai kita akrabi 
beberapa waktu lalu. 

dalam MP no. 13/XlVii, edisi 28 Maret 2011 
halaman 3, makna “semangat terbarukan” 
dipaparkan dengan jelas.  kata  “semangat”  diambil 
karena  sesungguhnya  semua kegiatan diawali  
dengan semangat dan ditentukan oleh semangat. 
semangat  adalah ibarat bahan bakar dan energi 
kehidupan.  sementara kata  “terbarukan” dipilih 
karena kita menginginkan semangat yang tak 
pernah padam, selalu terbarukan dan juga sejalan 
dengan transformasi  yang sedang berjalan.  ide 
‘terbarukan’ sebenarnya  sangat sederhana, seperti  
perumpamaan sebuah mata uang logam. sisi yang 
satu adalah  semua perubahan besar  yang inovatif 
dan kreatif. tegasnya,  semua perubahan yang 
revolusioner. sisi yang satunya lagi, adalah semua 
perubahan  yang sifatnya teratur  dan disiplin. kita 
menyebutnya sebagai perubahan yang bersifat 
evolusi. bilamana koin itu diputar seperti gangsing,  
maka kedua perubahan itu  berfusi menjadi satu. 
inilah konsep ‘terbarukan’. 

Perubahan adalah sesuatu sifat yang mendasari 
semua yang terjadi di alam semesta ini. ide 
perubahan yang terus-menerus ini, banyak disebut-
sebut dalam banyak  filosofi atau kebijakan Timur. Ide 
ini pun selalu menjadi pembahasan  yang aktual dan 
menarik  bahkan sampai  ke era post-modern ini. 

Pada sebuah entitas bisnis, perubahan  
berlangsung cepat, dan mungkin bersifat revolusioner. 
Mengapa?  karena perkembangan di dunia bisnis 
unpredictable, sulit ditebak karena kecepatannya sulit 
diperkirakan oleh kebanyakan orang. banyak faktor 
yang berperan dan  menentukan iklim bisnis, tidak 
semata-mata dari dunia bisnis sendiri, tetapi juga dari  
dunia di luar bisnis. kita bisa sebutkan misalnya krisis 
moneter 1997 yang diikuti  perubahan politik tahun 
1998, pemberlakuan uu Migas no. 22/2001, krisis 
subprime mortgage, dan seterusnya. 

intinya, perusahaan dituntut untuk selalu bisa 
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang 
terjadi, baik lokal maupun global, dan memberikan 
respons yang positif. sehingga perusahaan 
bisa bertahan hidup dan tetap melangkah untuk 
mengembangkan bisnisnya.

Jadi, 
sambutlan tagline 
“semangat 
terbarukan”  
dengan semangat  
kerja yang 
benar-benar baru. 
ide-ide baru, 
kemampuan 
berimajinasi, 
dan kecepatan 
berinovasi 
diharapkan 
mengalir dalam 
darah seluruh 
insan Pertamina 
sehingga 
keinginan 
korporasi menjadi 
pemain global 
dapat segera 
terwujud. MP

3
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Pertamina Semarakkan Aceh Fair

Sosialisasi 
Penggantian Pipa Air 
Jalur Sungai Wein
BALIKPAPAN-  Ru V bekerja sama dengan kelurahan 
batu ampar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat 
di kelurahan batu ampar yang dilewati oleh jalur pipa 
air dari sungai Wein. kantor kelu rahan batu ampar 
dipilih sebagai tempat sosialisasi pada 10 Mei 2011. 
sosialisasi dilaksanakan untuk menyam paikan rencana 
penggantian pipa air yang bersinggungan dengan rumah 
di lima Rt ke lurahan batu ampar. Pi pa air berfungsi 
sebagai sum ber air untuk membantu peng olahan minyak 
di kilang Ru V balikpapan.

Hadir dalam acara tersebut ketua Rt 01, 03, 45, 
54, 58, dan kasi Pem bangunan kelurahan batu Ru 
V. dalam kesempatan tersebut, dibuka interaksi tu kar 
pikiran mengenai rencana penggantian pipa air. acara 
berlangsung santai dan ketua Rt diberikan kebebasan 
mem berikan tanggapan dan aspirasi warganya.

Hal penting yang disepa kati dari warga dan humas 
Pertamina adalah adanya penggunaan tenaga kerja 
lokal dari kelurahan batu am par untuk pengerjaan 
peng  gantian pipa oleh kon traktor. Rencananya akan 
di pekerjakan 10 tenaga kerja lokal.

Ru V mengharapkan kerja sama yang baik dari 
warga kelurahan batu ampar. berkali-kali ditekankan 
betapa pentingnya mendorong kemajuan Per tamina 
karena kemajuan Pertamina adalah kemajuan negara. 
Harapan ini direspon positif oleh para ketua Rt. Mereka 
berkomitmen untuk membantu pelaksanaan penggantian 
pipa air tersebut.  Para ketua Rt yang hadir mengucapkan 
terima kasih atas sosialisasi yang dilakukan Pertamina. 
Mereka mengatakan bangga dengan cara Pertamina 
me  lakukan sosialisasi ke masyarakat sebelum melak-
sanakan pengerjaan.MPRU V

BANDA AcEH – sebagai 
salah satu objek vital ekonomi 
di aceh, Pt Pertamina (Per-
sero) tidak ketinggalan untuk 
meramaikan salah satu aca ra 
terbesar di aceh, aceh Fair, 
yang berlangsung dari 8 – 15 
Mei 2011 di lapangan blang 
Padang, banda aceh.  acara 
yang dibuka pada (8/5) lalu 
oleh gubernur aceh, irwandi 
Yusuf. sebagai bagian dari 
promo visit aceh 2011 ini , 
aceh Fair diikuti oleh ratusan 
stand yang  berasal dari 23 
kabupaten/kota.

Pertamina ikut ber par-
tisipasi di salah satu stand 
de  ngan menampilkan produk 
pelumas, Pertamax dan ju-
ga sosialisasi penggunaan 
ta bung elpiji 3 kg kepada 
ma syarakat yang memadati 
aceh Fair sebagai upaya 
un tuk mengenalkan lebih 
de kat mengenai Pertamina 
ke masyarakat aceh dan se-
kitarnya. 

animo masyarakat di 
stand Pertamina sendiri sa-
ngat besar. bahkan para 
pengunjung yang hadir sudah 
terlihat memadati stand Per-
tamina dari pukul 8 pagi se-
belum acara dibuka oleh 
gu bernur aceh. banyak dari 
masyarakat sangat antusias 
untuk mengenal Pertamina 
dan untuk mengetahui bagai-
mana cara penggunaan ta-
bung gas elpiji 3 kg yang baik 
dan benar.  

sales area Manager 
aceh, M. iqbal dian kurnia-
wan menjelaskan bahwa 

partisipasi Pertamina dalam 
acara ini bertujuan untuk 
lebih mendekatkan Pertamina 
kepada masyarakat aceh 
sekaligus sebagai bagian 
dari upaya Pertamina dalam 
mengedukasi penggunaan 

stand Pertamina di aceh Fair ramai didatangi pengunjung pameran.
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elpiji kepada masyarakat 
aceh. 

“kami berharap dengan 
diadakannya aceh Fair ini, 
masyarakat aceh dapat me-
ngenal produk-produk Per ta-
mina lebih dekat. selain itu, 

masyarakat bisa mendapatkan 
pemahaman lebih tentang 
cara penggunaan elpiji 3 kg. 
kami juga memperkenalkan 
minyak tanah non subsidi,” 
ungkapnya. MPFRM REG. I

TANJUNG UBAN - Pada 
5 Mei 2011 di Ruang Ra-
pat tbbM tanjung uban, 
diberikan apresiasi ke pa-
da delapan pekerja yang 
ber  prestasi. Penghargaan 
yang ditandatangani oleh 
Vice President  sup ply & 

Penghargaan untuk Pekerja TBBM 
Tanjung uban

distribution tersebut, di-
serahkan oleh terminal bbM 
area Manager sumatera ba-
gian utara awaludin siregar 
didampingi OH tbbM tanjung 
uban adnan Zohdi. 

benny benyamin (Head 
of Marine tanjung uban), M. 
salim  (ass. Plan & control 
Faci l i ty  Mar ine tanjung 
uban), edifrizal (ass. PP), 
bagus indra Prasta (ass. 
PP), Retno budiyanto (ass. 
PP), dan  Wahyu Wijaya 
(ass. Penyaluran), dinilai 
telah bekerja sama dengan 
baik dalam mengantisipasi, 
penekanan selisih/kerugian 
bbM jenis Premium yang 
disebabkan penyelewengan/
penyimpangan dari kapal Mt. 
soechi chemical i. Mereka 
menemukan cargo Premium 
di slop tank sebanyak 28.710 
liter dan ditemukannya 13 
(tiga belas) jerigen Premium 
@ 40 liter = 520 liter.

 dengan ditemukannya 
penyimpangan tersebut, hasil 
discrepancies after loading 
Mt. soechi chemical i pada 
4 Maret 2011, dapat ditekan 
dari semula R1 (-3,71%) men-
jadi (-0.57%). Jika dibiar kan, 
temuan ini secara signifikan 
dapat menimbulkan kerugian 
yang lebih besar bagi per-
usahaan.

Penghargaan juga di-
be rikan  kepada edifrizal                    
(ass. PP), bagoes indra Pras-
ta  (ass. PP), Retno budi yanto 
(ass. PP), annursa (ass. PP), 
dan elzasman chan (ass 
PQc & bunker Operation Ma-
rine tanjung uban).

Mereka  dinilai telah be-
ker ja sama dalam meng-
antisipasi  munculnya kerugian 
bbM  jenis solar yang dise-
babkan penyelewengan/
penyimpangan dari Mt. Mai-
den alpha ex. dumai  pada 
12 Maret 2011. Mereka mene-
mukannya cargo indikasi 
produk solar di Fresh Water 
Tank (FWt) centre sebanyak 
170.321 kl (On Spec), selisih 
kenaikan bunker kapal se-
banyak 15.816, serta indikasi 
adanya pipa yang tersambung 
dari Compartement Oil Cargo 
dengan tanki FWt centre.

Penghargaan yang di-
berikan perusahaan  ini 
dharapkan dapat mening kat-
kan kinerja para pekerja tbbM 
tanjung  uban  sehingga 
usaha penyelewengan bbM 
oleh oknum-oknum yang tidak 
bertanggung jawab dapat 
diantisipasi sedini mungkin. 

semua ini dilakukan se-
ma ta-mata demi kemajuan 
Pertamina.MP FRM REG. I

JAKARTA - seorang operator sPbu (stasiun Pengisian bahan bakar 
umum) tengah menganjurkan pemilik mobil mewah menggunakan bbM 
non subsidi. saat sang operator memberikan penjelasan keunggulan 
bbM non subsidi, tiba-tiba Menteri energi dan sumber daya Mineral 
(esdM) darwin Zahedy saleh menghampiri keduanya. Pak darwin pun 
memuji kesadaran sang operator dan memberikan hadiah topi. 

cerita itu hanyalah sepenggal adegan iklan layanan masyarakat 
yang belakangan ini bisa kita lihat di stasiun televisi. iklan yang dipro-
d uksi kementerian esdM bekerjasama dengan Pertamina tersebut 
se bagai upaya kampanye pemerintah dalam menyosialisasikan peng-
gunaan bbM non subsidi bagi masyarakat golongan mampu, atau 
pemilik mobil mewah. selain kampanye lewat iklan layanan masyarakat, 
sejak april lalu juga dilakukan pemasangan spanduk dengan pesan 
serupa di sejumlah sPbu di wilayah Jabodetabek. 

iklan layanan yang diproduksi pada awal april itu mengambil lokasi di sPbu Pertamina di kawasan Pondok indah. Meski proses 
syuting tidak memakan waktu lama, namun sarat pesan moral. dimana pada akhir iklan, darwin menyampaikan pesan moral yang 
diharapkan ‘ngena’ di benak masyarakat. “Memang sudah seharusnya yang merasa mampu menggunakan Pertamax. dengan begitu 
kita tidak ikutan mengambil subsidi bbM yang merupakan hak masyarakat kurang mampu,”kata darwin.

bagi darwin lewat iklan layanan masyarakat ini diharapkan pemakaian bbM bersubsidi bisa tepat sasaran. “dalam kesempatan 
ini, saya mengimbau kepada masyarakat bahwa sudah tidak tepat lagi bahan bakar minyak bersubsidi digunakan oleh masyarakat 
dengan tingkat ekonomi mapan,” tegasnya. Menurutnya iklan layanan masyarakat ini akan dibuat dalam beberapa versi, dari pesan 
moral hingga pesan yang sifatnya teknis tetapi mudah dipahami. “Misalnya dirjen Migas, dengan kompetensi teknisnya akan 
menyampaikan kepada masyarakat bahwa per satu liternya Pertamax meskipun harganya lebih mahal, tetapi daya jangkaunya lebih 
jauh dibandingkan dengan jangkauan Premium,”jelasnya

Penayangan iklan layanan masyarakat dan pemasangan spanduk itu nantinya akan dievaluasi, apakah bisa memberikan dampak 
yang signifikan terhadap konsumsi BBM Non Subsidi.MPNDJ

Pesan Moral Pak Menteri Lewat Iklan
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AwASI DISTRIBUSI BBM DI KAwASAN 
INDUSTRI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - badan Pengatur Hilir 
Migas (bPH Migas) diminta fokus untuk mengawasi 
potensi penyelundupan di kawasan industri di seluruh 
sPbu, tidak melulu terpaku kepada sPbu milik Per-
tamina. “sPbu di indonesia berjumlah lebih dari 4.700. 
bPH Migas juga perlu memonitor sPbu lain di luar 
Pertamina,” ujar ketua Hiswana Migas eri Pur nomo 
Hadi. seperti diketahui, selain Pertamina, akR cor-
porindo tbk dan Petronas niaga indonesia juga menjual 
bbM bersubsidi. eri mengatakan bPH Migas juga perlu 
memantau penyaluran bbM bersubsidi dari sPbu milik 
kedua perusahaan itu. selain itu, penindakan juga hen-
daknya jangan dilakukan terbatas di darat saja. Menurut 
dia, penyelundupan bbM bersubsidi, khususnya jenis 
solar, lebih banyak terjadi di laut dari pada di darat. eri 
juga menyarankan, bPH Migas agar menindak sPbu-
sPbu ‘nakal’ di luar Jabodetabek, se  perti di kalimantan. 
“bPH Migas selain mengawasi penyimpangan, dia juga 
jadi wasit di persaingan usaha. bPH itu harus menjadi 
pengawas bagi seluruh aktivitas bisnis bbM, baik yang 
subsidi maupun yang tidak disub sidi,” ujarnya.

INDONESIA BUTUH INVESTASI MIGAS 
Rp 290 TRILIUN PER TAHUN
JAKARTA (Investor Daily) - indonesia membutuhkan 
investasi di sektor migas berkisar Rp 280-290 triliun 
per tahun. dari angka itu, pemerintah hanya sanggup 
menganggarkan dana 6 persen. karena itu, peran 
investor sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan 
tersebut. investasi di sektor migas yang besar dibutuhkan 
untuk menggenjot produksi minyak nasional yang bisa 
dijual (lifting) yang dalam beberapa tahun terakhir selalu 
di bawah target aPbn. sammy Hamzah, VP indonesian 
Petroleum association (iPa) mengatakan, sebenarnya 
peluang investasi migas di indonesia masih cukup 
menjanjikan. sammy menyarankan agar pemerintah 
membuat re gulasi yang lebih probisnis. selain itu, dia 
juga me nyarankan agar pemerintah lebih fleksibel soal 
sistem bagi hasil migas di tanah air, menyangkut konsep 
kontrak bagi hasil.

KOMITMEN 77 KKKS DIEVALUASI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - bP Migas tengah 
mengevaluasi 77 kontrakor kontrak kerja sama (kkks) 
yang belum memenuhi komitmen eksplorasi kerja migas, 
sejak kontrak ditandatangani pada 2002 - 2008. kepala 
bP Migas R. Priyono menyatakan, kontraktor yang tidak 
memenuhi komitmen akan diberikan sanksi, termasuk 
pembayaran denda. data  bP Migas menyebutkan dari 
107 wilayah kerja yang merupakan kontrak 2002-2008, 
hanya 30 wilayah kerja atau 28 persen saja yang sudah 
memenuhi komitmen pasti eksplorasi.MPRO

Walikota dumai, H. khairul anwar beserta unsur Muspida kota dumai lainnya mengunjungi stand  Ru ii di dumai expo 
2011. Pada kesempatan itu legal & general affairs Manager Ru ii Fardi turut mendampingi. 

dumai Expo 2011 : 
Ru II Jadi Stand Terbaik
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DUMAI - dalam rangka turut 
memeriahkan Hut ke-12 ko-
ta Dumai, Refinery Unit  (RU) 
ii kembali berpartisipasi pada 
acara dumai expo 2011 yang 
dilaksanakan di taman bukit 
gelanggang, dumai, (27/4).

kali ini, Ru ii mengangkat 
tema “Renewable Spirit” 
(semangat  terbarukan) 
yang merupakan Corporate 
Brand Strategy Pertamina  
untuk stand Ru ii pada expo 
tersebut. dengan anjungan 
berdesain minimalis, stand Ru 
ii menampilkan kegiatan csR, 
proses kilang, pengolahan 
limbah dan emergency drill 
yang dipajang secara artisrik 
dan menarik.  selain i tu 
juga dipamerkan beberapa 
peralatan Hse, produk  yang 
dihasilkan kilang Ru ii, mi-
nia tur kapal tanker yang 
merupakan pojoknya Marine 
Region i, serta menampilkan 
produk pelumas Pertamina 
yang berkualitas. Stand ini 
selalu ramai dikunjungi oleh 
kalangan usaha, pelajar ser-
ta masyarakat kota dumai 
lainnya yang mena nyakan 
tentang proses pengo lahan 
migas dan bisnis Ru ii.

sebanyak 60 pelaku 
usaha, koperasi, ukM, buMn, 
PMa, PMdn serta instansi 
Pemerintah berpartisipasi 
dalam dumai expo 2011. 
dari enam hari pe nye leng-
garaan expo tersebut, stand 
Ru ii dinobatkan  sebagai 
stand terbaik. Prestasi  ini 
sama seperti yang diraih 
pada sebelumnya di event 
yang sama. Pemberian peng-
hargaan berupa sertifikat itu 
dilakukan oleh Wakil Walikota 

dumai, H. agus Widayat 
kepada legal & ga Manager 
Ru ii Fardi.

Pada Hut kota dumai 
tahun ini, Ru ii dumai juga 

meraih penghargaan dari 
Pemda kota dumai atas 
kontribusi dan kepeduliannya 
dalam mendukung pemba-
ngunan sdM, khususnya 

bidang pendidikan di ko ta 
dumai. Peng hargaan di-
berikan bersamaan dengan 
peringatan Hari Pendidikan 
nasional, pada (2/5).MPRUII

Ru IV Raih Record Positif dalam 
Pengelolaan Rekomendasi Asuransi
cILAcAP - Jim davies dari Pt synergy RMc (Risk Ma nagement Consulting) pada saat closing 
meeting  risk observation  di kilang Ru iV cilacap pada 23 Maret 2011 menyatakan bahwa 
setelah dilakukan follow up risk survey, Ru iV cilacap memperoleh hasil yang cukup positif. 
Hal ini diungkapkan karena Ru iV dapat menyelesaikan 10 dari 20 rekomendasi yang diberikan 
pada tahun 2010. ini merupakan record tersendiri dalam sejarah pengelolaan rekomendasi 
asuransi paparnya.

Risk Observation tahun 2010 (tahun genap) atau biasa disebut dengan follow up risk survey  
dilakukan se dikitnya satu kali dalam setahun. sementara bila risk observation dilakukan di tahun 
ganjil biasanya disebut full risk survey.

Follow up risk survey  ini yang berlangsung selama dua hari pada 22 - 23 Maret 2011, 
dimaksudkan untuk menilai pengelolaan resiko yang dilakukan oleh Ru iV cilacap di tahun 
2010.

Pjs. gM Ru iV cilacap Masputra agung menerima kunjungan Pt synergy RcM dan tim 
pendamping dari Pt tugu Pratama. Masputra berharap segenap tim manajemen dan pejabat 
terkait bisa membantu pelaksanaan follow up risk survey dengan memberikan informasi 
sebaik mungkin terkait dengan pelaksanaan risk observation, dengan harapan temuan dan 
rekomendasinya semakin berkurang.MPRU IV
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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

Forum KOMET - Bulan Mei : hSSE leadership & Commitment

CoE QM : Triwulan II hampir Berakhir!!

Oleh : dewi Hanifah - tim QM/general affairs directorate

tidak mudah melalui tantangan yang kita hadapi pada tiga bulan pertama di tahun 2011 
ini. bukan karena kita tidak melakukan upaya yang cukup atau hanya berbekal kemampuan 
yang seadanya, namun target yang lebih tinggi telah kita tetapkan bersama dalam calendar 
of event (coe) Pertamina Quality Management tahun 2011. 

Quality Management Forum yang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2010 yang lalu telah 
meningkatkan standar pencapaian yang menjadi target bersama para insan Mutu Pertamina. 
sumber daya manusia (baca : ketersediaan pekerja) bukan menjadi halangan bagi kita untuk 
optimis mampu mencapai tujuan itu. namun keterbatasan itu justru menjadi tantangan dan 
peluang bagi kita untuk berimprovisasi. Jika kita berhasil mencapai tujuan dengan banyaknya 
tantangan sumber daya yang tidak hanya manusia namun juga semangat efisiensi, maka itu 
akan menjadi success story bagi kita bersama.

Pada tiga bulan pertama, insan Mutu mengawali tahun 2011 ini dengan program kerja 
baru yang ditetapkan semata-mata untuk meraih kualitas yang lebih baik. diantaranya adalah 
program audit continuous improvement Program (ciP), peluncuran buku kriteria kinerja 
ekselen Pertamina (kkeP), coaching penyusunan action for improvement (aFi) untuk 
menyelesaikan Opportunity for improvement (OFi) hasil asesmen tahun 2010.

Penyusunan knowledge Management Pertamina (kOMet) bluebook atau company 
Knowledge Profile (CKP) sebagai salah satu materi penilaian dalam (Most Admire Knowledge 
enterprise (Make) award telah dilaksanakan dengan melibatkan para Pic dan tiM kOMet. 
Monitoring OFi triwulan i sebagai fungsi pengendalian terhadap progress dan kendala dalam 
menindaklanuti OFi juga telah dilaksanakan pada bulan april 2011.

berbagai pelatihan / training sebagai upaya untuk pengembangan potensi dan keahlian 
juga telah dilaksanakan dengan melibatkan sumber daya (pengajar) internal dari insan Mutu 
antara lain awareness kkeP dan teknik Penyusunan dokumen aplikasi, upskilling examiner 
kkeP, Workshop / klinik Penyusunan Risalah ciP.

selain kegiatan-kegiatan tersebut, masih banyak program kerja lainnya yang harus 
segera dituntaskan sebelum triwulan ii ini berakhir. antara lain adalah Presentasi ciP 
tingkat unit Operasi/ usaha/ bisnis dan anak Perusahaan yang merupakan ajang seleksi 

menuju Presentasi ciP tingkat 
korporat dalam annual Pertamina 
Quality (aPQ) awards mendatang. 
Renewal sertifikasi untuk para 
lead auditor sistem Manajemen 
dan Quality Management awa-
reness for sMM, sMl, sMk3, 
sMP,isM/sMs code, isPs 
code, HaccP (Rumah sakit), isO 17025 dan 
isO 20000 (Forum Management) merupakan upaya untuk terus meningkatkan 
kualitas implementasi sistem Manajemen di Perusahaan yang harus dilaksanakan paling 
lambat akhir bulan Juni mendatang.

suatu upaya yang juga sangat penting adalah penyempurnaan Pedoman sistem 
Manajemen Mutu Pertamina (sMMP) menjadi suatu pedoman, kebijakan dan arahan yang 
lebih sistematis, tegas dan dapat mendorong dan mempercepat proses peningkatan kinerja 
unit Operasi/ usaha/ bisnis dan anak Perusahaan yang akan dikemas dalam suatu code of 
Pertamina Quality Management system.

Pada bulan Juni nanti juga akan dilaksanakan suatu rangkaian dari proses implementasi 
kkeP yaitu asesmen. sampai dengan akhir Juni mendatang, kita mentargetkan dua batch 
asesmen dapat diselesaikan dengan melibatkan sumber daya para examiner dari internal 
Perusahaan dan diikuti oleh sekurang-kurangnya duabelas aplikan dari direktorat Pemasaran 
dan anak Perusahaan.

Presentasi mengenai ckP yang telah disusun oleh para tim kOMet akan dilaksanakan 
pada pertengahan Juni sebagai salah satu poin penilaian dalam Make award, yang dilanjukan 
dengan proses verifikasi dan employee survey yang akan dilaksanakan di lingkungan 
Pertamina.

sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian dan dukungan Manajemen terhadap 
kegiatan perbaikan berkelanjutan (ciP), akan dilaksanakan ciP awareness Forum for 
Management pada minggu iV bulan Juni 2011. karena bagaimana mungkin suatu kegiatan 
yang dijalankan di operasional dapat dijalankan dengan baik dan akan menjadi budaya di 
lingkungannya, jika para Manajemennya tidak memberikan dukungan yang mempu membangun 
suasana yang kondusif bagi terciptanya budaya perbaikan berkelanjutan tersebut ?

bagaimana? sudah siapkan kita semua untuk ikut terlibat dalam mensukseskan program 
kerja itu? bukan hanya sampai dengan triwulan ii saja, namun untuk triwulan-triwulan yang akan 
datang dan sepanjang kita masih mampu ikut menggulirkan roda kehidupan Perusahaan.•

kejadian musibah di unit Operasi/Produksi, kecelakaan Pekerja, sampai dengan 
adanya korban jiwa akibat kecelakaan yang beberapa kali terjadi adalah menjadi tanggung 
jawab kita bersama. aspek Health, safety, security, and enviroment (Hsse) pun telah 
menjadi kebijakan direksi. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang dilakukan 
Pertamina dalam menanamkan budaya Hsse. namun demikian, tidak dapat dipungkiri 
masih banyak kekurangan yang kita miliki terbukti dengan masih terjadinya kecelakaan 
mulai dari minor sampai dengan major accident.

 Mari kita coba membuka mata lebih lebar dan pemikiran yang lebih luas, 
ternyata di lingkungan terdekat kita terdapat perusahaan yang pada akhir tahun 2010 
lalu berhasil meraih sertifikasi ISRS8 (International Sustainability Rating System series 
8) yang merupakan level tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan Migas di dunia. 
ISRS yaitu sertifikasi yang didasarkan pada penilaian aspek SHEQ Management System 
& Process safety Management (PsM). sistem tersebut digunakan secara internasional  
untuk mengukur kinerja keselamatan, kesehatan, lingkungan perusahaan dan mutu serta 

manajemen keselamatan proses.
 Perlu disadari bahwa alata, peralatan, sistem dan prosedur yang dimiliki 

Pertamina tidak kalah baik dan canggihnya dengan sistem dan prosedur 
yang dimiliki Pt badak ngl. namun mengapa Pertamina sampai dengan 
saat ini masih belum dapat merealisasikan aspek Hsse bertaraf Perusahaan 
yang berkelas dunia? tidak perlu saling menyalahkan siapa yang harusnya 
bertanggung jawab karena hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama 
dan tentunya tidak lepas dari aspek leadership & commitment.

 Hal tersebut menjadi salah satu alasan kOMet mengangkat tema Forum 
kOMet di bulai Mei adalah “Hsse leadership & commitment”. untuk 
memperkaya diskusi nanti, tim kOMet mengundang tim sHe-Q Pt badak 
ngl untuk melakukan observasi di beberapa lokasi operasional Pertamina 
sebagai contoh. Hasil observasi ini diharapkan dapat menjadi gambaran 
bagaimana implementasi Hsse di Pertamina. nantinya hasil observasi ini 
pun akan dipresentasikan dan didiskusikan dalam Forum kOMet yang 
terbuka untuk seluruh insan Pertamian dan juga akan dihadiri para direksi 
serta Pejabat Pertamina sebagai salah satu bentuk komitmen dalam aspek 
HSSE.•
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energi merupakan kebutuhan mut-
lak bagi pemenuhan kebutuhan hidup 
manusia dan pembangunan negara. tekad 
pemerintah indonesia untuk konsisten 
menjalankan program pembangunan 
yang berkelanjutan juga tidak lepas dari 
permasalahan energi, mulai dari energi 
primer seperti minyak dan gas bumi, 
maupun energi sekunder seperti energi 
listrik. sebagai negara yang giat melakukan 
pembangunan dengan aktivitas ekonomi 
yang terus meningkat, kebutuhan energi di 
indonesia tentu saja selalu meningkat dari 
waktu ke waktu.

sebelum tahun 2000 indonesia 
merupakan negara pengekspor minyak 
yang cukup disegani, namun seiriing 
dengan aktivitas ekonomi yang tinggi 
saat ini keadaan berbalik dan indonesia 
sudah menjadi negara pengimpor minyak. 
kecenderungan lanjut net impor energi ini 
dari tahun ke tahun terus meningkat dengan 
cepat, sehingga diperlukan berbagai upaya 
untuk memperlambat laju pertumbuhannya. 
langkah ini sangat mendesak dilakukan 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 
Penyatuan pola pikir, sikap dan kepedulian 
terhadap situasi yang menuju krisis energi 
perlu untuk dilakukan secara terus menerus. 
Pada sisi lain pemerintah harus terus 
menjalankan fungsinya sebagai operator 
kebijakan energi di indonesia, sehingga 
indonesia mempunyai kemandirian dalam 
mengelola sektor energi dalam jangka 
panjang.

dalam buku ini akan disampaikan 
beberapa pemikiran pakar energi dari 
universitas gadjah Mada terkait energi 
dan pembangunan berkelanjutan kebijakan 
energi yang bertanggung jawab, sehingga 
diharapkan energi yang dikelola saat ini 
masih menyisakan juga potensi energi 
untuk generasi mendatang. Pemikiran 
terkait usaha-usaha optimalisasi pemakaian 
energi minyak dan gas bumi, juga akan 
dipaparkan dalam buku ini. disamping itu 
akan dipaparkan pemikiran terkait dengan 
kebijakan ebergi listrik, sehingga pasokan 
energi dasar untuk rakyat kecil di masa 
mendatang dapat lebih terjamin.

upaya terkait penelitian bidang energi 
terus dilakukan secara berkesinambungan 
oleh pakar energi universitas gadjah Mada 
baik dalam bidang energi terbarukan, 
energi tidak terbarukan, maupun potensi 
mengkonversi bahan buang menjadi 
energi. beberapa hasil penelitian masih 
dalam taraf developing energy technology, 
akan tetapi sebagian besar sudah masuk 
kategori  emerging energy technology yang 
siap diaplikasikan di masyarakat maupun 
di industri.

secara makro, pemakaian energi 
di industri menempati porsi yang cukup 
besar dibandingkan dengan pemakaian 
energi bagi masyarakat, sehingga upaya 
efisiensi juga perlu dilakukan. Untuk itu 
buku ini akan disajikan pemikiran-pemikiran 
yang komprehensif terkait berbagai usaha 
optimalisasi kebutuhan energi dan langkah-
langkah yang diperlukan agar usaha 
tersebut dapat tercapai.

buku yang berisi pandangan dan 
hasil riset pakar unversitas gadjah Mada 
di bidang energi ini diharapkan dapat 
memberikan pencerahan bagi masyarakat 
indonesia, para pemangku kepentingan 
maupun pengambil kebijakan di bidang 
energi. semoga konsep pengelolaan 
energi yang berkelanjutan dan bertanggung 
jawab yang diuraikan dalam buku ini 
dapat menjamin kesejahteraan yang 
lebih baik bagi generasi mendatang.
MPPERPUSTAKAAN

implementasi international Financial Reporting standards (iFRs) di Pt Pertamina (Persero) sudah menjadi suatu keharusan.  sebagaimana  
amanat kementerian negara buMn  agar  seluruh direksi  buMn untuk menyiapkan konvergensi iFRs secepat dan sebaik mungkin. 
demikian pula dengan visi misi Pertamina untuk mewujudkan Pertamina menjadi perusahaan nasional kelas dunia, maka iFRs mau tidak 
mau sudah harus diterapkan dalam pelaporan keuangan Perusahaan, demikian pesan yang disampaikan oleh direktur utama pada acara 
workshop awareness bOc dan bOd Proyek Program konvergensi iFRs pada hari kamis, tanggal 14 april 2011 di Ruang Rapat Pertamax 
lantai 21 yang dihadiri oleh 13 direktur utama anak Perusahaan dan para undangan yang dilanjutkan dengan penandatangan Pakta 
komitmen dari board of comissioner, board of director & 13 direktur utama anak Perusahaan sebagai wujud engagement of leadership 
suksesnya proyek program konvergensi iFRs Pt Pertamina (Persero).

implementasi iFRs tidak semata mencermikan adanya  perubahan pada 
aspek akuntansi dan laporan keuangan, tetapi juga berdampak pada area-
area bisnis antara lain memberikan kemudahan memperoleh pendanaan 
internasional karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan 
ke investor global, relevansi laporan keuangan akan meningkat karena 
lebih banyak menggunakan nilai wajar,  kinerja keuangan (laporan laba 
rugi) akan lebih fluktuatif apabila hargaharga fluktuatif,  Principlebased 
standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit 
menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan 
kepentingan untuk mengatur laba (earning management), serta penggunaan 
off balance sheet semakin terbatas.

Penerapan iFRs di indonesia berpedoman kepada standar akuntansi 
yang ditetapkan oleh dewan standar akuntansi keuangan – ikatan 
akuntansi indonesia (dsak – iai) yang telah mengadopsi 3 Psak 
pada tahun 2010, 16 Psak tahun 2011 dan sekitar 22 Psak yang akan 
diberlakukan pada tahun 2012. Pedoman standar akuntansi keuangan (Psak) tersebut yang telah konvergen dengan iFRs/ias atau 
dalam sebutan lain Psak – iFRs. Pt Pertamina (Persero) melalui proyek program konvergensi iFRs tengah berupaya mengimplementasi 
seluruh Psak – iFRs dengan pendampingan yang dilakukan bersama konsultan internasional kPMg.

Proyek ini tidak hanya terbatas di Pt Pertamina (Persero) tetapi 
termasuk 13 anak Perusahaan yang terbagi dalam 2 group yaitu group a 
dan group b. group a terdiri dari Pt Pertamina (Persero), Pt Pertamina 
Hulu energi, Pt Pertamina eP, Pt Pertamina geothermal indonesia, Pt 
Pertamina drilling services indonesia, Pt Pertamina gas, dan Pt Patra 
niaga. sementara group b terdiri dari Pt Pertamina dana Ventura, Pt 
Pertamina Retail, Pt Pertamedika, Pt Patra Jasa, Pt Pelita air services, 
Pt tugu Pratama indonesia dan Pt Pertamina tongkang. Pembagian 
group a dan b lebih ditekankan pada adanya kesamaan system informasi 
MysaP yang sudah berjalan dan adanya kesamaan sektor usaha.   

Mekanisme implementasi iFRs dalam proyek ini dilakukan melalui 
4 tahapan fase yaitu assessment, design, implementation dan sustain. 
untuk group a dilakukan kesemua fase  dan group b hanya dilakukan 
sampai dengan fase assessment. secara lebih detail tahapan  tersebut 
sebagai berikut  :

1. Fase Assessment. Fase assessment sudah dimulai sejak Januari 
s.d agustus 2011, pada tahapan ini akan dilakukan review & gap analysis terhadap : kebijakan dan prosedur manual akuntansi,  design 
proses bisnis  dan konfigurasi system informasi manajemen, termasuk penyusunan laporan perpajakan dan penyusunan laporan Financial 
Quartely Report (FQR), serta upaya melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka change people dalam penerapan iFRs sebagai standar 
pelaporan keuangan Pt Pertamina (Persero).

2. Fase Design. Pada tahapan ini akan mulai dilakukan penyusunan/design 
terhadap prosedur manual, menyusun kesesuain dengan system informasi 
manajemen MysaP agar dapat menyusun laporan keuangan dan laporan 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hal lain yang berkaitan secara 
kesistemean dan proses bisnis perusahaan. Fase ini akan mulai berlangsung 
pada Juli 2011 sampai dengan Januari 2012.

3. Fase Implementation. Fase ini merupakan tahapan mulai dilaksanakan/
diterapkannya design system yang dibuat sehingga laporan keuangan telah 
konvergen dengan iFRs dan laporan pajak telah sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. Fase ini akan berlangsung mulai Januari 2012 sampai 
dengan desember 2012, sehingga diharapkan per 1 Januari 2013 sudah go 
live implementasi iFRs.

4. Fase Sustain atau Post Implementation. Fase ini merupakan 
fase penyempurnaan atas fase implementasi, koreksi dan inspeksi atas 
implementasi yang sudah dilakukan.

karena implementasi iFRs akan sangat dipengaruhi oleh sumber data, 
proses system, dan cara kerja (people) bahkan tingkat keahlian/profesional yang tidak semata dari keuangan namun juga dari non 
keuangan, sehingga diperlukan kerja sama yang optimal bagi pekerja yang secara langsung  akan terkena dampaknya. sebagai salah 

satu contoh  dalam menentukan nilai suatu asset yang menurut Psak - iFRs harus 
dipecah berdasarkan umur komponen asset (componentization of asset), sehingga 

pada saat menghitung depresiasi (penyusutan) akan mengacu  kepada umur 
komponen unit asset yang berbeda-beda sesuai dengan masa manfaat yang 

perlu diputuskan oleh professional (professional judgment)  sehingga pada 
akhirnya  akan mempengaruhi kepada  laba perusahaan.•
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PEMBAGIAN DOORPRIze TA KILANG BALIKPAPAN II 2011

BALIKPAPAN - “Hore!!! saya dapat sepeda... alhamdulilah,” ujar 
salah seorang pekerja naban (tenaga bantuan) ta balikpapan ii yang 
beruntung memperoleh doorprize berupa sepeda. Doorprize yang diundi 
pada 1 Mei 2011 di pintu masuk ta kilang balikpapan ii ini berlangsung 
dalam suasana antusias dari para naban yang sedang beristirahat 
makan siang. Mereka berharap dapat memperoleh keberuntungan. 
kupon doorprize yang diundi Rusmono selaku general affairs Manager 
Ru V, dibagikan tiap pagi hari menjelang masuk kerja ke dalam kilang 
di pintu masuk kilang dari tanggal 27 april 2011- 1 Mei 2011 pada pukul 
06.00 Wita sampai 06.45 Wita. kegiatan ini diadakan dalam rangka 
memotivasi para pekerja ta balikpapan ii 2011 untuk datang lebih pagi, 
sehingga memperoleh kupon doorprize, karena semakin banyak kupon 
yang didapat, semakin besar peluang mendapat doorprize. Doorprize 
yang dibagikan berupa 20 kaus, 20 tas ransel, 20 payung cantik, 5 kipas 
angin, dan hadiah pamungkas berupa 3 buah sepeda. MPRU V

Warung Kopi
Bangkit = Bersyukur
siang itu, suasana  di Warung Mang Warta ramai oleh pekerja-
pekerja baru Pertamina.

Iyum : Mari mas-mas... mau makan apa nih..
Tomi : saya pengen nyoba nasi + sop dagingnya 

donk, mbak...
Mang warta : baru diterima di Pertamina, ya Mas? 
Andi : iya Pak. kebetulan ditempatkan di Jakarta.
Mang warta : Wahh. selamat ya mas-mas... Mas ini juga 

pesen nasi + sop daging?
Andi : Ya, boleh Pak...
Iyum : silakan duduk. ditunggu ya mas....
Bu Tita : karyawan baru ya?
Tomi : iya bu...
Randi : selamat ya... selamat menikmati perjuangan 

di sini...
Bu Tita  : kok perjuangan dinikmati sih, di. Harusnya 

selamat bertugas, gitu lho...
Randi : ah, kalo cuma bertugas mah, terlalu nor matif 

bu... sekadar bekerja juga sudah meng gu-
gurkan kewajiban ‘bertugas’. betul kan? 

Tomi & Andi : Hehehe.... (sambil mesem-mesem).
Iyum : ih, Mas Randi. Jangan dibikin kaget gitu 

donkk.. kan kasian  mas-mas ini... nanti jadi 
males makan siang di sini deh... silakan mas, 
ini makannya.

Ujang : Husss... iyum... 
Iyum  : iya, iya... kenapa sih kang. baru gitu aja dah 

ditegor.
Bu Tita : cemburu kali,Yum. Hehehe. tenang aja adek-

adek... gak perlu kaget dengan komentar 
Mas Randi. coba jelasin dong maksudnya 
menikmati perjuangan tuh apa, Ran?

Randi : kalian masuk Pertamina kan pasti punya 
gambaran idealis dalam bekerja dan ber-
karya untuk memajukan perusahaan ini. 
nah, terus perjuangkan idealisme itu sampai 
kalian pensiun nanti. Jangan terpengaruh 
oleh apapun yang membuat kinerja kalian 
menurun. karena kebanyakan manusia 
ka lau sudah berada di comfort zone  suka 
lupa dengan idealismenya sendiri. dia 
akan bekerja cuma sekadarnya. Padahal, 
perusahaan ini membayar tinggi kita semua 
plus segala fasilitasnya, dengan harapan 
men dapatkan feedback maksimal berupa 
kinerja bagus dan inovasi. 

Bu Tita : termasuk seperti kita-kita ini ya, Ran...
Randi : Hehehe.. kalo mau jujur sih iya bu... Yah, 

sudah saatnya kita bangkit, bu. sadar bahwa 
tuhan sudah memberikan tempat kerja ter-
baik untuk kita. bekerja cerdas kan bagian 
dari wujud syukur kita kepada-nya.MP

PERTAMINA DALAM TRuSTDISCuSSIOn 

JAKARTA - dengan mengambil tempat di Mnc 
tower Ruang bima, majalah Trust menyelenggarakan 
Trsutdiscussion dengan mengangkat tema “Quo Vadis 
Lifting Migas indonesia”. acara berlangsung pada  
Kamis (5/5).  Sebagai pembicara adalah Zulkiflimansyah 
(anggota dPR Ri komisi Vii), M. irfan (konfederasi 
serikat Pekerja Migas indonesia/sP Pertamina eP) 
dan elan biantoro (kepala divisi Humas dan Hubungan 
kelembagaan bP Migas), dengan moderator anton 
krisbianto (Redaktur Harian seputar indonesia). acara 
dihadiri pemerhati migas dan wartawan.MPUHK
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KUNJUNGAN wAKIL BUPATI KE KILANG RU IV cILAcAP

cILAcAP - Wakil bupati cilacap tatto suwarto Pamudji meninjau  
kilang Ru iV didampingi gM Ru iV bambang Harijanto, (18/3). selain 
mengungkapkan ketertarikannya terhadap teknologi yang digunakan 
di kilang ini, tatto suwarto juga melihat langsung proses pengolahan 
limbah di area Holding basin.  dalam kesempatan tersebut bambang 
Harijanto menjelaskan bahwa pengolahan limbah ini menunjukkan 
betapa besarnya kepedulian Ru iV terhadap lingkungan. Hal ini juga 
dibuktikan dengan diraihnya Proper berdasarkan Peringkat kinerja 
Pengelolaan lingkungan dengan kategori ‘Hijau’ dari kementrian 
negara lingkungan Hidup Ri sebanyak 3 kali berturut-turut. “ini 
menunjukkan bahwa Ru iV melakukan pengelolaan lingkungan 
lebih dari yang dipersyaratkan,” jelas bambang. selain itu, Ru iV 
mempunyai sistem pengelolaan lingkungan dan menjalin hubungan 
yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle). disamping itu, Ru iV juga berhasil meraih 
sertifikat ISO 14001 tentang System Manajemen Lingkungan (SML) 
dari Pt tuV Jerman. dalam kesempatan tersebut, tatto sangat 
mengapresiasi apa yang sudah diraih Ru iV.MPRU IV
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PT Pertamina Tongkang Adakan Training Kepemimpinan

PEP Partisipasi dalam 
Pameran CSR Pendidikan 
Industri Migas

direktur utama Pertamina gas gunung sardjono Hadi dan direktur uta  ma Pt Raja ampat Mak   mur Madani selviana 
Wan ma menandatangani kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan pemanfaatan produksi gas dari JOb PHe-
Petrochina salawati.

JAKARTA - dalam upaya mencari cadangan migas 
baru, tim teknis seismik  PeP akan melakukan survei 
seismik 3d di pulau sumatera dan pulau Jawa yang 
merupakan wilayah kerja PeP region Jawa.

cakupan wilayah yang dilakukan survei seismik 
3d akasiabagus mencakup sekitar 54.094 km2 yang 
melintasi empat kabupaten di Pulau Jawa, yaitu ka-
bupaten  indramayu, subang, sumedang dan Maja-
lengka, dan melintasi 27 kecamatan dan 170 desa.

Menurut setyo sapto edi dan a. iskandar  yang 
menjadi tim eksplorasi Jakarta, kegiatan survei seis mik 
ini akan berlangsung selama 18 bulan yang progress-nya 
dimulai pada minggu pertama Mei 2011.

kondisi daerah menurut peta lintasan seismik 3d 
tersebut terdiri dari berbagai macam aspek. Yaitu, 
as pek morfologi yaitu berupa perbukitan (20%), da-
taran (80%); lithologi berupa dominan clay, serpih, 
kong lomerat & pasir lepas serta batuan beku; vegetasi 
berupa perkebunan tebu, coklat, karet (Perhutani/PtP), 
kayu putih, padi sawah, kebun durian, duku, rambutan 
(rakyat), dan palawija; serta aspek cuaca, yaitu musim 
hujan berlangsung pada Januari – april.

dalam rapat tersebut dibicarakan pula mengenai 
langkah dan strategi yang perlu serta harus dilakukan 
oleh tim. Mulai dari dari aspek kehumasan maupun 
ke amanannya sebelum maupun setelah tim teknis 
melaksanakan pekerjaan.

Pemaparan survei ini dihadiri oleh  Hupmas Region 
Ja wa, wakil g&g, Hse, security, ka. lO  Field Jati ba-
rang & subang.MPPEP REG. JAwA

Survei Seismik 3d Akasia 
Bagus Mulai dilakukan

JAKARTA - ke depan, kegiatan csR bukan sebatas 
untuk pengumpulan dana sosial saja, tetapi diharapkan 
dapat menciptakan keberlangsungan sumber daya 
manusia indonesia yang lebih berkualitas. demikian 
disampaikan Menteri energi dan sumber daya Mineral 
(esdM), darwin Zahedy saleh pada saat konferensi 
pers seminar dan Pameran nasional csR Pendidikan 
sektor energi dan sumber daya Mineral, di balai kartini 
Jakarta, senin (2/5).

seminar dan pameran csR yang diselenggarakan 
oleh kementerian esdM tersebut bertepatan dengan 
Hari Pendidikan nasional dan mengusung tema “Mem-
bangun Masa depan indonesia Melalui Peran aktif csR 
Pendidikan sektor energi dan sumber daya Mineral”.

Pada kesempatan tersebut, Pertamina eP menam-
pilkan informasi pelatihan untuk remaja di sekitar daerah 
operasi Proyek Pengembangan gas Ja wa bekerjasama 
dengan Pusdiklat Migas dan ban tuan komputer di sMP 
3 Randublatung, blora, Jawa tengah.

selain itu, Pt Pertamina (Persero) juga menampilkan 
program csR yang terkait dengan bidang pendidikan. 
beberapa program yang telah dilaksanakan  di bidang 
pendidikan, lingkungan, kesehatan, serta program csR 
unggulan lainya. Pertamina juga menyelenggarakan sesi 
pemaparan tentang industri migas yang dikombinasikan 
dengan cerdas cermat untuk siswa sekolah menengah 
pertama, menengah atas, dan mahasiswa.

adapun peserta seminar dan pameran berasal dari 
kalangan pemerintah perusahaan buMn dan swasta 
sektor migas. 

Rencananya kegiatan seminar dan pameran csR 
pendidikan sektor esdM ini akan diagendakan sebagai 
acara rutin tahunan.MPADP/NDJ.

JAKARTA - dalam rangka 
mengembangkan dan mem-
perluas sayap bisnisnya, 
Per tamina gas senantiasa 
me lakukan inovasi dan te ro-
bosan dalam memacu per-
tumbuhan usahanya. salah 
satunya menjalin kerja sama 
dengan buMd kabupaten 
Raja ampat, Papua barat. 
Jalinan kerja sama tersebut 
dituangkan dalam bentuk 
ke  sepakatan bersama (kb) 
yang ditandatangani pada 6 
Mei 2011 oleh direktur utama 
Pertamina gas gunung sar-
djono Hadi dan direktur 
uta   ma Pt Ra ja  ampat 
Mak    mur Madani selviana 
Wan ma. Penandatanganan 
kb disaksikan oleh direksi 
Pertamina gas, perwakilan 
sVP gas  Pt Pertamina (Per-
sero), serta sekretaris dae rah 
dan dPRd kabupaten Raja 
ampat. 

dalam kb tersebut, Per-
tamina gas dan Raja ampat 

Makmur Madani berkomitmen 
untuk mengoptimalkan pe-
man faatan produksi gas 
dari  JOb PHe – Petrochina 
salawati,  dengan potensi se-
besar 15-25 MMscFd. 

“kerja sama dan si ner  gi 
ini diharapkan dapat ber-

jalan dengan optimal dan 
memberikan manfaat ba-
gi kedua belah pihak ser-
ta ikut membantu Pemda 
Raja ampat dalam  mema cu 
roda ekonomi dan mening-
kat kan kesejahteraan masya -
rakatnya,” ujar gunung sar-

djono Hadi. selain itu, kerja 
sama ini juga merupakan 
wu jud nyata si nergi  yang 
saling meng untungkan antar 
anak perusahaan Pertamina, 
yaitu Pertamina Hulu ener gi 
dan Pertamina gas. MP PER-
TAGAS

JAKARTA - kebutuhan or-
ganisasi selalu berupaya 
meng antisipasi setiap per-
ubahan yang terjadi dalam ling-
kungan bisnisnya meng ingat 
perubahan eksternal lebih 
cepat daripada peru bahan 
internal. Oleh karenanya, 
pengembangan karakter ke-
pemimpinan menjadi prio-
ri tas untuk dilaksanakan di 
lingkungan perusahaan, baik 
kantor Pusat, cabang dan 
crew kapal. untuk itulah, 
Pt Pertamina tongkang 
meng adakan training kepe-
mimpinan transformasi pada  
15 - 20 april 2011 untuk 41 

pekerja di Hotel Patra Jasa 
Jakarta. Training  dibuka 
oleh di rektur utama suheri-
manto.

dalam pemaparan kepada 
para peserta, suherimanto 
menekankan pentingnya 
ke   terlibatan semua pekerja 
untuk memberikan kontribusi 
terbaik bagi perusahaan. “ini 
semua harus kita lakukan agar 
visi menjadi perusahaan kelas 
dunia dapat segera terwujud,” 
tegas suherimanto.

dalam training tersebut, 
para peserta mendapatkan 
10 materi  pelatihan. di an-
taranya, perkembangan dan 

pergeseran paradigma bisnis 
kontemporer, bagaimana me  -
ngelola perusahaan,  pe -
ngembangan karakter, dan 
kepemimpinan  trans for ma-
sional. 

selain materi classroom,  
para peserta juga diajak ber-
interaksi fisik melalui per-
mainan-permainan yang 
krea tif di bumi Perkemahan 
cibubur Jakarta.MPPTK

JAKARTA - tim Futsal eks -
plorasi Pertamina eP ber-
hasil meraih juara kedua 
dan menjadi tim terbaik pa da 
kompetisi terbukti lagi da lam 
kompetisi gathering Futsal 
gathering Futsal geo tech, 
(2-3/5). kompetisi ini diikuti 
oleh 32 perusahaan yang 
di  adakan oleh Pt geotech 
di kuningan Village dalam 
rangka menyambut ulang 
tahun geotech ke-8.  

terkait dengan prestasi 
ter sebut, Ketua Official Tim 

Tim Futsal Ekplorasi PEP Raih Prestasi
Futsal eksplorasi Pertamina 
eP Wahyu a syukur menga-
takan, “tim futsal kami ber-
main sangat baik. Meskipun 
juara dua, tetapi kami sangat 
puas dengan permainan ka-
mi”. 

sebelumnya, papar Wah-
yu, tim ini juga meraih Juara 
Pertama dalam kompetisi 
internal kOFi eP 2010. 

da lam kompet is i  in i 
selain tim Futsal eksplorasi 
Pertamina eP yang menda-
patkan juara i i  dan t im 

ter baik, tim Futsal ubeP 
sangasanga dan tarakan 
juga meraih Juara iii. “bahkan 
pencetak skor terbanyak juga 
berasal dari tim futsal ubeP 
sangasanga dan tarakan, 
yaitu abdul Malik dengan 21 
gol,” papar Wahyu. 

tim Futsal eksplorasi 
mengadakan latihan rutin 
setiap minggu dengan pelatih 
khusus sebulan sebelum 
kom petisi berlangsung dan 
akhirnya memang ber bu-
ah hasil  yang t idak me-

ngecewakan. dukungan 
pe  nuh dar i  Manajemen 
eks  plorasi pun menambah 
kepe rcayaan  d i r i  pa ra 
pemain dan official tim Fut sal 
eksplorasi sehingga me reka 
mau bekerja keras dalam 
setiap latihan yang dijad wal-
kan. 

semoga kemenangan 
ini dapat mengharumkan 
nama Pt. Pertamina eP 
dan semakin meningkatkan 
semangat dan sportifitas da
lam bekerja.MPPEP 
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laboratorium Sains Pertamina bagi 
Calon Guru universitas Jambi
JAMBI - Fakultas keguruan 
ilmu Pendidikan (FkiP) uni-
versitas Jambi mulai 5 Mei 
2011 res mi memil iki la-
bo ratorium sains sendiri, 
yang merupakan ban tuan 
program Corporate Social  
Responsibility (csR) Per-
tamina. 

Peresmian laboratorium 
sains Pertamina ini dihadiri 
ast. Man. external Relation 
Fuel Retail Marketing Region 
ii Roberth MV dan Pjs. OH 
tbbM Jambi  darso abdullah. 
dari universitas Jambi hadir 
Pembantu Rektor i  drs. H. ar-
dinal, Msi, Perwakilan bupati 
Muaro Jambi  beserta dosen 
FkiP universitas Jam bi. 

Pembangunan la bora-
torium yang dilakukan sejak 
enam bulan lalu ini dibangun 
di lahan seluas 110 m2. ba-
ngun an berbentuk rumah 
adat Jambi tersebut terdiri 
da ri dua ruangan berukuran 
6 x 18 meter yang tepat 
berada di samping gedung 
utama per kuliahan FkiP uni-
versitas Jambi. total dana 
yang dikucurkan Pertamina 
mencapai Rp 300 juta. se-
tahun lalu, Pertamina juga 
membangun gedung graha 
Pertamina di universitas sri-
wijaya.       

“Pertamina bangga dapat 
memberikan kontribusi kepada 
masyarakat Jambi, khususnya 
civitas akademisi universitas 
Jambi,” kata Roberth MV saat 
memberikan kata sambutan. 

Roberth mengungkapkan 

bahwa bukan hanya peru sa-
haan migas seperti Pertamina 
yang memiliki tanggung jawab 
untuk mengelola sumber daya 
energi dengan baik. namun, 
peran serta perguruan tinggi 
dan para civitas akademisinya 
juga sangat diharapkan mam-
pu melakukan berbagai riset 
yang berkelanjutan dalam 
pe  ngelolaan energi nasional 
ke depan. 

kehadiran laboratorium 
sains Pertamina ini diharapkan 
mampu membantu FkiP uni-
versitas Jambi mencetak 
calon pendidik ilmu sains 
da lam mewujudkan visinya 
menjadi Research University 
dan lembaga Pengelola 

Riset unggulan strategis na-
sional. “sehingga ke depan 
akan lahir  para penel i t i 
andal di bidang energi yang 
memiliki terobosan-terobosan 
untuk menjaga ketahanan 
energi nasional. semoga 
apa yang akan dihasilkan 
melalui penelitan dan riset di 
laboratorium sains  Pertamina 
ini membawa manfaat lebih 
besar bagi bangsa dan negara 
ke depan,” ujar Roberth.

sementara itu, Pembantu 
Rektor i universitas Jambi 
drs. H. ar dinal, Msi,  meng-
ucapkan terima kasih atas 
kepedulian Pertamina ter-
hadap universitas Jambi. 
ia mengungkapkan, saat ini 

berdasarkan sk dirjen dikti 
tahun 2009, FkiP universitas 
Jambi dijadikan sebagai salah 
satu sentral pendidikan guru 
bertaraf internasional, khusus 
untuk program sains.

“dengan adanya labo-
ratorium ini, perkuliahan 
pa ra calon pen didik di bi-
dang kimia, biologi dan fisi
ka akan lebih optimal dan 
efek tif mengingat selama ini 
kegiatan praktikum mereka 
sering terpaksa dilakukan di 
Fakultas lain bahkan diluar 
kampus,” ungkapnya.

Peresmian gedung ini di-
tandai dengan penggun ting an 
pita oleh Ro berth MV dan drs. 
H. ardi nal, Msi.MPFRM REG. II

ast. Man. external Relation Pertamina Fuel Retail Marketing Region ii Roberth MV menerima cinderamata dari Pem-
bantu Rektor i, drs. H. ardinal. Msi dalam acara peresmian laboratorium sains di Fakultas keguruan ilmu Pendidikan 
universitas Jambi.
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BINJAI – baituzzakah Pertamina (bazma) Pemasaran 
Region i  memberikan beasiswa kepada 40 pela jar 
tingkat sd, sltP dan slta yang ada di sekitar 
wilayah ope rasional depot lPg Pertamina tandem, 
kota bin jai, pada (30/04), di halaman kantor depot 
lPg Pertamina tandem kota binjai.

beasiswa tersebut ditujukan bagi pelajar dari 
keluarga kaum dhuafa dan yatim piatu, terdiri dari 
20 pelajar sd, serta masing-masing 10 pelajar sltP 
dan slta.

Para pelajar tersebut menerima uang pendidikan 
selama satu tahun, perlengkapan sekolah serta pa-
kaian muslim. selain itu, para orang tua dan seluruh 
pelajar juga diberikan pendampingan dan pengajian 
yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

acara penyerahan beasiswa ini dihadiri oleh sek-
retaris bazma Pertamina Region i sutrisno, Wakil 
Walikota binjai  timbas tarigan, kepala depot lPg 
Pertamina tandem Zulfahmi, dan kepala cabang 
PkPu sumut lukmanul Hakim.

sekretaris bazma Pertamina Region i  sutrisno 
dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pem-
berian beasiswa ini untuk memberikan motivasi 
kepada para pelajar yang ada di sekitar wilayah 
ope ra sional. Menurutnya, bazma Pertamina memang 
memiliki program-program untuk memberdayakan 
umat yang berasal dari dana Zis (Zakat, infak, se-
dekah) pekerja Fuel Retail Marketing Region i.

sementara itu, Wakil Walikota binjai timbas 
tarigan mengucapkan berterimakasih kepada bazma 
Fuel Retail Marketing Region i, sehingga dapat mem-
bantu Pemerintah kota binjai dalam mencerdaskan 
masyarakatnya. MPFRM REG. I

Bazma Region I 
Salurkan Beasiswa

1000 Kacamata untuk 
Siswa Sd di Parepare

MEDAN – generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa 
perlu mengetahui perkembangan dunia energi, khususnya mi-
gas yang terjadi di negerinya. sebagai calon agent of change, 
pemahaman tersebut diharapkan dapat membawa perbaikan 
untuk Pertamina dan negara ini ke depan. Hal itulah yang 
mendasari Fuel Retail Marketing Region i menyelenggarakan 
“goes to campus 2011” di tiga Perguruan tinggi yang ada di 
kota Medan, bekerja sama dengan harian bisnis indonesia.

kegiatan ini diawali di Yayasan Pendidikan ibbi Jalan sei 
deli, Medan, pada (29/4) siang. selanjutnya pada (30/4) di 
universitas sumatera utara, dan  terakhir pada (2/5) di Yayasan 
Pendidikan it & b campus.  

dalam acara ini, Fitri erika, asisstant Manager exter nal 
Relation Fuel Retal Marketing Region i memberikan pengertian 
tentang asal usul minyak serta bahan bakar minyak (bbM) yang 
terbaik untuk lingkungan. Fitri juga menjelaskan bagaimana 
memilih bahan bakar yang disesuaikan dengan spesifikasi 
kendaraan. salah satunya dengan menggunakan Pertamax, 
yang mempunyai ROn 92 (Research Octane number). bahan 

PAREPARE – sebagai bentuk dukungan terhadap 
kemajuan pendidikan generasi muda di sulawesi, 
Fuel Retail Marketing (FRM) Region Vii memberikan 
bantuan 1000 kacamata untuk siswa sd di kota 
Parepare. Pemberian bantuan yang merupakan 
program kerja sama sMe&sR Region sulawesi dan 
csR – external Relation FRM Region Vii ini dilakukan 
pada 3 Mei 2011.

seremonial penyerahan kacamata dilakukan oleh 
Plt Walikota Parepare H. sjamsu alam dan assistant 
Manager external Relation FRM Region Vii  Rosinah 
nurdin.

“kacamata pemberian Pertamina ini sangat di-
bu tuhkan siswa yang memiliki keterbatasan peng-
lihatan sehingga dapat meningkatkan prestasi,” ujar 
Walikota. 

sjamsu alam juga mengharapkan Pertamina 
masih bisa menyalurkan program sosial secara 
berkelanjutan di Parepare. Menanggapi hal tersebut 
assistant Manager external Relation Rosinah nurdin 
menyatakan bahwa Pertamina terus berupaya me-
lanjutkan program sosial dan bina lingkungan di kota 
tersebut.

“kami tentunya tetap berupaya membantu Pe-
merintah kota Parepare dalam pemberdayaan sosial 
dan lingkungan, mengingat kota ini menjadi salah satu 
lokasi operasional perusahaan sekaligus menjadi 
ins trumen penting dalam mendukung pencapaian 
PROPeR hijau,” pungkas Rosinah.MPFRM REG. VII

FRM Region I Goes To Campus di 3 Perguruan Tinggi
bakar ini disarankan untuk kendaraan berbahan bakar bensin 
dengan perbandingan kompresi tinggi, karena menghasilkan 
pembakaran yang lebih sempurna pada mesin sehingga mesin 
akan lebih awet. 

Hal sama juga disampaikan oleh Rustam aji, asisstant 
customer Relation-external Relation Fuel Retail Marketing 
Region i, di universitas sumatera utara dan Yayasan Pendi-
dikan it & b. Rustam menambahkan bahwa Pertamina sedang 
dalam proses transformasi, dan semakin terbuka ke pada 
shareholder-nya. untuk mewujudkan visi menjadi kelas dunia, 
Pertamina telah melakukan ekspansi bisnis ke berbagai benua, 
baik di sisi hulu maupun hilir.

selain dari Pertamina, juga dihadirkan dua pembicara, super 
SPL Tobing (Bisnis Indonesia) dan Arifin Asally (Arasco). Super 
sPl tobing memberikan materi tentang “Managing Information 
In Business Decision Making Process Considering the Media 
Frames”. sedangkan Motivator arifin asally dari arasco 
memberikan materi tentang  “Metode Pengumpulan informasi 
secara kualitatif di dunia kini”.MP FRM REG. I

BERITA cSRcorporate social responsibility
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Meniti Cita-cita 
Bersama Pertamina

Komputer untuk  
Siswa Sd Karang Bugis

Gedung Serba Guna unsrat 
diresmikan
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MANADO - Pt Pertamina 
(Persero) menyerahkan 
gedung serba guna uni-
versi tas sam Ratu langi 
(unsrat) yang pemba ngun-
an nya dibantu Pt Pertamina 
(Persero). gedung tersebut 
kini siap digunakan untuk 
mendukung aktivitas ke-
giatan belajar mengajar di 
universitas terbesar di su-
lawesi utara ini. 

Penyerahan gedung 
ser  ba guna unsrat ini dila-
kukan oleh direktur sdM 
Per tamina, Rukmi Hadihartini 
dan diterima oleh Rektor 
uni versitas sam Ratulangi 
donald a. Rumokoy, (29/4). 

gedung yang mendapat 

direktur sdM Pertamina Rukmi Hadihartini didampingi Rektor universitas sam Ratulangi donald a Rumokoy melihat 
foto-foto fasilitas yang ada di gedung serba guna universitas sam Ratulangi.

bantuan Pertamina senilai 
Rp3,889 miliar ini akan menjadi 
pusat kegiatan mahasiswa 
dan tempat pembinaan sdM 
yang berkualitas. bantuan 
Pertamina disalurkan melalui 
program Corporate Social 
Responsibility (csR) di bidang 
pendidikan. “Pembangunan 
ini sudah menjadi komitmen 
Pertamina untuk selalu me-
nyokong dunia kampus, 
ter lebih bagi kampus yang 
berdekatan dengan lokasi 
ope rasi Pertamina,”kata Ruk-
mi.

Pihak kampus berjanji akan 
memaksimalkan pemanfaatan 
gedung serba guna  unsrat 
dengan kegiatan positif yang 

tidak sekadar menunjang 
kemampuan akademik tetapi 
juga kreatifitas mahasiswa.  
“kami berterima kasih sekali 
dan sangat tersanjung meng-
ingat bangunan gedung ini 
lebih mewah dari gedung 
lain nya yang ada di unsrat, 
bahkan lebih mewah dari 
rektorat kampus ini, “ tutur 
Rektor unsrat, donald a. 
Ru  m okoy.

Rangkaian peresmian 
gedung juga diisi dengan 
pemberian bantuan 50 unit 
laptop untuk civitas akademika 
unsrat untuk menunjang 
ke giatan para mahasiswa.
MPTATAN

TANGERANG – Rasa suka cita tengah menyelimuti 
hati kakak beradik eris (11 tahun) dan ani (10) tahun. 
siswa kelas 6 dan 5 Madrasah ibtidaiyah arrahman, 
sitanala, tangerang  itu baru saja menerima beasiswa 
pendidikan dari Pertamina, pada akhir april lalu.  

eris dan ani hanyalah sebagian dari ratusan 
pelajar penerima beasiswa Pertamina yang diberikan 
untuk keluarga mantan penderita kusta (manta). 
sang ayah Mad arif harus kehilangan kaki dan 
beberapa jari tangannya, akibat penyakit kusta yang 
menggerogoti pria berusia 35 tahun itu. sementara 
ibu mereka umiyati, juga mantan penderita kusta, 
namun penyakitnya tidak sampai meluluhkan anggota 
tubuhnya.

Karena keterbatasan fisik dan hidup para mantan 
yang terisolir membuat keduanya tak bisa bekerja 
maksimal. sehari-hari mereka bekerja sebagai 
pengumpul botol plastik air kemasan. Penghasilan yang 
tak tentu membuat pasangan itu kesulitan mencari 

biaya pendidikan kedua 
putri kesayangannya. 
“Jangankan untuk bayar 
sekolah, kadang hanya 
dapat 10 ribu sehari, 
itupun untuk beli makan 
anak-anak,”tutur umiyati.  

kekhawatiran Mad arif dan umiyati pun sedikit 
terjawab. setelah Yayasan Himpunan Penyandang cacat 
kusta mendata kedua putri mereka untuk mendapatkan 
beasiswa dari Pertamina. “Minimal mereka bisa tamat 
sekolah hingga bangku sMP, karena mendapat beasiswa 
hingga 5 tahun ke depan,”kata umiyati.

di rumah sangat sederhananya berukuran 3.5 x 7.5 
meter, yang dibangun dari uang sisa-sisa program blt 
(bantuan langsung tunai), keluarga Mad arif  hidup 
berdampingan dengan sesama mantan penderita 
kusta lainnya, di kawasan sitanala, tangerang. Meski 
hidup serba pas-pasan, mereka sangat memperhatikan 

pendidikan anak-anak, demi masa depan yang lebih 
baik. setiap ada waktu luang, Mad arif menemani kedua 
anaknya belajar, lesehan di atas lantai.

keterbatasan tak menyurutkan semangat belajar 
anak-anak dari keluarga mantan penderita kusta ini untuk 
meniti cita-cita. “kami gembira mendapatkan beasiswa 
ini, semoga lancar,” kata Mad arif. dan eris pun berharap 
beasiswa ini bisa membantu menggapai cita-citanya 
menjadi insinyur pertanian.MPTATAN

BALIKPAPAN - salah 
satu fokus program 
cor porate social Res-
ponsibility (csR) Per -
tamina adalah me la-
kukan bantuan berke-
sinambungan di bidang 
pendidikan. bekerja sa-
ma dengan tbbM ba-
likpapan dan sMe & sR 
balikpapan, csR Fuel 
Retail Marketing Region 
Vi balikpapan menyerahkan sembilan unit komputer, tiga unit printer, dan satu  unit ac 
kepada sdn 009 karang bugis kelurahan karang Jati. bantuan ini diserahkan secara 
simbolis di salah satu kelas sdn 009 karang bugis, pada kamis, 21 april 2011.

Penyerahan bantuan ini dihadiri oleh asisten Manager external Relation Pertamina 
balikpapan bambang irianto, Operation Head tbbM balikpapan Hari Purnomo, dan 
sMe & sR Head ahmad samad Yunus. dari pihak sekolah, hadir kepala sekolah 
sdn 009 karang bugis suprih lestari, para guru dan murid sdn tersebut. Hadir 
pula perwakilan dari kelurahan karang Jati saipul, dan dinas Pendidikan balikpapan 
suminto.

bantuan seperangkat komputer ini dimaksudkan sebagai dukungan Pertamina 
untuk memenuhi kebutuhan guru dan murid sdn O009 terhadap tingginya arus 
informasi global saat ini. karena itu, demi meningkatkan mutu peserta didik, mereka 
perlu mengenal cara pengoperasian komputer sebagai teknologi tingkat tinggi sejak 
dini. Pemilihan sdn 009 karang bugis sebagai sasaran bantuan didasarkan pada 
keberadaan sd tersebut yang dekat dengan tbbM balikpapan (Ring i). selain itu, 
pemberian bantuan ini diharapkan dapat menjadikan sdn 009 sebagai sdn pilihan 
favorit masyarakat di sekitar karang bugis, balikpapan.

Perangkat informasi yang ditempatkan di laboratorium komputer ini dikhususkan 
bagi siswa kelas iV, V, dan Vi. ilmu pengetahuan teknologi dimasukkan ke dalam 
ekstrakurikuler pelatihan komputer yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu selama 
dua jam. ke depannya, Fuel Retail Marketing Region Vi balikpapan berkomitmen 
untuk mengadakan pelatihan guru sehingga mereka bisa meningkatkan kualitas 

dalam memberikan pengajaran kepada para siswa.MPFRM 
REG. VI


