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SLemAN –  Warga sekitar Huntara (Hunian Sementara) ku
wang, desa argomulyo, kecamatan Cangkringan, Sleman 
diY tak ingin terpuruk dengan kondisi ekonomi mereka. Sejak 
gunung Merapi meletus tahun lalu, warga kinahrejo tinggal 
sementara di kawasan tersebut, dengan mengandalkan 
kehidupannya pada kegiatan berkebun serta peternakan. 
karena itulah Pertamina berusaha menghijaukan lereng Merapi 
dengan kegiatan Menabung 100 juta Pohon.

Penanaman pohon dilakukan secara simbolis di kawasan 
Huntara kuwang, Cangkringan yang dihadiri direktur utama 
Pertamina karen agustiawan, Wakil gubernur diY Sri Paduka 

Paku alam iX dan Bupati Sleman Sri Poernomo. Bibit pohon 
tersebut akan disebarkan di beberapa wilayah sekitar lereng 
Merapi. Yang meliputi  25.000 bibit tanaman keras akan 
ditanam di desa Petung, bekerjasama dengan Paguyuban 
Budi asih dibawah binaan kopassus. Sementara 3.200 pohon 
buah yang merupakan tanaman produktif akan ditanam di 
wilayah kinahrejo sebagai upaya Pertamina dalam mendukung 
pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.

“Penanaman pohon dilaksanakan secara bertahap, yang 
merupakan realisasi dari program Menabung 100 juta Pohon. 
kegiatan ini  dilaksanakan dalam rangka merehabilitasi hutan 
dan juga tanaman milik masyarakat yang rusak karena letusan 
gunung Merapi,”papar karen dalam sambutannya. karen 
menambahkan upaya ini sekaligus sebagai bentuk dukungan 
Pertamina dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca 
bencana yang dibuat sejalan dengan rencana Pemda setempat 
yang akan mengembangkan desa kinahrejo sebagai daerah 
agrowisata buah.

Selain melakukan kegiatan penanaman pohon, Pertamina 
juga meresmikan Paud (Pendidikan anak usia dini) Patra 
Belia dan taman bacaan sebagai upaya untuk mencerdaskan 

generasi penerus bangsa. taman belajar bagi anak balita 
tersebut, sekaligus menjadi bagian dari kegiatan pemulihan 
trauma anakanak saat bencana Merapi melanda tempat tinggal 
mereka. “tentu saja kami merasa terbantu, karena anakanak 
disini bisa kembali bermain, beraktivitas yang menyenangkan, 
serta menjadi tempat belajar anak,”ujar nur, salah satu guru 
Paud Patra Belia.

usai meresmikan, karen menyempatkan diri bercerita 
dan  bernyanyi bersama anakanak. Belasan balita antusias 
mendengarkan cerita yang dibacakan karen. Sementara 
seorang anak mencoba memamerkan kepandaiannya membaca 
buku cerita bantuan dari pelanggan SPBu se jateng – diY 
dan pekerja Pertamina di lingkungan Fuel retail Marketing 
region iV. 

rangkaian perayaan Hut Pertamina ke54,  ditandai 
dengan pencanangan Pertamina Sobat Bumi yang berorientasi 
pada percepatan perbaikan lingkungan  serta berkontribusi 
dalam pengurangan emisi karbon dengan kegiatan utama 
‘Menabung 100 juta Pohon’.  Program Menabung 100 juta 
pohon dicanangkan Pertamina dalam jangka waktu lima tahun 
ke depan dari 2011 – 2015.mPDSU

BeRIKAN SUARA ANDA 
PADA THeme-O-meTeR

mULAI 21 N0V - 20 DeS 2011

pulihkan ekonomi masyarakat merapi
Kegiatan penghijauan dan pengelolaan lingkungan 

menjadi salah satu program dari Pertamina Sobat 

Bumi.  Lereng merapi menjadi salah satu wilayah yang 

dihijaukan Pertamina lewat program menabung 100 

Juta Pohon sebagai bentuk dukungan Pertamina untuk 

memulihkan ekonomi masyarakat pasca bencana.

direktur  utama Per tamina karen 
agustiawan bernyanyi bersama anakanak 
Paud (Pendidikan anak usia dini) usai 
meresmikan Paud Patra Belia dan taman 
bacaan di kawasan Huntara kuwang, 
Cangkringan, Sleman.
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meningkatkan ‘service level’ 
kepada pelanggan

Pengantar Redaksi :
unit Bisnis Fuel industry & 

Marine Marketing (FiMM) terus 
berpacu untuk lebih meningkatkan 
pelayanan kepada pelanggan. 
Menurut Vice President Fuel 
Industry & marine marketing 
Pertamina, Dani Adriananta, 
persaingan yang sangat ketat 
mengharuskan Pertamina untuk 

meningkatkan service level melebihi kompetitor. karena menjaga 
dan memelihara pelanggan biayanya lebih ekonomis dibanding 
merebut kembali pelanggan yang sudah beralih ke kompetitor. 
Berikut wawancara lengkapnya.

Bagaimana pencapaian target FImm tahun 2011 ini? 
Pada tahun 2011 ini untuk target revenuenya sudah mencapai 
120% dari base target di KPI. Kemudian untuk profitnya, kita 
sudah mencapai 87% dari target pada bulan Oktober 2011. jadi, 
kita optimis pada tahun 2011 ini profit yang ditargetkan sebesar 
rp.7,4 triliun di BBM industry & Marine itu dapat tercapai.

Bagaimana dengan target tahun 2012? target 2012 sesuai 
dengan rkaP (rencana kerja & anggaran Perusahaan) untuk 
sektor non PSO dan non Pln itu kita dinaikkan. Volume total 
non PSOnya ditargetkan menjadi 15,4 juta kl. dan saya optimis 
mampu mencapai angka tersebut. 

Bagaimana dengan target RJPP tahun 2011 – 2015? jadi, 
trend di pasar BBM industry & Marine ini harus dipisahkan di 
sektor industri, khususnya di segmen electricity power generation 
itu nantinya akan turun. kenapa? karena Pln sebagai pelanggan 
terbesar Pertamina akan menggunakan energi alternatif, yaitu 
beralih ke gas dan batubara. Otomatis di segmen Pln, trend-
nya akan turun. untuk tahun 2012 diperkirakan Pln hanya 
menggunakan BBM antara 5,5 – 6,5 juta kl saja.

nah, di sisi lain sektor industri non Pln seperti di sektor 
pertambangan, khususnya pertambangan batubara, precious 
metal, emas, tembaga, dan nikel akan booming dan tumbuh 
besar. jadi, kehilangan di sektor power generation (Pln) 
diharapkan akan terkompensasi di sektor pertambangan lainnya, 
seperti batubara, emas, tembaga dan precious metal serta 
marine bunker.

jadi, kita betulbetul menyampaikan kepada pemegang 
saham untuk mensupport. khususnya mengenai penghilangan 
PPn (Pajak Pertambahan nilai) dan Pajak Bahan Bakar 
kendaraan Bermotor (PBBkB) untuk bunker kapal dengan tujuan 
luar negeri. karena hal tersebut membuat produk Pertamina 
tidak kompetitif di indonesia, sebab harga kalah bersaing dengan 
produk dari luar negeri.

Sejak kapan terjadinya pengalihan bahan bakar? 
Sebenarnya mulai 2011 ini sudah terasa, karena dulu Pln 
meng ambil sekitar 10 – 10,5 juta kl/tahun, sekarang ini mungkin 
hanya 9 juta kl/tahun. jadi, saya perkirakan tahun depan 
kemungkinan turun lagi. 

jadi, intinya di pulau jawa, Madura dan Bali alternatif energi 
tersedia cukup, ada gas dan batubara. Pembangkit listrik dari 
batubara atau pembangkit listrik gas besar ada di pulau jawa. 
jadi, memang ruang untuk tumbuh di segmen BBM industry & 
Marine Pertamina nantinya berkembang di Sumatera, kalimantan 
dan indonesia timur. 

Oleh karena itu, kita mengajak kepada seluruh tim 
Pertamina untuk mensupport dengan melakukan perbaikan 
sarana dan fasilitas di Sumatera Bagian Selatan. Mengapa? 
karena tambangtambang itu ada di daerah Sumatera Sel a
tan. kemudian di Samarinda dan tarakan (kalimantan timur), 
Sampit (kalimantan tengah), Banjarmasin (kalimantan Selatan), 
Pontianak (kalimantan Barat). juga di indonesia timur seperti 
di tual, BauBau kita meminta saranasarana back loading dan 
pumping ratenya diperbesar.

Terobosan apa yang akan dilakukan FImm kepada 
pelanggannya ke depan? jadi, memang bisnis ini adalah 
perwujudan riil dari business to business. karena ini bukan 
bisnis retail, tapi lebih ke B to B. karena bisnis B to B, customer 

intention atau customer maintenancenya tidak sama dengan 
B to c. jadi, kunci utamanya adalah sales representative dan 
Key Account Officer Pertamina, produk berkualitas, product 
knowledge, pengetahuan tentang teknologi, seperti teknologi 
permesinan, kemudian juga pengetahuan tentang Health, safety, 
& enviroment (HSe).

apalagi misi FiMM adalah menjadi partner yang terbaik 
bagi pelanggan. jadi, FiMM akan tumbuh dan besar bersama 
dengan partner kita. Maka dari itu, pelanggan kitalah yang 
menjadi pemicunya. untuk itu, kita dituntut harus mengetahui apa 
kebutuhan dan teknologi yang digunakan pelanggan dari FiMM, 
seperti Pln, adaro, Samudera indonesia, Borneo lumbung 
energi, newmont, dan Pama.

Dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan, langkah 
apa yang dilakukan FImm? dulu Pertamina merupakan bagian 
dari Pemerintah. kita menyalurkan BBM PSO dengan tata 
cara Pemerintah. Yang harus diingat, sekarang ini kita bukan 
Pemerintah. Pertamina sekarang ini adalah persero dan di BBM 
industry & Marine itu adalah segmen yang berkompetisi dengan 
80 badan usaha lain. artinya, jika Pertamina tutup pada hari 
Sabtu – Minggu, pelanggan dengan mudah memesan kepada 
pihak lain.

jadi memang harus ada perubahan, kalau Pertamina mau 
maju. karena pasar menuntut kita harus siap ketika dibutuhkan 
7 hari seminggu. lain ceritanya ketika Pertamina masih menjadi 
pemain tunggal. Bagaimanapun pasti ditunggu oleh pelanggan.

untuk itu, saya sudah berkomunikasi, terutama kepada 
temanteman di kilang memang harus ada yang diberikan 
kompensasi. Misalnya, adanya tambahan dana lembur karena 
Sabtu dan Minggu harus masuk kerja.

Zamannya sudah berubah, kita dituntut oleh pelanggan untuk 
dapat memenuhi kebutuhannya kapanpun. dan ada alternatif 
kompetitor apabila Pertamina tidak melayani

Berapa banyak jumlah pelanggan FImm? total pelanggan 
FiMM mencapai 4.600 pelanggan yang tersebar di seluruh 
indonesia. nah, dari 4.600 ini ada 200an pelanggan yang 
membeli 70% dari total sales FiMM.

Lalu bagaimana dengan progress Conco Delco? Program 
ini sudah berjalan dengan baik. Pada tahun 2011 ini kita sudah 
melakukan kurang lebih 37 call (kapal) dengan total revenue 
kurang lebih 26 juta dolar Amerika dengan profit yang cukup 
signifikan. Jadi, komposisinya sebulan 3-4 kapal yang melakukan 
pengisian.

ini sebetulnya misi belajar FiMM dalam melakukan ekspansi 
ke luar negeri, yang ternyata cukup signifikan hasilnya. Makanya 
sekarang program ini kami garap sangat serius, yaitu dengan 
menaruh satu orang sales representative di Singapura yang 
mengerjakan conco Delco untuk melakukan ekspansi ke luar 
negeri yang lebih dahsyat.

dengan langkahlangkah yang telah dilakukan FiMM ini, 
saya meminta dukungannya dari seluruh tim Pertamina, bahwa 
persaingan semakin berat dan ketat, jadi tidak ada waktu lagi 
untuk santaisantai. Sekarang ini Pertamina harus merubah diri 
dan mindset.

karena kalau kita tidak meningkatkan service level, kita akan 
ditinggalkan oleh pelanggan. Sekarang ini kita dituntut harus 
lebih baik lagi dari kompetitor. Misalnya kompetitor pelayanannya 
sudah level a, maka Pertamina harus level a+1 kalau masih ingin 
pelanggannya eksis. dan itu semua tidak bisa dikerjakan oleh 
satu Fungsi FiMM saja, namun juga tim distribusi, keuangan, 
Perkapalan, Pengolahan dan lainnya.

Sementara di segmen yang kecilkecil sebanyak 3.000an 
pelanggan kalau tidak hatihati menjaganya bisa saja pindah ke 
kompetitor. jadi, kuncinya adalah memelihara pelanggan dan 
menjaga customer retention jauh lebih murah daripada merebut 
kembali pelanggan yang sudah pindah ke kompetitor. karena 
kalau sudah hilang untuk merebut kembali biayanya bisa lima 
kali lipat dan itu sudah pernah dilakukan.

untuk maintenance relationship sekarang cukup baik, 
misalnya mengadakan workshop untuk problem solving, call 
center. Memberikan respon yang cepat berdampak luar biasa. 
intinya, pelanggan menginginkan adanya respon yang cepat, 
kualitas produk yang baik, dan harga yang kompetitif.mPNDJ
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industri hijau, kenapa tidak?

PeRTAmINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi, dan Bergerak  Bersama

Perubahan tidak hanya menuntut orang per orang. industri 
sebagai penyedia hajat manusia sangat berperan dalam 
menciptakan kerusakan lingkungan. revolusi industri telah 
membawa konsekuensinya, dan saatnya untuk membawa 
sebuah gerakan: industri hijau.

ada yang beranggapan pemanasan global hanya bualan 
saja. anggapan seperti ini mungkin saja muncul lantaran 
tidak ada informasi memadai mengenai besarnya dampak 
pemanasan global itu. atau, karena memang belum ada 
dampak negatif yang dirasakan sehingga menganggapnya 
sebagai isapan jempol.

Menurut Forum kemanusiaan global (gHF) kematian 
yang disebabkan oleh pemanasan global di seluruh dunia 
tidak kurang dari 315 ribu orang. jumlah sebesar itu berasal 
dari kelaparan, berbagai penyakit, dan aneka bencana alam. 
Bahkan, pada tahun 2030 jumlah kematian langsung dari 
pemanasan global bisa mencapai 500.000 orang. Maka, tidak 
heran jika kemudian kesadaran akan pentingnya kehidupan 
yang lebih ramah lingkungan menggema di manamana.  
tuntutan bukan saja terhadap individu, tetapi pada perusahaan 
yang telah begitu banyak memberikan andil besar terhadap 
perusakan lingkungan. 

Harus diakui kegiatan industri memiliki potensi tinggi 
terjadinya kerusakan lingkungan melalui pencemaran
pencemaran yang ditimbulkannya. apalagi, jika perusahaan 
tidak menerapkan baku mutu limbah yang aman untuk sampai 
pada pembuangan akhir. jelas, kondisi ini selain dapat merusak 
lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar industri, 
belum lagi bila ditinjau dari segi kerugian moral. racun kimia 
yang diproduksi pabrikpabrik terus mengaliri sungai, kali 
dan meresap ke tanahtanah. jenis bahan kimia yang telah 
dipergunakan setidaknya telah mencapai 60.000 jenis, dari 
lima juta jenis kimia yang telah dikenal. jumlah itu belum 
termasuk ribuan bahan kimia lain yang diperdagangkan. 

Maka, tuntutan perusahaan dan industri menerapkan 
prinsipprinsip ramah lingkungan menjadi tidak berlebihan. 
Memang banyak anggapan yang mengatakan bahwa industri 
yang berbasis ramah lingkungan biaya operasinya menjadi 
sangat mahal. Mungkin saja demikian, jika sudut pandang 
yang dipakai pengolahan limbah hanya sebatas biaya. 
namun, jauh di luar itu, jika industri memandangnya dari sisi 
lain tentu akan berbeda. industri ramah lingkungan bukan 
saja ikut melestarikan kekayaan alam yang jelasjelas juga 
diperlukan perusahaan tetapi juga menjadi investasi untuk 
kegiatan industri itu sendiri. Mengapa? Saat ini penghargaan 
masyarakat terhadap industri yang ramah lingkungan semakin 
tinggi. dampak positifnya tentu saja produkproduk yang 

dihasilkan akan makin diminati.     
investasi bukan semata soal keuntungan. dengan 

pengolahan limbah yang baik, secara moril perusahaan 
telah ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan yang 
dieksploitasinya. kenyamanan kerja bisa muncul jika kondisi 
perusahaan juga ramah terhadap lingkungan. Yang lebih 
penting lagi, limbah yang dihasilkan seringkali menjadi pemicu 
konflik utama antara masyarakat dengan perusahaan atau 
industri. Tidak sedikit konflik ini berujung bentrok atau diajukan 
ke muka hukum. Biaya untuk mengurusi halhal seperti ini 
tentu sangat besar. kondisi kerja yang tidak kondusif seperti 
ini pada akhirnya menurunkan produktifitas. Sebaliknya, 
penerapan prinsipprinsip industri ramah lingkungan bisa jadi 
justru mendapatkan dukungan masyarakat.

Harus diakui menuntun perusahaan untuk beramah 
lingkungan memang tidak mudah. Setidaknya diperlukan 
instrumen pendukung, yang bersifat pembinaan, pengawasan 
dan pemantauan. instrumen bisa berupa administratif, sosial 
dan teknis. instrumen administratif meliputi hukum dan 
kebijakan, peraturan dan ketentutanketentuan, guideline, 
dan penegakan hukum. Pemberian insentif bagi industri yang 
menerapkan prinsip ramah lingkungan dapat dimasukkan 
dalam kategori ini. Sedangkan, intrumen sosial adalah 
partisipatif masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya. 
intrumen yang tidak kalah pentingnya adalah teknis dimana 
mencakup aMdal, Penilaian risiko, Penentuan kriteria dan 
Standar. 

Seperangkat infrastuktur tersebut sejatinya sudah ada 
dan beberapa lagi terus diperbaiki. Peran pemerintah tidak 
dipungkiri begitu penting. dalam upaya mendorong kebutuhan 
sikap beberapa pengusaha yang sulit tergerak memang 
harus ada semacam intensif yang diberikan. Beberapa ke
mudahan—terutama yang terkait dengan biaya—tidak bisa 
tidak harus bisa dilaksanakan. Pengolahan limbah, bahan 
baku, produk yang berwawasan lingkungan serta budaya 
membutuhkan dana besar, meski manfaat yang didapat jika 
mempraktikkannya jelas jauh lebih besar.

Menyadari hal tersebut, pemberdayaan dan kemitraan 
harus mampu membentuk kesadaran pentingnya pelestarian 
lingkungan dan melibatkan partisipasi aktif pemangku 
kepentingan. Pada proses ini, aspek otonomi daerah menjadi 
signifikan, yakni pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan 
sumber daya manusianya harus melibatkan masyarakat. Baik 
dalam perencanaan maupun pelaksanaan pelestarian itu.•

tak terasa, usia Pertamina bertambah satu lagi. 
untuk sebuah entitas bisnis, angka 54 merupakan 
nilai yang dapat menjadi tolok ukur kedewasaan 
perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya. 
Seperti yang diucapkan direktur utama Pertamina 
karen agustiawan, di usia tersebut, Pertamina 
seharusnya sudah mature dan mengetahui arah yang 
ingin dicapai untuk jangka waktu 10 sampai 20 tahun 
ke depan.  dengan visi dan misi perusahaan yang 
baru sebagai  perusahaan energi nasional berkelas 
dunia, tujuan tersebut harus bisa dicapai dalam waktu 
sesingkatsingkatnya. 

inilah momen yang pas bagi seluruh insan 
Pertamina untuk senantiasa memperbarui semangat 
kerja, sesuai dengan sesuai dengan tagline “Semangat 
terbarukan” yang diusung Pertamina. dengan 
semangat itu, citacita menjadi perusahaan kelas dunia 
bisa dicapai dalam waktu sesingkatsingkatnya. 

jalan yang ditempuh Pertamina bukanlah jalan 
yang lurus dan mulus. di era persaingan bisnis global 
ini, pasti banyak tantangan yang dihadapi. dibutuhkan 
kesungguhan seluruh elemen di Pertamina untuk 
menjalankan tugas dan kewajibannya, dan senantiasa 
menerapkan tata nilai 6C, clean, competitive, 
Confident, Customer Focused, Commercial, Capable. 
termasuk menerapkan 24 x 7 ethics. 

ulang tahun Pertamina yang jatuh pada akhir 
tahun  harus disyukuri sekaligus menjadi bagian dari 
evaluasi dan introspeksi kita dalam melaksanakan 
targettarget yang telah dicapai pada tahun 2011 ini. 
Pencapaian prestasi di bisnis dan operasi selama 
tahun ini, harus  terus dipertahankan dan ditingkatkan 
untuk menghadapi tantangan bisnis tahun 2012, di 
tengah kondisi ekonomi global yang tengah lesu. 
Sementara target yang tak tercapai pada tahun ini, 
harus menjadi catatan dan pelecut bagi peningkatan 
kinerja di tahun 2012. Bukan saatnya lagi mencari
cari alasan tidak tercapainya target kerja, diakibatkan 
masalah eksternal. Belajar dari pengalaman sudah 
berjalan seharusnya kegagalan yang terjadi menjadi 
bahan untuk menghadapi tantangan kedepan. 
Mempersiapkan diri dengan amunisi untuk berperang 
di kancah bisnis yang kian ketat ini.

Memaknai ulang tahun tidak boleh sekadar 
perayaan belaka. gebyar kemeriahan telah usai pada 
10 desember lalu. tapi, semangat kebersamaan 
dan  sense of belonging  seluruh pekerja Pertamina 
harus lebih ditingkatkan. Spirit itu perlu ditanamkan 
dalam diri setiap insan Pertamina, mengingat saat ini 

persaingan dunia 
usaha  semakin 
tajam. tidak hanya 
memperbarui 
semangat, tapi 
juga harus mampu 
memperbarui 
strategi dan 
inisiatif  agar bisa 
terus memberikan 
yang terbaik untuk 
perusahaan dan 
bangsa ini. dan 
jangan lupa, seluruh 
pekerja harus solid 
dalam mengemban 
tanggung jawab dari 
perusahaan.

Mari rapatkan 
barisan menggapai 
asa bersama.mP
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akuisisi konsumen 
pelumas industri 
pasar overseas di 
Bangladesh

‘mapping strategy’ pertamina nyaris sempurna

direktur SdM Pertamina rukmi Hadihartini menerima penghargaan SPex2.
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kemajuan perusahaan, kesejahteraan pensiunan

JAKARTA - untuk kesekian 
k a l i n y a  P t P e r t a m i n a 
(Persero) mendapatkan 
pengakuan atas kinerjanya. 
kali ini perusahaan yang 
dinahkodai karen agustiawan 
menjadi salah satu finalis 
perusahaan yang memiliki 
strategi bisnis yang cukup 
baik di antara 10 peru sahaan 
yang terpilih oleh gMl melalui 
strategy-into-Perfomance 
excecu t i ve  exce l lence 
(SPex2).

Penghargaan tersebut 
diterima langsung oleh di
rektur Sumber daya Ma
nusia Pertamina rukmi 
Hadihartini, Senin (28/11) di 
Hotel Four Season,jakarta. 
“Penghargaan ini menjadi 
bukti bahwa strategi bisnis 
Pertamina memang telah 
berjalan sesuai rencana dan 
pada rule yang tepat,”kata 
r u k m i  u s a i  m e n e r i m a 
peng hargaan. rukmi me
nambahkan penghargaan 
ini sekaligus menjadi bukti 
pengakuan publ ik  akan 
kinerja Pertamina yang terus 
mereformasi diri menjadi 
lebih baik.

k e b e r h a s i l a n  y a n g 
telah dicapai Pertamina 
saat ini tidak bisa lepas 
dari strategy mapping yang 
telah diterapkan. strategy 
mapping sendiri bertujuan 
untuk menerjemahkan ke 
dalam sasaran dan ini
siatif. Peta strategi yang di
kembangkan berfokus pada 
empat hal. di antaranya, 

JAKARTA - Meningkatkan kemitraan 
dan kesejahteraan Pensiunan Per
tamina. demikian tema yang diambil 
pada Musyawarah nasional (Munas) 
ke9 Himpunan Pensiunan Pertamina 
(Himpana) di kantor Pusat Pertamina, 
pada 2627 nopember 2011. tema 
tersebut selaras dengan tujuan didi
rikannya Himpana, yaitu menjadi 
wadah silaturahmi bagi pensiunan 
Pertamina dan sebagai  upaya 
kesejahteraan anggotanya. kegiatan 
yang diikuti oleh perwakilan pensiunan 
dari cabangcabang Himpana seluruh indonesia ini dibuka oleh direktur utama Pertamina karen 
agustiawan.  

Pada kesempatan tersebut, karen agustiawan menyampaikan rasa bahagianya bisa 
berkumpul dengan para senior.  karen memaparkan, saat ini program transformasi yang sudah 
digulirkan Pertamina secara bertahap telah mengarahkan Pertamina menuju citacitanya menjadi 
perusahaan energi nasional kelas dunia. “dalam perjalanan menuju visi besar tersebut, kita 
berharap masa depan Pertamina semakin cerah yang dampaknya secara langsung kepada 
karyawan dan tentunya juga mantan karyawannya,” ujar karen. 

untuk itulah, karen mengharapkan kerja sama antara pekerja Pertamina yang masih 
aktif maupun para mantan pekerja untuk mendukung program transformasi Pertamina dalam 
mewujudkan citacita tersebut.

karen juga berharap agar  Munas Himpana tahun ini dapat menghasilkan  program kerja 
yang bagus untuk kebaikan pensiunan dan perusahaan. “jadikan Himpana sebagai organisasi 
para mantan pekerja Pertamina yang ikut bertansformasi,” tegasnya. 

Sementara ketua panitia Munas Syaebani menyampaikan bahwa kebersamaan, kemitraan 
dan kesejateraan adalah dambaan bagi setiap anggota Himpana. “Melalui Munas ini kita ingin 
mendiskusikan bersama semua harapan dan pandangan dan upaya untuk meningkatklan 
kebersamaan antara Himpana dengan dPP, dan  juga perusahaan,” jelasnya. 

Pada hari kedua,  Hari Purnomo terpilih menjadi ketua baru Himpana. Hari akan menjabat 
untuk tiga tahun ke depan. acara ditutup oleh direktur SdM rukmi Hadihartini.mPKUN

JAKARTA - jangkauan pemasaran produk pelumas 
Pertamina untuk pasar overseas bertambah 
dengan mulai masuknya pelumas Pertamina di 
sektor industri di Bangladesh. Pasar potensial yang 
digarap Pelumas Pertamina adalah industri tekstil 
di Bangladesh yang merupakan salah satu pusat 
industri tekstil di kawasan asia. 

Pada tanggal 19 nopember 2011, tim Overseas 
Marketing yang diwakili oleh nugroho Setyo 
utomo, ass. Man. Overseas region B, dan abdul 
Hamid, mencapai kesepakatan dengan Mr. Hsiao 
Hai He, director of ring Shine textiles ltd., salah 
satu industri tekstil utama di dhaka untuk supply 
produk pelumas Pertamina ke grup ring Shine 
menggantikan produk global brand yang sekarang 
mereka gunakan. Melalui premilinary test yang 
telah dilakukan oleh teknisi ring Shine tidak 
ada keraguan terhadap kualitas produk Pelumas 
Pertamina, terutama produk specialties untuk mesin 
rajut knitto tX 22.

Penggunaan pelumas Pertamina di ring Shine 
ini telah mengendorse beberapa industri lain di 
Bang ladesh untuk beralih menggunakan Pelumas 
Pertamina.mPPeLUmAS

balanced scorecard atau 
keuangan ,  pe langgan , 
pro ses pertumbuhan dan 
pembelajaran. Setiap ide dan 
inisiatif diidentifikasikan dalam 
masingmasing kategori ter
sebut, kemudian dinilai ber
dasarkan kemampuan.

”Pertamina menjadi per
usahaan yang memiliki The 
Best Practice dalam hal ini. 
Mereka memiliki rencana 
jangka panjang dari tahun 
20112015. Secara garis be
sar  unit bisnis Pertamina 

di bagi menjadi dua hal, hu
lu dan hilir,”kata Budi Se
tiadharma selaku salah satu 
dewan juri.

Senada dengan Budi, 
dewan juri lainnya, Firdaus 
alamsyah menilai leadership 
di tubuh Pertamina sendiri 
memiliki peran yang sangat 
signifikan yang dapat mem-
pengaruhi kinerja eksekusi. 
”Pertamina juga memiliki tema 
fundamental yang mencakup 
tranformasi bidang pola pikir 
dan perilaku bebas korupsi, 

sedangkan untuk tema bisnis, 
mereka juga ingin fokus pa
d a  p e l a n g g a n , ” u n g k a p 
alamsyah.

Sementara itu sepuluh 
finalis yang terpilih selain 
Pertamina di antaranya, Pt 
indo tambang raya Megah 
tbk, Pt united traktor tbk, 
Pt tigaraksa Satria tbk, 
Pt kompas, Pt Sumber 
alfaria trijaya, tbk, tV one, 
Pt Freeport indonesia,  Pt 
kalbe Farma tbk, Pt Bank 
Bni tbk.mPeKA
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PeRTAmINA SIAP PImPIN PROGRAm 
KONVeRSI BBm Ke BBG
JAKARTA (INVESTOR DAILY) - Pt Pertamina (Pesrero) 
menyatakan siap memimpin program konversi BBM ke 
BBg. Hal tersebut dinyatakan direktur utama Pertamina 
karen agustiawan pada pembukaan Go Gas indonesia 
National Forum.  Menurut karen, Pertamina memiliki 
pengalaman di bidang hulu hingga hilir di sektor minyak 
dan telah berhasil melaksanakan program konversi 
minyak tanah ke elpiji. dia memaparkan, Pertamina 
telah terlibat dalam program konversi BBg sejak 1986 
saat pemerintah menetapkan compressed natural gas 
(cNG) sebagai bahan bakar alternatif. Saat itu, Pertamina 
langsung menggarap infrastruktur gas dengan membangun 
delapan unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar gas (SPBg) di 
wilayah jakarta. untuk mendukung program konversi, karen 
menuturkan Pertamina telah mengalokasikan gas sebesar 4 
juta kaki kubik per hari (mmscfd) dari total seluruh produksinya. 
alokasi pasokan gas ini menyusul rencana Pemprov dki 
jakarta yang menambah armada transjakarta sebanyak 44 
unit tahun ini dan 202 armada pada 2012. tambahan armada 
ini membutuhkan gas sebanyak 6,4 mmscfd.

PeRTAGAS SIAPKAN BeLANJA mODAL 
3 TRILIUN RUPIAH
JAKARTA (Republika) - Pt Pertamina gas (Pertagas) 
menyiapkan belanja modal rp 3 triliun pada 2012. 
Sementara itu, hingga akhir tahun, Pertagas berharap 
bisa membukukan pendapatan sekitar rp 750 miliar. 
direktur Pertagas gunung Sardjono Hadi menyatakan 
belanja modal yang dialokasikan memang lebih tinggi 
dari tahun ini yang hanya rp 1,038 triliun. “ini disebabkan 
banyaknya proyek yang kami tangani tahun depan,” 
katanya. Seperti pembangunan pipa floating storage 
and regasificatio unit  (FSru) dan pipa trans jawa. 
Belanja modal tersebut akan berasal dari pengalokasian 
Pertamina. “jadi, tidak cari sendiri,” katanya. Perseroan 
pun berharap bisa membukukan pendapatan rp 750 
miliar hingga akhir tahun. angka ini melebihi target 
pendapatan yang ditetapkan untuk 2011, yaitu rp 
627 miliar. tahun depan, diharapkan pendapatan 
bisa meningkat hingga rp 1 triliun. “lalu, pada 2015 
diharapkan mencapai target BuMn sekitar rp 3 triliun,” 
katanya.mPRO

2 penghargaan dari kementerian Bumn
JAKARTA –  Per tam ina 
berhasil  memenangkan dua 
penghargaan sekaligus dalam 
program BuMn awards 2011 
“inovasi  untuk kinerja unggul” 
yaitu juara pertama kategori 
inovasi Manajemen BuMn 
terbaik  dan juara ketiga untuk 
kategori inovasi gCg BuMn 
terbaik.

anugerah BuMn 2011 
diselenggarakan kemen terian 
Badan usaha Milik negara, 
Forum Humas BuMn, dan 
Maja lah BuMn track d i 
Ballroom Hotel Four Season, 
jakarta, pada kamis (1/12). 
direktur utama Pertamina 
karen agustiawan menerima 
penghargaan kategori inovasi 
Manajemen BuMn terbaik 
yang diserahkan oleh mantan 
M e n t e r i  n e g a r a  B u M n 
Sugiharto yang juga menjabat 
komisaris utama Pertamina. 
Selain para petinggi BuMn.

 “ P e n g h a r g a a n   i n i 
merupakan apresiasi  untuk 
perusahaan yang menunjukkan 
kebe rhas i l annya  da l am 
mengubah cara kerja lama 
menjadi cara kerja yang lebih 
baik. termasuk perusahaan 
yang berhasil menciptakan  
caracara kerja baru dan 
menerapkannya sehingga 
memudahkan pengelolaan 
organisasi dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir,” kata ketua 
Pelaksana sekaligus juri di 

komisari utama Pertamina Sugiharto yang juga mantan Menteri negara BuMn memberikan penghargaan BuMn  awards 
2011 untuk kategori  inovasi Manajemen BuMn terbaik kepada direktur utama Pertamina karen agustiawan.
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H a d i  m e n a m b a h k a n 
bahwa keberhasilan inovasi 
manajemen dalam konteks 
ini terlihat dalam efektifitas 
prospek bisnis perusahaan 
tersebut. dampaknya secara 
ekonomi dan sosial akan 
terlihat dalam 15 tahun ke 
depan. “inovasi manajemen 
berperan dalam mendongkrak 
produktivitas input inovasi or
ganisasi,” ujarnya.

terkait  dengan peng
ha rgaan  yang  d i t e r ima 
Pertamina,  direktur utama 
Pertamina karen agustiawan 
mengatakan bahwa penghar
gaan in i  bukan sekadar 
menunjukkan kinerja Pertamina 
secara kuantitatif, tapi juga 
kinerja kualitatif. “Saya melihat 
perusahaan yang inovatif itu 
adalah  perusahaan yang 
memapu berkembang dari 
sisi kuantitatif dan kualitatif. 
Contohnya,  perubahan visi  
Pertamina  dari perusahaan 
migas ke perusahaan energi. 
ini untuk kepentingan masa 

depan, “ ungkap karen.
k a r e n  m e n u t u r k a n 

bahwa kedepanya ia ingin 
me lakukan pen ingka tan 
kemampuan  SdM yang 
nantinya diimplementasikan 
melalui berbagai proyek, 
terutama hulu, laut dalam 
dan natuna. “Saya ingin dari 
sekarang  SdM  Pertamina itu 
sudah dipersiapkan. karena 
saya pikir, kinerja operasional 
ini sudah  membaik,  hanya 
butuh lebih ekspansif lagi. 
nah, sekarang yang perlu 
perhatian ekstra adalah SdM
nya,” katanya.

Penghargaan kategori 
inovasi untuk kinerja unggul 
ini diraih Pertamina setelah 
menyisihkan empat nominator 
l a i nnya .  Ya i t u ,  Pt Bni 
(Persero) tbk, Pt angkasa 
Pura i (Persero), Pt Bukit 
asam (Persero) tbk, dan Pt 
Wijaya karya (Persero) tbk. 
adapun runner up kategori ini 
diraih oleh Pt Bni (Persero) 
tbk, diikuti oleh Pt Bukit asam 
(Persero) tbk.  Sedangkan 
untuk kategori inovasi good 

Corporate governance (gCg) 
BuMn terbaik, Pertamina 
meraih juara ketiga. untuk 
posisi pertama dimenangkan 
oleh Pt Bank Mandiri tbk, 
sedang juara kedua diraih oleh 
Pt jasa Marga tbk.

anugerah BuMn 2011 
bertema inovasi untuk kinerja 
unggul  d i ikut i  69 BuMn 
yang memperebutkan gelar 
inovatif pada 12 kategori 
yang dilombakan. Program ini 
merupakan ajang bagi kalangan 
BuMn sebagai korporasi yang 
sehat dan tangguh, serta 
konsisten menerapkan Good 
corporate Governance.

 Menteri BuMn dahlan 
iskan dalam sambutannya 
menga takan bahwa pemenang 
dari semua kategori inovasi 
merupakan yang terbaik di 
antara yang terbaik. “Saya 
berharap para pemenang, 
terutama bagi perusahaan yang 
dinobatkan sebagai BuMn 
terbaik dapat menularkan 
inovasi yang dimilikinya kepada 
BuMn lainnya,” katanya.
MPSaHrul

CILACAP - Sebanyak 20 pekerja Pt Pembangunan Perumahan (PP) jakarta yang tengah 
mengikuti workshop oil & gas refinery berkunjung ke Refinery Unit IV Cilacap, pada 11 
november 2011.

rombongan yang didampingi oleh indonesia Profesional Development center 
(iPdC) ini diterima oleh Pjs. Manager general affairs ru iV kurdi Susanto di gedung 
PWP Cilacap.

Perwakilan dari PP Heri Subiono dalam sambutannya memperkenalkan tentang Pt 
Pembangunan Perumahan itu sendiri, yakni merupakan BuMn karya yang bergerak 
dalam bidang jasa kontruksi. Sementara maksud kunjungannya ke ru iV adalah 

ingin mengetahui lebih jauh tentang kegiatan kilang RU IV karena  refinery ini juga 
ada kaitannya dengan PP dalam melebarkan cakupan kerjanya ke depan.
Pada kesempatan ini rombongan tamu berkesempatan untuk berdiskusi dengan Public 

relations Section Head ruseno, staff dari HSe, ta dan engineering serta melihat secara 
langsung area kilang ru iV.mPRU IV

kunjungan peserta ‘Workshop oil & Gas 
Refinery IPDC’
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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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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

tkmpn XV : Berita teranyar dari makassar

Oleh :  Hilda Yanti  Quality Management, general affairs directorate

oleh Shynta dewi, tim kOMet  general affairs directorate

Cari Info Tentang 
si Dia Lewat MYSITE

Biasanya apabila kita penasaran ingin mengetahui profil seseorang maka yang terlintas 
pertama kali adalah mencari informasinya di situs pertemanan yang biasanya disebut social 
network yang saat ini semakin berkembang pesat. tren pertemanan yang sangat diminati pada 
saat awal munculnya situs pertemanan ini dikuasai 
oleh situs “Friendster”. Saat ini posisi “Friendster”  
per 1 desember 2011berada di urutan ke15 
(limabelas), urutan ini diambil dari hasil survei 
yang dilakukan oleh eBizMBa rank. Sedangkan 
urutan pertama diduduki oleh situs “Facebook” dan 
urutan selanjutnya diikuti oleh  twitter, linkedln, 
MySpace, ning, google Plus+, tagged, orkut, hi5, 
myyearbook.

Perkembangan situs pertemanan tersebut 
juga mendorong munculnya situs pertemanan asli 
buatan indonesia yang semakin kesini semakin 
banyak bermunculan dengan fitur-fitur khas dari 
masingmasing situs pertemanan tersebut.

Pertemanan atau networking ternyata saat 
ini memegang manfaat yang cukup besar, 
mulai hanya sebatas jaringan pertemanan, 
ikatan alumni, bahkan untuk mendukung 
keperluan bisnis. tidak dapat dipungkiri 

bahwa tanpa networking yang baik, bisa dipastikan usaha atau bisnis yang dijalani 
tidak dapat berkembang. Berkat tersedianya media networking saat ini dapat dirasakan 
manfaatnya untuk mempermudah seseorang untuk berkomunikasi sehingga dapat 
mempercepat dan mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan.

terkait dengan tuntutan untuk berbagai pengetahuan berarti hal ini tidak lepas 
dari keharusan untuk berkomunikasi untuk menyebarkan pengetahuan atau keahlian 
yang dimiliki. Saat ini KOMET telah mengembangkan fitur atau aplikasi untuk 
mengembangkan networking kOMeters melalui MYSite.

 Melalui MYSITE para KOMETers dapat melengkapi profilenya yang terdiri dari 
deskripsi pribadi singkat, minat, photo, data pekerjaan dan yang paling penting mengenai 
“expertise” yaitu bidang pekerjaan, keahlian atau pengalaman seseorang. dengan 
melengkapi data “expertise” maka otomatis kOMeters bergabung dengan Community 
of Practice (CoP) sesuai dengan expertise yang dipilih. dalam CoP tersebut kOMeters 
akan bergabung dengan kOMeters yang memiliki expertise yang sama untuk saling 
berdiskusi mengenai suatu tema tertentu. Selain itu manfaat dari MYSite juga untuk 
memetakan expertise yang dimiliki Pertamina sehingga kOMeters dapat dengan 
mudah terhubung dengan expertise yang dituju. Fitur atau aplikasi tersebut dalam Portal 
kOMet disebut “ask the expert.” jadi ketika kOMeters memiliki permasalahan dalam 
pekerjaannya dapat langsung membuka fitur tersebut kemudian memilih bidang yang 
dimaksud untuk mengirimkan pertanyaan kepada expert yang sudah terdaftar.

informasi dan keterangan lebih lanjut tentang tata cara melengkapi MYSite, 
penggunaan fitur CoP dan Ask The Expert dapat menghubungi Tim KOMET pada alamat 
di bawah.

Makassar semakin mengalami perkembangan yang pesat dan telah menjelma 
menjadi kota metropolis dan dapat disejajarkan dengan kotakota besar di pulau jawa.  
kemajuan yang telah dicapai tersebut tentu saja  tidak terlepas dari keinginan yang kuat 
dari warga kotanya untuk berubah dan melakukan perbaikan serta  kerjasama yang baik 
dari seluruh pemangku kepentingannya.

Hal ini sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan temu karya Mutu & Produktivitas 
nasional (tkMPn) XV yang berlangsung Clarion Hotel & Convention di kota yang dikenal 
dengan sebutan angingmammiri tersebut  dari tanggal 29 nopember sampai dengan 02 
desember 2011.

 drs.toha rosadi Ph.d sebagai 
ketua komite Pelaksana bahwa 
ada empat hal penting tujuan 
penyelenggaraan tkMPn tersebut 
yaitu :
a. Memacu tumbuhnya karyakarya 

bermutu yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan bangsa. 

b. Meningkatkan wawasan, inisiatif 
dan kreativitas masingmasing 
peserta.

c. Membuka cakrawala baru bagi pimpinan/manajemen dalam menyikapi sistem 
manajemen mutu terpadu dan pengembangan sumber daya manusia.

d. Meningkatkan kebersamaan dan kerukunan antar instansi pemerintah dan dunia 
usaha.

Selama perjalanan temu karya 
Mutu & Produktivitas nasional (tkMPn)  
yang baru pertama kali dilaksanakan di 
wilayah indonesia timur ternyata minat 
peserta tkMPn XV 2011 di Makassar 
sangat besar. Sejumlah 1.152 orang 
pencinta mutu yang terdiri perusahaan 
BuMn/BuMS meliputi  30 PkM, 108 
gkM, 87 SS, 7 5r, 1 Six Sigma dan 
7 tim inovation dari berbagai wilayah 
indonesia dan 1 (satu) team dari 
negara Singapore. adapun peringkat 

pemenang terdiri dari : Platinum 18 tim, gold 112 tim, Silver 101 tim serta Bronze 9 tim. 
dari 36 gugus (delegasi) yang dikirim untuk  mengikuti tkMPn XV ini, Pertamina 

berhasil  mendapatkan 7 Platinum, 19 gold dan 10 Silver. Hal ini merupakan peningkatan 
penghargaan yang sangat 
signifikan bila dibanding 
dengan pencapaian tahun
tahun sebelumnya sehingga 
menjadi kebanggaan bagi insan 
Pertamina.

Pada  tkMPn XV ini diisi 
juga dengan acara Forum 
Manajemen yang menampilkan 
empat pembicara dan salah 
satunya adalah Faisal Yusra – 
Manager Quality Management 
yang menyampaikan topik 
“implementasi tQM di Pt 
Pertamina (Persero)”.

acara penutupan malam itu 
Bapak Waluyodirektur umum 
menghangatkan suasana 
dengan orasi komitmen dan 
ungkapan semangat seraya 
menyampaikan penghargaan 
yang tinggi atas prestasi luar 
biasa dari insan Mutu Pertamina 
pada tkMPn ini.  “Selamat 
kepada Pemenang dan teruslah 
berkarya...”.
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amerika Serikat, pasca 
perang dingin berakhir dan 
setelah runtuhnya uni Soviet 
dan penyatuan jerman barat 
dan jerman timur, tidak dapat 
dipungkiri bahwa dunia melihat 
ada satu negara yang menjadi 
hegemoni, yaitu  amerika Serikat. 
dalam perjalanan perpolitikan 
dunia, amerika Serikat ada dalam 
peristiwa tersebut, baik dalam 
perang teluk, perang israel liga 
arab, dan yang terbaru adalah 
invasi amerika terhadap irak pada 
tahun 2003. Perang ini memang 
penuh kontroversi dunia.

 dibalik invasi aS terhadap irak 
ada sosok yang sangat fenomenal 
bahkan dunia pada saat itu dan 
mungkin sampai saat ini masih 
menganggap ada satu sosok yang 
berperan penting dalam peristiwa 
yang terjadi saat itu. george W. 
Bush ialah sosok yang selama 8 
tahun memimpin aS yang telah 
menjadi aktor utama dalam invasi 
aS ke irak menggulingkan rezim 
Saddam Husein. namun seberapa 
jauhkah kita mengetahui sosok 
President yang keras, arogan dan 
tegas dalam menjaga kedaulatan 
aS.

Sosok george W.Bush 
tentunya sudah tidak asing di dunia 
sebab pada era 90an ayahnya 
george Bush senior pernah 
memimpin aS. namun tahukah 
kita siapa sebenarnya siapa sosok 
george W. Bush ini.  Melalui 
buku yang ditulis langsung oleh 
beliau yang berjudul “decisions 
Points” ini, terdapat beberapa 
hal yang dapat kita pelajari dari 
sosok beliau, pertama ia adalah 
penganut kristiani yang diakui ia 
bahwa keputusan yang diambil 
oleh nya bukan semata arogansi 
seorang penguasa,melainkan ada 
pemahaman sebuah keperceayaan 
yang beliau tunjukan agar public 
tahu bahwa beliau bukan lah 
penganut atheis. kedua dalam hal  
menyangkut kedaulatan negara 
aS dengan tegas ia menjaga penuh 
keamanan dan pertahanan negara 
dari ancaman manapun. Sebagai 
perumpamaan, “satu warga aS 
terancam  satu kapal induk perang 
datang”.

Sejak tidak menjabat sebagai 
President aS, beliau fokus dalam 
mendirikan George W.Bush 
Presidential center di Methodist 
university dallas aS. dalam 
mendirikan institut ini, beliau 
mencoba memberikan pelajaran 
mengenai pendidikan, kesehatan, 
dan fokus terhadap kebebasan 
individu, sehingga para kaum 
akademis dapat mengerti apa 
yang harus dilakukan dan tidak 
dalam pemahaman politik di aS. 
dalam buku ini, beliau banyak 
bercerita tentang apa yang 
dialami oleh bangsa amerika saat 
beliau menjabat, dari perang irak, 
afganishtan dan peristiwa lainya. 
mPPeRPUSTAKAAN
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Berbagi Kasih PWP ke Panti Asuhan Darul Ulum

silaturahmi pengurus pWp pertamina ep

Bakti Sosial PWP ke Panti Rehabilitasi Cacat Mental

JAKARTA - Bertempat di lantai 3 gedung Standard Chartered Building, 
PWP Pertamina eP mengadakan silaturahmi sesama anggota, pada 
(15/11). Selain bertujuan menambah rasa kekeluargaan sesama  

BOGOR - Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melakukan bakti sosial 
ke Yayasan darul ulum Bogor, Selasa (29/11). kegiatan yang dipimpin 
ketua PWP Pusat direktorat umum Henny Waluyo ini memberikan 
bantuan berupa komputer, karpet masjid, karpet ruang pertemuan, 
selimut, kasur lipat dan bantal. 

acara bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati tahun 
baru islam, 1 Muharam 1433 H yang merupakan program kerja dari 
Bidang Sosial PWP Pusat. 

Henny Waluyo dalam  kesempatan tersebur menyerahkan bantuan 
secara simbolis kepada pimpinan Yayasan darul ulum, ustad ruyani.  
Heni Waluyo beserta anggota PWP sempat meninjau dari dekat keadaan 
Yayasan darul ulum yang merupakan yayasan yatim piatu.mPNAYA  

BeKASI – Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melakukan bakti 
sosial ke Yayasan galuh – Bekasi, Selasa (29/11). Yayasan galuh 
Bekasi merupakan Yayasan Panti rehabilitasi Cacat Mental. Bantuan 
yang deirahkan berupa matras, kaos, celana pendek, pakaian dalam, 
perlengkapan kebersihan dan obatobatan, serta sajadah. 

Bakti sosial ini dilakukan untuk memperingati tahun Baru islam, 1 
Muharam 1433 H yang merupakan program kerja dari Bidang Sosial 
Budaya PWP.  

Bantuan secara simbolis diserahkan ketua PWP Pusat direktorat 
umum Henny Waluyo kepada Pimpinan Yayasan galuh, Suhanda. Henny 
Waluyo beserta anggota PWP sempat meninjau dari dekat keadaan para 
pasien di yayasan panti rehabilitasi cacat mental tersebut yang berjumlah 
sekitar 230 orang.mPNAYA

BOGOR - PWP seksi bidang kerohanian kristen mengadakan acara 
rutin tahunan retret 2011 “gOd’s WOnderFul WOMen” yang 
diselenggarakan di Cipayung Bogor pada Senin, (21/11).

Hadir sebagai pembicara Pendeta george Ferry P.l tobing dan juga 
ketua Bidang Sosial Budaya elvi todo Sihombing. acara kali ini diikuti 
sekitar 150 orang.mPPRIYO
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pWp pusat adakan 
retret di Bogor
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anggota, acara ini  juga sekaligus untuk melepas Zuchro toni Harisman 
yang sudah lebih dari 20 tahun aktif di Persatuan Wanita Patra. 

dalam kesempatan tersebut, Zuchro toni Harisman menyampaikan 
ucapan terimakasih yang sedalamdalamnya karena mendapat banyak 
pengalaman selama aktif sebagai anggota PWP. Zuchro berharap, ke 
depannya PWP Pertamina eP lebih maju dan sukses dalam menjalankan 
semua programprogram yang sudah direncanakan. 

Sementara ketua PWP Pertamina eP atu Syamsu alam memberikan 
apresiasi  atas pengabdian Zuchro toni Harisman  selama ini. “ Semoga 
apa yang sudah dilakukan bisa menjadi contoh bagi kita anggota yang 
masih aktif,” ujarnya.

 Pada acara ini juga diserahkan bantuan kepada salah satu cleaning 
service yang rumahnya di daerah Benhil habis terbakar. “ini merupakan 
bentuk kepedulian kami kepada sesama,” jelas atu Syamsu alam. 

Pada hari yang sama juga dilaksanakan rapat kerja PWP PeP. 
acara tersebut diisi dengan laporan hasil kerja selama tahun 2011dan 
pembahasan mengenai program tahun depan. “PWP eP akan me
lanjutkan program yang sudah ada dan akan meningkatkan lagi program
program tersebut terutama di bidang sosial,” kata atu Syamsu alam.
mPKUN
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DHOLLY ARIFUN DHALIA T.
Sales region iii Manager
direktorat Pemasaran & niagaFO
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Warung Kopi
Let’s Move On

Fo
to

 : 
 P

e
P 

r
e

g
. S

u
M

at
e

r
a

Siang hari di warung Mang Warta.

Pak Joni : eh Bu tina.... tumben nih turun gunung.
Bu Tina : Hehehe emangnya saya pendekar yang 

baru selesai berguru, pake turun gunung 
segala....

Pak Hamzah : tau nih Pak joni. lagi sanatai nih Bu, 
sampe bisa beli makan siang sendiri. 
Biasanya rinto yang disuruh beli makan.

Bu Sofia : Saya yang ngajak Pak... lumayan kan 
olahraga. kan seharian udah duduk terus. 
Ya Buuu.... 

Bu Tina : Iya nih.... Bu Sofia lagi semangat. Jadi saya 
juga semangat. Kata Bu Sofia, selain sehat 
juga ikut nyuksesin program let’s Move On.

Pak Hamzah : Ohhh... Program Hr ya... Bagus tuh. Saya 
dukung banget program itu. 

Pak Joni : Program apa? Saya kok belum denger...
Pak Hamzah : aduhhh... gimana sih Pak joni. itu 

program kesehatan dari Hr untuk pekerja 
Pertamina. karena dari hasil MCu 2011, 
hampir setengah pekerja Pertamina 
mengalami overweight. Belum lagi obesitas 
dan hiperkolesterol. kalau gak segera 
diantisipasi dengan gaya hidup sehat, 
lamalama kondisi kesehatan pekerja 
akan memburuk yang bisa berakibat pada 
menurunnya kinerja.

Bu Sofia : tuh Pak... udah dijelaskan sama Pak 
Hamzah. 

Pak Joni : Ya... Saya ngerti. tapi kenapa antisipasinya 
cuma jalan kaki? kan jenis olahraga banyak. 
dan setiap pekerja pasti minatnya berbeda
beda.

Bu Sofia : ih gimana sih Pak joni. Bagi kita yang sibuk, 
jalan kaki ini jadi solusi efektif. Coba kalau 
Bapak sengaja datang ke tempat fitnes. 
Belum tentu ada waktu kan?

 Iyum  : (sambil menyerahkan makan siang Bu Tina) 
Hehehe kalo iyum mah, kemanamana jalan 
kaki Bu... 

mang Warta : Huusss iyum...  tuh ada pelanggan lain. 
Maaf ya ibuibu... iyum emang senang 
begitu... Maklum anak muda. 

Bu Tina : Hehehe gak apaapa Mang.mP

tahun XlVii, 12 desember 2011
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PARTISIPASI PeP DI PAmeRAN SRIWIJAYA eXPO 2011

PALemBANG  –  Pt Pertamina eP berpartisipasi pada pameran 
Sriwijaya expo di dekranasda, jakabaring, Palembang yang 
diselenggarakan dari tanggal 1220 november 2011. Pameran Sriwijaya 
expo adalah kegiatan tahunan yang diadakan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan. kegiatan ini diadakan dalam rangka perayaan Hari 
ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan dan tahun ini khususnya untuk 
memeriahkan Sea games.  Pt Pertamina eP di wilayah Sumbagsel 
berpartisipasi pada pameran dengan dikoordinir oleh BPMigaS 
Sumbagsel bersama dengan kkkS (kontraktor kontrak kerja Sama) 
lainnya. Peserta pameran terdiri dari BuMn, BuMd, dan kementerian. 
Selain pameran, diselenggarakan juga acara gelar budaya dan 
pariwisata. total keseluruhan pengunjung pada rangkaian pameran 
selama sepekan adalah dua ratus ribu orang.  Pada malam itu juga 
diumumkan pemenang stand pameran terbaik dengan berbagai kategori, 
yaitu kategori Stand kementerian, BuMn, dan BuMd dimenangkan oleh 
kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, kategori Stand dinas/
instasi dimenangkan oleh distamben & energi Provinsi Sumsel, kategori 
Stand favorit dimenangkan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
dan kategori Stand Pemerintah daerah dimenangkan oleh Pemerintah 
daerah riau.mPPeP ReG. SUmATeRA

mAHASISWA POLITeKNIK AKAmIGAS KUNJUNGI 
PeP ReGION SUmATeRA

PRABUmULIH –  Pt Pertamina eP region Sumatera mene rima 
kunjungan mahasiswa dari Politeknik akamigas Palembang, 
pada (16/11).  kegiatan ini merupakan rangkaian dari Program 
Pengenalan kesehatan dan keselamatan kerja (k3) Politeknik 
akamigas.  kunjungan lapangan seperti ini dilaksanakan rutin 
setiap tahun. Pada kesempatan ini mereka mendapatkan 
materi mengenai k3 serta pengenalan Pertolongan Pertama 
Pada kecelakaan (P3k). rombongan diterima Manajer legal 
& relation region Sumatera, agustinus. Mereka mendapatkan 
pemaparan tentang PeP region Sumatera.  Mereka juga 
mendapatkan penjelasan mengenai P3k oleh tim dokter dan 
perawat dari rumah Sakit Pertamedika Prabumulih (rSPP). 
Para mahasiswa yang berjumlah 75 orang ini mempunyai rasa 
ingin tahu yang sangat besar, hal ini terlihat saat memasuki 
sesi tanya jawab, mereka banyak mengajukan pertanyaan. 
Mereka juga praktik langsung bagaimana teknik pemadaman 
api.mPPeP ReG. SUmATeRA

SHARING KNOWLEDGE PUBLIC SPEAKING DI RU III

PLAJU -  ru iii melakukan sharing knowledge mengenai 
public speaking.  kegiatan ini diperuntuk kan bagi 3 tim 
Peserta gugus CiP yang berlaga di temu karya Mutu & 
Produktivitas nasional di Makassar. “sharing knowledge 
ini sifatnya tidak hanya pemberian materi satu arah. 
kami melakukan simulasi serta evaluasi penampilan para 
peserta. Simulasi ini penting sebagai upaya perbaikan 
penampilan,” ujar Rachmi, Public Relations Officer RU 
iii. Para peserta tampak antusias. Hal ini terlihat dari 
keinginan agar sesi pelatihan seperti ini tidak hanya 
diberikan pada saat tim gugus CiP ru iii mengikuti 
kompetisi mutu semata.  tetapi juga sebagai bekal pekerja 
untuk memberikan presentasi dalam berbagai acara 
lainnya.MPRU III

I NYOmAN GeDe SARJANA
Staf utama diperbantukan 
kepada VP Project Management

SYAFANIR SAYUTI
retail Marketing Manager
direktorat Pemasaran & niagaFO
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KeLUARGA BeSAR TeRmINAL BBm P.SIANTAR LAUNCING 
KLUB SePeDA SANTAI

P. SIANTAR -  dalam rangka menjalankan hidup sehat dengan 
cara bersepeda, terminal BBM P.Siantar,  (2/10) melaunching 
klub sepeda santai “SiantarMen Fun BikeS CluB”. klub 
ini  beranggotakan 26 personil, yang terdiri keluarga pekerja 
Pertamina, mitra kerja dan warga sekitar lingkungan operasional. 
launching dilakukan oleh Operasional Head terminal BBM 
P.Siantar Suwardi.  Selain dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesehatan, Suwardi mengatakan bahwa cara ini bisa mening
katkan hubungan silaturahmi di antara sesama anggota dengan 
mengupayakan kesadaran lingkungan bebas emisi setiap hari 
dengan berolahraga. dua kali sebulan anggota klub berkumpul di 
hari Minggu. Selain bersepeda bersama, anggota klub melakukan 
kegiatan lain seperti sarapan pagi bersama, acara permainan, 
dan belajar fotografi.mPFRm ReG. I

TUmBUHKAN SPORTIFITAS meLALUI TURNAmeN BOLA 
VOLLY SeCURITY CUP

JAKARTA – Sebagai pengemban tugas mengamankan peru
sahaan, sekuriti wajib memelihara kebugaran jiwa dan raga, 
serta kebersamaan dan integritas diantara sesama anggota 
sekuriti. untuk itulah,  diadakan turnamen Bola Volley Security 
Cup 2011 yang berlangsung dari 8  18 november 2011 
dan diikuti oleh 12 tim berasal dari area i sampai iV, HSe, 
Perkapalan, uPms iii, aBB dan Perkapalan. “turnamen ini 
bukan sekadar mencari kemenangan. tapi harus bisa lebih 
meningkatkan integritas di antara kita semua,” demikian 
disampaikan VP HSSe joko Susilo. keluar sebagai juara i 
Perkapalan, juara ii area ia dan juara iii area iia. Selain tropi, 
para pemenang mendapatkan uang pembinaan rp 3 juta  untuk 
juara i, rp 2 juta untuk juara ii, dan rp 1 juta untuk juara iii. 
Sedangkan abeng dari Perkapalan terpilih menjadi pemain 
terbaik dan mendapat hadiah berupa uang rp 500 ribu. Hadiah 
diserahkan oleh Manajer Sekuriti Yuandrias.mPKUN

FeLIX HARIANTO WIBOWO
Project Coordinator 2FO
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hut ke-30 tugu pratama indonesia :

“remarkable years 1981 - 2011”

direktur utama Pertamina karen agustiawan didampingi oleh direktur  
keuangan Pertamina  M. afdal  Bahaudin dan President direktur Pt tugu 
Pratama indonesia evita tagor turut memeriahkan Hut tugu Pratama 
indonesia (tPi).
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‘roll out’ implementasi erp 
Tiung Biru Unitization PEP Cepu
JAKARTA - Pada jumat (11/11), Corporate Shared Service (CSS) mengantarkan tiung Biru 
unitization Pertamina eP Cepu (PePC) dalam pelaksanaan implementasi erP. roll out 
implementasi erP di PePC ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama memulai 
implementasi erP di PePC. acara berlangsung di ruang rapat C,d gedung annex Pertamina 
Pusat dan dihadiri 30 peserta dari jajaran manajemen CSS dan PePC.

PeP Cepu merupakan salah satu anak perusahaan Pt Pertamina (Persero) yang bergerak 
di bidang usaha hulu migas. di Blok Cepu, Pertamina bermitra dengan Mobil Cepu ltd (selaku 
operator) dan Badan usaha Milik daerah (BuMd) mengelola kkS Blok Cepu. PePC telah 
mengimplementasikan erP sejak tahun 2010 untuk beberapa modul dasar.

dalam pengelolaan blok jambaran dan tiung Biru, PePC ditunjuk menjadi operator dari 
unitization jambaran tiung Biru. untuk mendukung kinerja terbaik,  maka dibutuhkan tambahan 
modul yang dapat mengcover kebutuhan pengelolaan transaksi yang baru. Modul yang 
diimplementasikan kali ini adalah FiCO, jVa, PS dan MMnH dengan target program selama 
enam bulan.

Mangasi Simanjuntak, direktur Operasional PePC mengatakan bahwa implementasi erP 
ini akan memudahkan proses bisnis di PePC, yang berdampak end to end process akan 
berjalan baik dan transparan. Salah satu faktor penting dari keberhasilan implementasi erP 
adalah ownership dan tanggung jawab dari semua pihak . “implementasi sistem terintegrasi ini 
merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mencapai visi dan misinya menjadi perusahaan 
migas kelas dunia serta siap untuk menghadapi pasar global dan untuk dapat tumbuh dan 
berkembang,” ujar Mangasi.

Sementara, SVP CSS Burhanuddin a.e meminta agar implementasi erP di PePC kali ini 
bisa dilakukan dengan optimal. Burhanuddin mengatakan bahwa keberhasilan implementasi 
tergantung dari empat pilar. Yaitu, SdM, infrastruktur, data dan software. keempat pilar itu harus 
dipenuhi agar proses bisnis berjalan optimal, dan didalamnya terdapat integrasi dan transparansi. 
“kami sebagai koordinator sistem di Pertamina akan membantu mensupport, dan bersamasama 
melakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Burhanuddin.

Manager SaP Modul it Solution Bambang rudi menjelaskan bahwa implementasi erP di 
PePC ini merupakan bukti layanan yang diberikan CSS sampai pada “cucu perusahaan”. ke 
depan diharapkan CSS lebih bisa melayani lebih banyak pelanggan, sehingga citacita CSS 
menjadi iT world class service provider akan segera terwujud.mPSAHRUL/CSS

J A K A R TA –  r a t u s a n 
orang bersepeda memadati 
gedung Wisma tugu dalam 
memeriahkan Hut Pt tugu 
Pratama indonesia (tPi) ke
30, dengan tema “remarkable 
Years 1981-2011” ,  pada 
Ming gu (28/11). acara ini 
di hadiri oleh direktur utama 
Pertamina karen agustiawan,  
direktur  keuangan Pertamina  
M. afdal  Bahaudin, President 
direktur Pt tugu Pratama 

indonesia evita tagor,  jajaran 
direksi tPi, keluarga besar 
tPi, dan klien tPi.

acara peringatan Hut 
tPi tahun ini diisi dengan fun 
bike  yang diikuti 500 peserta. 
Start yang dimulai dari Wisma 
tugu ini menyusuri daerah 
kuningan, gatot Subroto 
Semanggi dan berakhir di 
tempat yang sama. 

dalam kesempatan ter
sebut, direktur utama Perta

mina karen agust iawan 
sangat mengapresiasi acara 
ini. “even ini sangat baik un
tuk memupuk kekompakan 
seluruh keluarga besar tPi. 
Saya berharap pada 2012 
kekompakan tPi menjadi lebih 
baik dalam meng gapai cita
cita, terutama da ri pemegang 
saham,” ujar karen.

Sementara President di
rektur Pt tugu Pratama in
donesia evita tagor berharap 

seluruh yang hadir dalam 
perayaan Hut tPi dapat 
bergembira dan menikmati 
kebersamaan ini.

Perayaan Hut tPi de
ngan mengadakan fun bike  
dimaksudkan sebagai salah 
satu bentuk kesadaran dan 
kecintaan anak perusahaan 
Pertamina ini terhadap ling
kungan yang dikemas dalam 
suasana kekeluargaan yang 
menyenangkan.mPWNR

JAKARTA - gkM gas Pol dari distrik Cilamaya area jawa Bagian Barat Pertamina gas (Pertagas) 
kembali berjaya dan berhasil membawa pulang predikat Gold pada annual Pertamina Quality 
(aPQ) awards 2011, pada (2/11). Penghargaan diserahkan oleh direktur umum Pt Pertamina 
(Persero)  Waluyo dan diterima ketua gkM gas Pol Mangiring M. limbong. 

tidak hanya gkM gas Pol yang bersinar di ajang aPQ awards 2011. gkM lokak dari Pertagas 
area Sumatera Bagian Selatan nyaris mendapatkan Gold dengan selisih angka 6,13 poin. dengan 
total angka 814,87,  lokak harus puas membawa pulang predikat silver. Selain gkM lokak, 
gkM gesit dan gkM komet dari Pertagas area jawa Bagian Barat juga mem persembahkan 
predikat silver untuk area operasinya. Sedangkan gkM labu Siam berhasil membawa pulang 
predikat Bronze untuk  Pertagas area kalimantan.

Satu gold mungkin akan terasa kurang jika dibandingkan banyaknya Gold yang dibawa pulang 
oleh unit atau anak Perusahaan Pertamina lainnya. namun ini adalah kali pertama Pertagas 
mengikuti ajang aPQ dan berhasil membawa pulang satu Gold. ini adalah sebuah keberhasilan 

Gas pol kembali Berjaya di apQ awards 2011
besar bagi anak perusahaan yang baru berumur empat tahun. 

direktur utama Pertagas gunung Sardjono Hadi, yang turut menghadiri acara tersebut 
mengekspresikan kegembiraanya atas kesuksesan ini dengan mengundang seluruh gkM 
dari Pertagas untuk makan malam bersama. di momen tersebut gunung mengungkapkan 
rasa bangganya pada keberhasilan Pertagas dalam ajang aPQ awards 2011, ”Saya sungguh 
mengapresiasi pencapaian ini. Semoga semangat para pekerja Pertagas dapat terus 
ditingkatkan sehingga di tahun depan akan lebih banyak Gold yang bisa kita raih,” ujar gunung.
mPPeRTAGAS
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Bersahabat dengan Bumi 
lewat Green Festival

sumur artesis untuk 
Jamaah masjid muamar 
Qaddafi
SeNTUL – Fuel retail Marketing (FrM) region iii 
melalui Program Pertamina Peduli  memberikan ban
tuan  pembuatan sumur artesis untuk Masjid Muammar 
Qaddafy Yayasan azzikra senilai rp. 194.690.000. 
Serah terima bantuan secara simbolis dilakukan pada  
2 Oktober 2011 oleh gM FrM region iii  Hasto Wibowo 
dan diterima Ustadz Arifin Ilham. 

Bantuan ini diberikan oleh FrM region iii sebagai 
bentuk kepedulian perusahaan terhadap aktivitas 
jamaah dan masyarakat sekitar yang memanfaatkan 
Masjid Muammar Qaddafy Yayasan azzikra untuk 
kegiatan ibadahnya. dengan pembuatan sumur artesis, 
diharapkan jamaah Masjid Muammar Qaddafi tidak lagi 
menghadapi kesulitan air bersih untuk aktivitas ibadah 
seharihari. apalagi ketika ada kegiatan dzikir akbar 
yang melibatkan ribuan jamaah.

Dalam kesempatan tersebut, Ustad Arifin Ilham 
sangat mengapresiasi apa yang dilakukan  Pertamina. 
“ini wajib kita syukuri, karena pembuatan sumur artesis 
ini merupakan bantuan yang sangat berarti dalam  
mengakomodir kebutuhan air bagi jamaah Masjid 
Muammar Qaddafi dan  membawa nilai manfaat yang 
tak ternilai harganya bagi masyarakat,” ujarnya. mPFRm 
ReG. III

BeRITA CSRcorporate social responsibility

BANDUNG - Pt Pertamina 
(Persero) bersama korporasi 
lainnya yang tergabung da
lam Green Initiative Forum 
meng adakan “4th Green 
Festival 2011, gaya Hidupku 
untuk Bumi” di beberapa kota, 
yakni Bandung, jakarta dan 
Surabaya. kota Bandung, 
menjadi awal rangkaian ge
laran green Festival yang 
berlangsung dari (24/11) hing
ga (26/11).

“Pertamina sebagai sa
lah satu penggagas acara 
ini terinspirasi membentuk 
kemitraan dengan korporasi 
lainnya saat menjadi tuan 
rumah penyelenggaraan 
Global Warming climate 
change summit di Bali tahun 
2007,” ujar Senior Officer 
environment CSr Pertamina, 
julian iskandar Muda, di Mo
numen Perjuangan jalan 

dipati ukur, kota Bandung. 
Menurut julian, dalam 

rangkaian acara Green Fes
tival ini, Pertamina meng
ajak masyarakat untuk me
nerapkan gaya hidup hijau. 
“Pertamina sadar betul bahwa 
untuk mengurangi dampak 
pemanasan global harus 
berpartisipasi aktif masyarakat 
luas,” katanya.

Selama tiga hari, Pertamina 
membagikan secara gratis 
12.500 bibit pohon buah dan 
mengajak masyarakat untuk 
berkomitmen menanam dan 
merawat pohon tersebut di 
lingkungan tempat tinggalnya. 
“karena, setiap bibit pohon 
yang akan ditanam oleh 
masyarakat, akan dihitung 
berapa kilogram CO2 yang 
akan tereduksi. Selain itu 
program uj i  emis i  yang 
digalakkan Pertamina dapat 
mengontrol kadar polusi di 
indonesia,” tutur julian.

Pada stan yang berdiri di 
Zona iklim area 4th green 
Festival, Pertamina juga 
menyosialisasikan produk
produk ramah lingkungan 
dan hemat energi antara lain 
BBg, Pertamax, Pertamax 
Plus, elpiji, Musicool dan 
Vigas serta aplikasinya dan 
manfaatnya dalam kehidupan 
seharihari. 

4th green Festival, kata 
jul ian, merupakan bukti 
bahwa Pertamina secara 
konsisten terus mengambil 
peran sebagai korporasi 

yang peduli terhadap pe
lestarian alam dan menjaga 
keberlanjutan lingkungan. 
“di samping green Festival, 
kami menggagas program 
Menabung 100 juta Pohon, 
program resapan biopori, 
pemberdayaan  b iogas , 
rehabilitasi hutan mangrove, 
coastal clean-Up, reuse-
reduce-recycle (3r), serta 
Satu aksi untuk Ciliwung,” 
katanya.

Selain itu, Pertamina 
memberikan edukasi praktis 
tentang penerapan reuse-
reduce-recycle (3r) de
ngan mengadakan demo 
pembuatan barangbarang 
kerajinan tangan yang ber
bahan dasar sampah plastik 
dan sampah kertas. kegiatan 
tersebut diperagakan oleh 
ibu nandang  (35 tahun), 
sa lah satu mitra binaan CSr 

Pertamina dari Cilacap. di 
Stand Pertamina, ibu nan
dang tak lelahlelahnya mela
yani pertanyaan dari banyak 
pengunjung yang ingin tahu 
cara mengolah sampah 
menjadi kerajinan tangan.

“ibu, ini dari bekas ke
masan minuman ringan, lho. 
Bisa jadi gantungan kerudung 
kalau diolah dengan kain 
perca,” ujar ibu nandang 
dengan mikrofonnya. ia juga 
menunjukkan salah satu karya 
dari sampah plastik, sebuah 
gaun pengantin yang berhasil 
menyabet 3 rekor Muri.

d i h a r a p k a n  d e n g a n 
menularkan kreasi kerajinan 
dar i  bahan bekas, para 
pengunjung bisa menerapkan 
tips mengolah kerajinan yang 
disajarkan, dan memberikan 
nilai tambah bagi sampah di 
sekitar lingkungan.mPDSU

di jakarta, green Festival “gaya Hidupku untuk Bumi 2011” yang ke 4 
diselenggarakan di Bentara Budaya, pada kamis (1/12). Pada  acara yang 
digelar dari tanggal 1 4 desember 2011 ini, Pertamina membagikan 4000 
pohon  kepada masyarakat. jenis pohon yang dibagikan berupa mangga, 
rambutan, sirsak, jambu biji dan trembesi.
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meDAN – kiprah Pertamina dalam kegiatan 
corporate social responsibility di bidang 
pendidikan meraih penghargaan dari Fakultas 
ekonomi universitas Sumatera utara (Fe 
uSu), pada (23/11).Penghargaan Mitra emas 
diserahkan kepada general Manager Pt 
Pertamina FrM region i, gandhi Sriwidodo oleh 
rektor universitas Sumatera utara, Prof. dr. dr. 
Syahril Pasaribu, dtM&H, MSc(CtM). Sp.a(k), 
bertepatan dengan ulang tahun Fe uSu. 

 Pertamina dinilai berjasa membangun 
sarana dan fasilitas pendidikan serta mendukung 
kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa. Sejak lama Pertamina sudah membantu 
pembangunan uSu, pada masa direktur utama ibnu Sutowo dengan membantu pembangunan 
gelanggang Mahasiswa uSu dan sejak 2001 dosen Fe uSu sering melaksanakan penelitian 
terapan terhadap ratusan mikro dan kecil (uMk) binaan Pertamina serta ditandai dengan bantuan 
Pertamina berupa biaya pembangunan Convention Hall baru yang lebih luas dan lebih baik.

general Manager Fuel retail Marketing region i  gandhi Sriwidodo dalam kesempatan 
tersebut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fakultas ekonomi uSu yang telah berusia 
setengah abad. gandhi berharap ke depannya FeuSu dapat terus memberikan karya terbaik 
dan menghasilkan pemimpinpemimpin masa depan.mPFRm ReG. I
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1.000 pohon trembesi untuk 
Wilayah Gundih
CePU – Sebanyak 1.000 
pohon trembesi ditanam 
di seluruh wilayah area 
gundih, pada (23/11).  acara 
penghijauan ini dihadiri gM 
PPgj Pt Pertamina eP doddy 
Sasongko dan Wakil Bupati 
Blora Abu Nafi. Kegiatan ini 
merupakan wujud tanggung 
jawab sosial Pertamina dalam 
bidang pelestarian lingkungan 
dan pengurangan efek gas 
rumah kaca, khususnya di 
sekitar daerah operasi central 
Processing Plant Proyek 
Pengembangan gas jawa 
Pertamina eP. 

doddy Sasongko ber
harap, penanaman pohon ini 
dapat mewujudkan lingkungan 
yang lebih asri melalui pe

SemARANG - Pada 14 november 2011, 
Pemasaran jateng & diY menyerahkan 
bantuan tali asih dalam bentuk uang tu
nai sebesar rp.10 juta kepada keluarga 
almarhum Heri Supriyanto, awak mobil 
tanki Pt Patra niaga, yang meninggal 
dunia karena lakalantas di jl. raya rawalo, 
Patikraja Banyumas pada 14 Oktober 2011. 
Bantuan diserahkan oleh Operation Head 
terminal BBM Maos imam Wibowo dan 

diterima oleh isteri Heri, Wiwik dwi nurhaeni.
Pemberian tali asih tersebut dimaksudkan sebagai bantuan biaya pendidikan bagi 

anakanak  almarhum agar tidak putus sekolah.
general Manager Pemasaran jateng & diY rifky e.Hardijanto menyampaikan 

belasungkawa yang sebesarbesarnya kepada keluarga Heri. “ini merupakan bentuk tali 
asih sebagai bantuan untuk biaya pendidikan bagi anakanak almarhum agar tidak putus 
sekolah. Meskipun Heri Supriyanto bukan merupakan pekerja organik Pertamina, namun 
kami tetap memberikan tali asih sebagai bukti kepedulian Pertamina kepada keluarga 
Heri Supriyanto yang mengalami musibah sewaktu saat sedang melaksanakan tugas,” 
ujar rifky. mPFRm ReG. IV 

tali kasih untuk 
keluarga heri supriyanto

manfaatan  lahan lahan 
yang ada, serta membantu 
menciptakan lingkungan yang 
sehat dan sejuk. 

“Semoga pemberian bibit 

tanaman ini bisa memberi 
manfaat tambahan secara 
langsung kepada masyarakat,” 
ujar doddy.mPWNR

Fo
to

 : 
 W

a
H

Y
u

 n
r

/P
e

r
ta

M
in

a


