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JAkArTA – “Setelah menggandeng KPK dalam menanggulangi 
praktek korupsi dan gratifikasi, kali ini kami kembali memerangi 
salah satu kejahatan keuangan yakni tindak pidana pencucian uang 
dengan PPATK,”demikian disampaikan President Director & CEO 
Pertamina Karen Agustiawan, saat memberikan sambutan usai 
menandatangani nota kesepahaman antara PT. Pertamina (Persero) 
dengan PPATK.

Naskah kerja sama tersebut ditandatangani oleh Karen dengan 
Ketua PPATK Yunus Hussein di kantor PPATK, Juanda, Jakarta 
Pusat, (19/10). Turut hadir Direktur Keuangan Afdal Bahaudin, serta 

Komisaris utama Pertamina Sugiharto.  
Dengan kerja sama ini, baik Pertamina maupun PPATK bersama-

sama  menjalanakan tugas masing-masing dalam memerangi 
tindak pidana pencucian uang. Kerja sama tersebut dalam bentuk 
permintaan data dan informasi oleh PPATK, pengembangan sistem 
teknologi dan informasi, sosialiasi, pendidikan dan pelatihan. 
“Pencucian uang harus dicegah dan diberantas,  sehingga tindak 
kejahatan  yang melibatkan dana aset yang sangat besar ini dapat 
dicegah seminimal mungkin,”tambah Karen. 

Kerja sama ini sekaligus menjadi bukti bahwa sejak tranformasi 
dijalankan di Pertamina, komitmen perusahaan dalam menjalankan 
prinsip GCG senantiasa diterapkan dengan baik. Hal ini bisa dilihat 
dari rating indeks GCG Pertamina yang mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2010 rating indeks GCG 
Pertamina mencapai 86,79%. “Tahun lalu KPK menempatkan kami 
sebagai satu dari sebelas institusi dengan capaian indeks integritas 
tertinggi di Indonesia,” kata Karen bangga. 

Sementara itu Kepala PPATK Yunus Hussein berharap agar 
Mou ini tidak sekedar pada tahapan formalitas saja, tetapi juga akan 

sampai pada tahap pelaksanaan.
“Sebagai BuMN strategis Pertamina tentu saja banyak sekali 

melakukan transaksi dalam jumlah besar. Harapannya kami bisa 
mendapatkan informasi dari Pertamina, atau bahkan inisitaif dari 
Pertamina sendiri memberikan masukan jika ada dugaan transaksi 
mencurigakan di lingkungan internal,”jelas Hussein.

Hussein juga memberikan apresiasi kepada Pertamina karena 
kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam 
menerapkan GCG yang transaparan, akuntabel, dan bersih. “Kalau 
Pertamina punya whistle blower system, kami juga memilikinya dan 
sudah menerapkannya meski tak sebaik Pertamina. Karena itu kami 
yakin dengan keseriusan Pertamina”.

Selain dengan Pertamina, pada waktu bersamaan juga dilakukan 
penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dengan uni-
versitas Bina Nusantara, Jakarta. Hingga saat ini PPATK telah 
men jalin kerja sama dengan institusi lain dalam pencegahan dan 
pem berantasan tindak pidana pencucian uang, dimana 48 dengan 
institusi di dalam negeri, dan 42 dengan counterpart di luar negeri. 
MPDSU

komitmen Pertamina dalam mewujudkan prinsip –prinsip 
tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance 
(GCG) kem bali diwujudkan dengan menggandeng Pu sat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATk). Per
tamina kembali menjadi BUMN Pertama yang memberikan 
akses kepada PPATk untuk saling ber tukar informasi atas 
dugaan transaksi keuangan men curigakan.  

President Director & CEO 
Pertamina Karen Agustiawan 
berjabat tangan dengan 
Ketua PPATK Yunus Hussein 
setelah menandatangani 
kesepakatan dalam 
mengantisipasi kejahatan 
pencucian uang di  
Pertamina.
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Pt PaS Lepas Landas
Pengantar redaksi:

PT Pelita Air Service 
terus berpacu dengan 
waktu dalam melakukan 
perubahan dan perbaikan 
dilandasan Pondok Cabe. 
Itu dibuktikan dengan 
adanya inovasi, seperti 
menggandeng BPMigas 

sebagai jembatan untuk meningkatkan perannya 
terutama pada perusahaan-perusahaan migas 
internasional. Berikut paparan Presiden Direktur 
PT PAS Andjar Wibawanun kepada Media 
Pertamina.

Bisa dijelaskan bagaimana akhirnya bandara 
Pelita Air Pondok Cabe menjadi Migas Airbase? 
Begini, sejak ditetapkannya bandara Pondok Cabe 
sebagai bandara penyangga Pertahanan Nasional 
maka kami berpikir bagaimana mengoptimalkan 
aset Pertamina yang dikelola PT Pelita Air Service 
(PAS) ini dapat memberikan kontribusi baik kepada 
induk perusahaan maupun bangsa dan negara.

Melalui beberapa kali pertemuan yang 
diprakarsai BPMigas, tercetuslah ide untuk 
menjadikan bandara Pondok Cabe sebagai Migas 
Airbase. Pengertian dari Migas Airbase tidak hanya 
terbatas pada base penerbangan-penerbangan 
perusahaan-perusahaan Migas, tapi juga sebagai 
fasilitas pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 
operasi Migas, termasuk pelayanan Medivac.

Jadi harapannya nanti seluruh penerbangan 
Migas yang selama ini berada di Bandara Halim 
Perdana Kusuma, akan dilakukan dari bandara 
Pondok Cabe. Mengingat di Halim itu aktivitas 
penerbangannya lebih spesifik, yaitu untuk kegiatan 
penerbangan militer dan penerimaan tamu negara 
sehingga dapat mengakibatkan terganggunya 
penerbangan Migas.

Langkah awal dalam merealisasikan kami 
mulai dari kalangan sendiri dulu, yaitu dengan 
menindaklanjuti imbauan sinergi BuMN dari 
Kementerian BuMN, juga sinergi Anak Perusahaan 
Pertamina. PT PAS dan PHE ONWJ memutuskan 
untuk menggunakan Bandara Pondok Cabe sebagai 
Airbase.

Dengan turut berperannya BPMigas dalam 
mewujudkan Migas Airbase di satu sisi akan 
memberikan manfaat dalam melakukan kontrol 
aktivitas penerbangan Migas.

Sejauh ini bagaimana tanggapan dari 
perusahaan migas lain, selain anak perusahaan 
Pertamina? Memang ada beberapa perusahaan 
Migas yang melakukan operasi penerbangan dari 
Halim, tetapi bukan dilayani oleh Pelita Air Service. 
Kami harapkan BPMigas nantinya akan melakukan 
approach, baik kepada para operator maupun 

perusahaan-perusahaan Migas untuk memindahkan 
aktivitas penerbangannya dari Halim Perdana 
Kusuma ke Pondok Cabe. 

Dengan terlebih dahulu kami menunjukkan 
keuntungan-keuntungannya. Saya rasa ini akan 
memberikan manfaat bagi kegiatan Migas dan dunia 
penerbangan umumnya.

Nah, yang sekarang sudah di-arrange  adalah Air 
Medivac dan sudah dibicarakan dengan Pertamedika 
dan nantinya koordinasi dengan RSPP. Oleh karena 
itu, nantinya akan disertifikasi kembali helipad yang 
ada di RSPP. Sehingga apabila ada penerbangan 
medivac yang berkaitan dengan operasi migas akan 
mudah membawanya ke RSPP karena RSPP sudah 
memiliki fasilitas helipad.

Itulah perwujudan sinergi anak perusahaan di 
lingkungan Pertamina yang kami upayakan.

Untuk di PHE ONWJ ini merupakan sinergi 
anak perusahaan, sejak kapan dilakukan? Kami 
mulai dengan PHE ONWJ yang didasari sinergi 
anak perusahaan sejak tahun 2010 yang difasilitasi 
oleh PIMR dan PHE. Tapi waktu itu kegiatan masih 
dilakukan di Halim dan dengan beberapa persiapan 
kita coba untuk memindahkan ke Pondok Cabe dan 
ternyata tidak ada masalah.

Fasilitas apa saja yang ditawarkan Pelita 
kepada PHE ONWJ? Salah satu persyaratannya 
adalah adanya lounge, karena di Halim ada lounge-
nya. untuk itu, kami membangun lounge dengan 
standar lounge-lounge penerbangan eksekutif, 
penerbangan Aviation Security (Avsec) sesuai 
ketentuan yang berlaku, land transportation dan 
yang pasti safety level yang tinggi.

Sampai kapan kerja sama ini akan dilakukan? 
Kami berharap kerja sama ini akan berkelanjutan, 
yang saat ini hanya satu pesawat yang disediakan 
oleh Pelita akan menjadi dua atau tiga pesawat.

Bagaimana dengan kualitas infrastruktur 
Pelita dan bagaimana kedepannya? Kami sangat 
siap dan sudah melakukan beberapa perencanaan 
dan pembenahan, tidak hanya sebagai Air 
Operator tapi juga sebagai pengelola bandara yang 
mengarahkan menjadi Aviation Bussiness Area, 
seperti pemeliharaan pesawat baik airframe maupun 
komponen, flying school, representatif dari aircraft 
manufacture, karena ke depan kebutuhan helikopter 
sangat tinggi baik untuk kepentingan drilling maupun 
production, khususnya offshore.

Berapa jumlah pesawat yang dimiliki Pelita 
sekarang ini? Saat ini kami memiliki 21 pesawat 
dan mudah-mudahan mulai dari akhir tahun ini 
sampai awal tahun depan akan ada penambahan 
empat pesawat helikopter baru.MPNDJ
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integritas, Profesional dan antusias

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

Sebelum mempertanyakan mengapa judul di atas di-
angkat sebagai bahan perenungan, maka ada baiknya untuk 
memahami arti dan implementasi dari ketiga kata tersebut. 
Mesin pencari di internet akan membantu menemukan banyak 
definisi kata tersebut, dan inilah salah satu resume pengertian 
dari masing-masing kata itu.

1. Integritas.  Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan 
kata itu sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan 
kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan 
yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Kamus lain 
menyebutkan Integrity adalah bertindak konsisten sesuai 
dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik 
profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan 
ini. Pada kata integritas terdapat pengertian “satunya kata 
dengan perbuatan”. Sedangkan di dunia pekerjaan, Kamus 
Kompetensi menyatakan Integritas Kerja adalah bertindak 
konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik perusahaan. 
Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan 
diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak 
secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. 
Lalu bagaimana cara menilai integritas seseorang? Suatu 
sumber tulisan lain menyarankan cerminan atas jawaban 
terhadap serangkaian pertanyaan ini, (1) apakah Anda telah 
melaksanakan kode etik profesional atau kode etik di tempat 
Anda bekerja, (2) bagaimana Anda mengatasi conflict of 
interest, (3) apakah Anda seorang yang risk taker atau risk 
avoider terhadap tanggung jawab jabatan yang anda pe-
gang, (4) bagaimana komitmen Anda terhadap kemajuan 
& perubahan di perusahaan, dan (5) seberapa besarkah 
perhatian Anda terhadap sesama manusia..?   

2. Profesional. Kata ini bersumber dari Bahasa Latin 
“professus”, suatu kondisi yang dikaitkan dengan sumpah 
atau janji yang sifatnya religius yang melahirkan ikatan batin 
antara seseorang dengan pekerjaannya. Kamus Oxford 
menunjukkan arti “to profess” sebagai pernyataan atau 
janji, sehingga profesional dapat juga diartikan pernyataan 
atau janji seseorang untuk mengabdikan diri pada suatu 
tugas, pekerjaan, pelayanan, karena orang tersebut merasa 
terpanggil untuk menjabat atau melaksanakan pekerjaannya 
dengan segala konsekuensinya. Jika spektrum sebutan 
profesional menjadi luas dan tidak hanya tergantung pada 
jenis jenjang pendidikan dan pekerjaan tertentu, maka 
tampaknya profesionalisme dapat dinyatakan sebagai ke-
lengkapan kemampuan seseorang untuk meraih tingkat 
unggulan atau mendapatkan kebahagiaan dari kinerjanya, 
bukan sekedar kepuasan kerja saja.  Kartiyoso menyatakan 
bahwa profesionalisme bukanlah suatu ilmu tersendiri, tapi 
merupakan kelengkapan seseorang untuk berpikir, bersikap, 
dan bertindak. Kelengkapan ini merupakan kualitas yang 
memberikan nilai tambah atau daya guna penerapan ke-
mampuan seseorang. Di tangan seorang profesional, sesuatu 
yang biasa dapat berubah menjadi luar biasa, karena mereka 
terdidik melakukan pekerjaan berdasarkan special knowledge 
yang diperolehnya dari pendidikan maupun pengalaman. 
Mereka akan menampilkan kinerja terbaik yang dapat di-
tampilkannya, dan tidak akan menampilkan the second best 
karena baginya itu adalah tindakan bunuh diri profesi yang 
dijalaninya.

3.Antusias (enthusiast) atau antusiasme (enthu siasm). 
Berasal dari Bahasa Yunani kuno “entheos” yang berarti “Tuhan 
di dalam” dan antusias berarti “diilhami dari Tuhan”. Sedangkan 
menurut kamus Webster, antusiasme berarti “kegairahan 
yang kuat terhadap salah satu sebab atau subyek; semangat 
atau minat yang berapi-api; kegairahan”. Sikap antusias 
akan membawa kita pada pikiran, perasaan dan tindakan 
yang menimbulkan gairah positif dan meningkatkan kualitas 
hubungan dengan orang lain. Antusias juga membuat kita lebih 
terbuka terhadap ide-ide atau peluang baru dalam bekerja, 
bahkan diyakini mampu meningkatkan kualitas kesehatan 
pribadi. Frederick Williamson menjelaskan, “Perbedaan nyata 
dalam keterampilan, kemampuan dan kecerdasan antara 
mereka yang sukses dan yang gagal biasanya tidak begitu 
besar dan mencolok, tetapi bila ada dua orang hampir setara 
dalam segala hal maka dia yang berantusiaslah yang akan 
lebih unggul. Sebaliknya, orang dengan kemampuan biasa-

biasa saja tetapi memiliki antusiasme, sering melebihi orang 
dengan kemampuan hebat tetapi tanpa antusiasme.” 

 TATA NILAI PErUSAHAAN
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa dalam mencapai 

visi dan misinya, Pertamina berkomitmen untuk menerapkan 
tata nilai 6C’s yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer 
Focus, Commercial, dan Capable. Tata nilai ini lahir dari 
perenungan yang cukup panjang atas beberapa tata nilai 
sebelumnya seperti FIVE-M dan 4C’s. Dari beberapa pen-
jelasan dan diskusi dinyatakan bahwa apabila tata nilai saat 
ini di”peras” maka dapat diartikan bahwa jiwa dari tata nilai 
tersebut adalah Integritas dan Profesional/Profesionalisme. 
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Pertamina yang 
sedang melaksanakan percepatan perubahan dan menghadapi 
tantangan besar di masa mendatang itu cukup di”hidupi” oleh 
jiwa integritas dan profesional saja….?  

Adalah seorang Dahlan Iskan yang bercerita bahwa 
saat ini pekerjaan rumah yang dihadapi oleh Pertamina dan 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) – yang dipimpinnya itu – 
memiliki banyak kemiripan. Penataan pondasi yang sangat 
kompleks, tuntutan lingkungan bisnis sampai pembenahan 
citra dan budaya kinerja perusahaan yang terpuruk, memer-
lukan tambahan satu lagi “motor’ kinerja yaitu antusias/
antusiasme. “Semua pekerja PLN sudah profesional…”, 
de mikian katanya. “Banyak insinyur elektro dan para ahli 
lain yang sudah lama bekerja sehingga sangat profesional di 
bidangnya. Saat ini yang kami perlukan adalah pekerja yang 
memiliki integritas dan antusias…!”  Konon, seorang direktur 
anak perusahaan PLN telah diberhentikan dengan hormat dan 
diganti dengan pekerja lain, padahal direktur tersebut adalah 
pekerja teladan yang dikenal sangat santun dan menjadi bunga 
pembicaraan karena integritas dan kejujurannya. Masalahnya 
adalah bahwa kinerja anak perusahaan yang dipimpinnya itu 
tidak berkembang dengan baik. Lho…bukankan direktur itu 
berintegritas dan profesional di bidangnya…? Dengan ringan 
Dahlan Iskan menyebut alasan penggantian direktur tersebut 
adalah orientasi bisnis perusahaan, “Sampeyan sepertinya 
hanya mau masuk sorga seorang diri saja… Padahal saya 
ingin kita masuk sorga bersama-sama…!” 

Antusias sebagai dorongan intrinsik – sesuai definisi 
diatas – merupakan energi yang akan melengkapi para pekerja 
Pertamina yang memang sudah profesional dan berintegritas. 
Antusias bukan hanya milik pekerja generasi muda, bukan 
juga menjadi monopoli seorang Dahlan Iskan dan jajaran 
PLN-nya, tetapi milik semua orang yang mampu melihat bahwa 
perubahan adalah suatu keniscayaan, dan hari esok akan 
lebih baik daripada hari ini. Tentu saja ketiga kata Integritas, 
Profesional dan Antusias harus dipadukan bersinergi untuk 
mencapai tujuan yang sama dengan bekerja sama pula. Suatu 
fungsi di perusahaan ini boleh saja menyatakan bahwa mereka 
adalah kelompok para profesional yang berpengalaman, 
namun apabila tanpa integritas dan antusias kerja maka yang 
ada hanyalah perdebatan yang berputar-putar – challenge 
session istilah modernnya –  hanya untuk mengkritisi ke-
bijakan pimpinan di fungsinya dan pimpinan perusahaan. 
Barangkali hal ini yang menyebabkan Dahlan Iskan tidak lagi 
menitikberatkan pada masalah profesionalisme, tapi pada 
kedua motor kinerja yang lain.

Saat ini Pertamina tengah berpacu dalam transisi dan 
tranformasi, memacu diri untuk melompat ke second curve 
– melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan paradigma 
lama. Pekerja yang profesional dan berintegritas pasti 
sangat diperlukan untuk meraih percepatan perubahan itu. 
Lebih daripada itu, antusiasme pekerja dalam melaksanakan 
amanahnya, akan lebih memastikan mimpi perusahaan ini 
segera terwujud. Semoga mimpi untuk menjadi Powerhouse 
Indonesia itu mampu membangkitkan antusiasme kita. Anda 
seorang yang berantusias juga ‘kan…? •

Sejak transformasi Pertamina dimulai pada tahun 2006 
lalu,  penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan 
yang baik, Good Corporate Governance (GCG) di 
Pertamina tidak sekadar di atas kertas. Hal tersebut 
terbukti dari peningkatan indeks rating GCG-nya yang 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 
saja, indeks rating GCG mencapai 88,79% hingga Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) men dudukkan Pertamina 
sebagai salah satu dari sebelas peru sahaan terbaik dalam 
penerapan GCG.

Pencapaian tersebut tidak bisa diraih begitu saja, 
jika tidak diikuti dengan kesungguhan manajemen, dan 
insan Pertamina dalam menerapkan tata nilai perusahaan 
6C, yakni Clean, Confident, Customer Focus, Capable, 
Competitive, Commer cial. Aspek Clean atau “bersih” 
menjadi menjadi pondasi pertama dalam menjalankan 
transformasi di Pertamina. Dimana Clean harus 
menjangkau seluruh segi bisnis  dalam pengelolaan, 
transparan di mata stakeholder, dan terpercaya di mata 
masyarakat. Jika penerapan Clean sudah mendarah 
daging di tubuh insan Pertamina, tentu saja akan 
mempercepat penerapan budaya “C” lainnya.

Keseriusan yang ditunjukkan Pertamina tidak 
tanggung-tanggung. Selain ada Fungsi Internal Audit  
yang bertugas mengawasi operasional bisnis Pertamina 
dari dalam, Pertamina juga secara proaktif bekerja  
sama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten. 
Contohnya, dalam upaya memerangi segala tindak korupsi 
dan pengendalian gratifikasi, BUMN ini  melakukan 
kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dengan menandatangani Komitmen Penerapan Program 
Pengendalian Gratifikasi pada September tahun lalu. 
Keseriusan Pertamina dalam menerapkan GCG dilanjutkan 
dengan kerja sama Pengembangan dan Pengelolaan 
Sistem Informasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Dimana kerja sama ini  terkait dengan pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 
sebagai bentuk transparansi dalam laporan keuangan, 
akuntabilitas.

Kini, Pertamina kembali menggandeng PPATK untuk 
mengantisipasi, mencegah dan melawan salah satu 
kejahatan keuangan yakni transaksi pencucian uang, yang 
ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman 
pada Rabu, 19 Oktober 2011.

Semakin transparannya Pertamina memberikan akses 
kepada instansi terkait, kembali menunjukkan keberanian 
Pertamina membuktikan kepada publik bahwa BuMN 
Migas yang akan mencapai visinya sebagai Perusahaan 
Energi Kelas Dunia ini, telah berupaya menjalankan 
bisnisnya dengan benar. Baik dari sisi profesionalisme, 

penerapan teknologi 
dan HSE, serta 
pelaporan keuangan 
yang transparan.

Inisiatif progresif 
yang dilakukan 
Pertamina sebagai 
sebuah entitas 
bisnis membuktikan 
bahwa BuMN 
ini tidak sekadar 
beretorika semata 
untuk menghapus 
citra negatif di 
masyarakat. 
Pertamina Clean 
benar-benar menjadi 
bukti proteksi untuk 
seluruh stakeholder 
bahwa Pertamina 
terbuka untuk 
diperiksa oleh 
institusi manapun 
terkait penerapan 
bisnisnya.MP
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SPBU Pertama 
di Simeulue
SIMEULUE  – Dalam meningkatkan penyaluran BBM 
di setiap daerah khususnya Kabupaten Simeulue, 
Provinsi Aceh, General Manager Fuel Retail Mar-
keting Region I Gandhi Sriwidodo meresmikan SPBu 
No.12.236.491, pada (4/10). Kehadiran SPBu ini 
diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat Kabupaten Simeulue khususnya Kota 
Sinabang. Turut hadir dalam peresmian tersebut 
Bupati Simeulue  Darmili.

 SPBu pertama di Kabupaten Simeulue ini  
memiliki tangki pendam Premium berukuran 2x30 
kiloliter dan Solar 1x45 kiloliter dengan 3 dispencing 
pump Premium dan 1 dispencing pump Solar. 
Fasilitas ini untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan jaminan harga sesuai peraturan 
dari Pemerintah.

 General Manager Fuel Retail Marketing Region 
I Medan Gandhi Sriwidodo saat acara peresmian 
mengungkapkan bahwa dalam melayani masyarakat, 
Pertamina harus memberikan yang terbaik dengan 
memberikan tepat mutu dan tepat jumlah. Sebab 
selama ini masyarakat Simeulue hanya dilayani oleh 
APMS dengan cara tradisional.  “Di SPBu ini dapat 
dikembangkan usaha lainnya untuk menambah pe-
masukan pengusaha SPBu, selain dari BBM,” ujar 
Gandhi.

 Gandhi mengingatkan agar SPBu memiliki 
program-program yang bisa mendongkrak volume 
penjualan, terutama di dalam mendukung program 
pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM.
Saat ini Pertamina telah memiliki produk Pertamax 
untuk dapat dipasarkan bagi konsumen kalangan 
menengah atas yang merupakan bahan bakar 
pilihan kendaraan. “Nah, SPBu harus bisa mengikuti 
perkembangan jaman yang ada,” ujarnya.

 Sedangkan Bupati Kabupaten Simeulue  Darmili 
sangat berterima kasih kepada Pertamina. “Dengan 
keberadaan Depot serta ditambah dengan SPBu, 
kami yakin Kabupaten Simeulue dapat berkembang 
lebih pesat lagi. Termasuk dalam mendukung 
kunjungan wisatawan ke Kabupaten ini,” paparnya.

 Kabupaten Simeulue mempunyai luas wilayah 
dengan  lebar 22 kilometer dan panjang 200 kilometer 
dengan mata pencaharian utama  di sektor perikanan, 
perkebunan kelapa, kelapa sawit dan pariwisata.
MPFrM rEG. I

JAkArTA  Divisi Enterprise  and Risk Management (ERM) 
Pertamina menyelenggarakan  sebuah workshop yang bertajuk 
Introduction to Petroleum Industry and It’s Risk pada Selasa 
(11/10) di Gedung utama. Workshop diselenggarakan oleh 
fungsi Enterprise Risk Management (ERM). 

Dijelaskan oleh VP  ERM Pertamina  Hendroyono bahwa 
kegiatan workshop ini diberikan dalam rangka memperkenalkan 
serta memberikan dasar pengetahuan-pengetahuan  industri 
perminyakan khususnya dibidang eksplorasi produksi dan 
risiko bisnisnya. Pilihan untuk menyelenggarakan workshop 
di sektor hulu ini karena sektor hulu memiliki risiko bisnis yang 
paling besar. 

Workshop yang menghadirkan presenter Reservoir Ma-
nager – EOR Project Pertamina  EP yang juga dosen Teknik 
Perminyakan FT universitas Trisakti, I Putu Suarsana. Peserta 
workshop ini berasal dari berbagai disiplin ilmu dan fungsi yang 

risiko Bisnis Hulu Harus Dipahami Utuh
ada di Pertamina. Sehingga peserta ada yang datang dari 
fungsi Kesehatan, Legal, SDM, dll.  “Saya hanya memberikan 
dasar-dasar pengetahuan indsutri perminyakan saja kepada 
teman-teman,” kata Putu yang baru pertama kali diundang 
sebagai pembicara di Pertamina. 

Dari presentasi yang diberikannya, Putu  berharap peserta 
punya pemahaman tentang industri perminyakan, sehingga 
tidak mereka-reka dan tidak terpenggal-penggal.  

Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan 
satu visi dan misi sehingga lebih mengerti tahap eksplorasi 
dan eksploitasi mengingat Pertamina akan membeli banyak 
lapangan  di dalam maupun di luar negeri. 

Setelah mengetahui dasar-dasar dari industri perminyakan, 
diharapkan seluruh aspek disiplin ilmu dan departemen yang 
ada di Pertamina dapat membuat rancangan-rancangan baru 
agar risiko yang dihadapi menjadi lebih rendah.MPUHk

 

Reservoir Manager – EOR Project Pertamina  EP I Putu Suarsana menjelaskan 
tentang bisnis hulu kepada pekerja Pertamina.
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JAkArTA  Perwakilan PT 
Pertamina (Persero), Krisanti 
Tiara Putri Gondokusumo (Public 
Relations Ru VI Balongan) dan 
Aditya Wira Santika (Investor 
Relations - Corporate Secretary) 
sukses meraih gelar DuTA 
BuMN 2011 dalam kegiatan 
Grand Final Duta BuMN 2011, 
Jumat (14/10). Dalam kompetisi 
meraih gelar Duta BuMN 2011, 
Krisanti dan Aditya berhasil 
menyingkirkan 11 pasang finalis 
lainnya, yaitu dari Bank Mandiri, 
BNI, Krakatau Steel, Telkom, 
Pelindo II ,  PLN, Kawasan 
Berikat Nusantara, Kementerian 
BuMN, Timah, ASABRI, dan 
Pindad. Adapun acara grand 
final tersebut diselenggarakan 
sebagai puncak dari rangkaian 
kegiatan PORSENI BuMN 2011 
yang dilaksanakan sejak tanggal 
1-14 Oktober 2011.

Pada malam grand final, 
kedua perwakilan dari Pertamina 
tampil dengan mengenakan 
busana kebesaran adat Bali 
sekaligus menunjukkan cultural 
performance melalui tarian adat 
daerah tersebut. Kedua wakil 
Pertamina berhasil masuk ke 
juara tiga besar bersama Bank 
Mandiri dan PLN dan selanjutnya 
menjawab pertanyaan yang 
diajukan secara langsung oleh 
Dewan Juri. Sebelum kegiatan 
pada malam tersebut, keduanya 
terlebih dahulu mengikuti seleksi 
internal di Pertamina, up skilling 
di Pertamina, seleksi karya 
tulis di Kementerian BuMN, 
karantina selama 2 hari, dan 
seleksi melalui in depth interview 
untuk penentuan tiga besar pada 
acara grand final. Bertindak 
sebagai juri dalam proses 
selek si tersebut adalah Achiran 
Pandu Djajanto (Deputi Bidang 
Restrukturisasi dan Perencanaan 
Strategis Kementerian BuMN), 

Wakil Pertamina menangkan 
ajang Duta BUmn 2011

Ayu Diah Pasha (Praktisi), 
Kurnadi (Corporate Secretary 
PT Adikarya, tbk), dan Hadi 
Mustafa (Pemimpin Redaksi 
Majalah BuMN Track).

Pemilihan Duta BuMN 2011 
merupakan ajang pemilihan 
muda-mudi terbaik BuMN yang 
bertujuan untuk mengoptimalkan 
kompetensi pekerja BuMN 
dan meningkatkan partisipasi 
generasi muda dalam kegiatan 
bertaraf nasional dan interna-
sional. Kriteria utama dalam 
kompetisi ini adalah pengetahuan 
proses bisnis BuMN terkait, 
pengetahuan umum, kepribadian, 
kemampuan berbahasa Inggris, 
dan komunikasi publik. Selain 
itu peserta dituntut untuk ber-
penampilan baik, memiliki pos-
tur tubuh ideal, dan tentunya 
memiliki mental yang kuat.

Krisanti dan Aditya mewakili 
Pertamina setelah dilakukan 
seleksi internal yang dilakukan 
oleh tim manajemen, antara lain 

Direktur Keuangan – M. Afdal 
Bahaudin, Direktur SDM – Rukmi 
Hadihartini, SVP HRD selaku 
Ketua Bapor – Ahmad Bambang, 
Corporate Secretary – Hari 
Karyulianto, Culture Change 
Manager – Ernie D. Ginting, 
Media Manager – Wianda Pus-
ponegoro. Proses persiapan 
di internal dikoordinasi oleh 
Sek retaris Direktur Keuangan - 
Ratih Ayu selaku Project Leader, 
di mana proses tersebut juga 
melibatkan tim manajemen 
dalam memberikan pembekalan 
materi dan up-skilling bagi para 
peserta.

Ditemui dalam suatu ke-
sempatan,  kedua peserta 
meng ungkapkan kebahagiaan 
yang luar biasa atas keber-
hasilannya meraih gelar Duta 
BuMN 2011. “Kami hanya ingin 
memberikan kontribusi terbaik 
bagi perusahaan, walaupun 
tentunya kontribusi ini masih 
sangat kecil jika dibandingkan 

kontribusi dari rekan-rekan lain 
di bidang operasional maupun 
unit operasi,” ungkap keduanya. 
Selanjutnya, keduanya meng-
ungkapkan bahwa kegiatan 
pemilihan Duta BuMN 2011 
merupakan ajang yang sangat 
bermanfaat dalam meningkatkan 
kompetensi diri, terutama karena 
ajang ini sangat kompetitif 
dengan adanya persaingan 
yang berat dari setiap peserta. 
“Kami percaya kegiatan ini 
akan menjadi lebih besar di 
tahun mendatang, tentunya 
ka rena komposisi peserta yang 
semakin ketat dan partisipasi 
yang semakin meningkat dari 
BuMN lain.”

Keduanya juga mengu-
capkan terima kasih dan apresiasi 
atas dukungan manajemen dan 
pekerja Pertamina serta Bapor 
Pertamina yang turut andil dalam 
mengantarkan mereka  sehingga 
dapat mengharumkan nama per-
usahaan.MPkP

Duta BuMN Krisanti Tiara Putri Gondokusumo dan Aditya Wira Santika foto bersama Direktur utama Pertamina Karen 
Agustiawan saat melaporkan keberhasilan mereka meraih gelar Duta BuMN.
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HArGA MINYAk MENTAH TUrUN
JAkArTA (KORAN TEMPO)   Harga minyak mentah 
jenis Brent turun hingga menjadi 109,39 dolar AS per 
barel pada perdagangan Selasa lalu (18/10), setelah 
mencapai  109 dolar AS per barel. Penurunan harga 
ini terjadi setelah data pertumbuhan ekonomi Cina 
pada kuartal ketiga menunjukkan pelemahan. Selain 
terpengaruh perlambatan perekonomian dari negara 
konsumer minyak terbesar  kedua di dunia  ini, harga 
minyak turun setelah lembaga pemeringkat Moody’s 
memberi peringkat utang Perancis negatif. Hasil kalkulasi 
Reuters menyebutkan permintaan minyak di Cina naik 
hanya 1 persen per September tahun ini dibandingkan 
periode serupa pada pada tahun lalu menjadi 8,9 juta 
barel per hari. Angka ini merupakan tingkat terendah 
selama setahun.

MErPATI BErSEDIA BAYAr UTANG, 
PErTAMINA kEMBALI PASOk AVTUr
JAkArTA  (KONTAN) – Langkah Pertamina menghentikan 
pasokan Avtur kepada PT Merpati Nusantara Airlines 
rupanya berhasil menggentarkan maskapai tersebut 
untuk memenuhi kewajibannya. Merpati kembali 
berkomitmen untuk membayar utang-utang pembelian 
Avtur kepada Pertamina. Mulai (17/10), Pertamina 
kembali memasok kebutuhan Avtur bagi Merpati dengan 
sejumlah persyaratan. VP Corporate Communication 
Pertamina M. Harun memaparkan, utang Merpati tahap 
I yang sebesar Rp 212 miliar harus dibayar dalam waktu 
maksimal tujuh tahun. utang tahap II sebesar Rp 44,2 
miliar harus dibayar maksimal dalam waktu dua tahun. 
Sedangkan utang berjalan saat ini sebesar Rp 3,83 miliar 
dan 121.000 dolar AS harus dibayar Jumat, (21/10). 
Dan yang terakhir, Pertamina tidak akan memberikan 
utang lagi kepada Merpati. “Artinya, jika Merpati butuh 
Avtur, harus membeli secara tunai,” jelas Harun. Meski 
menyantumkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi, 
Merpati menyetujui persyaratan tersebut.  Supaya 
dapat memenuhi komitmen ini, Merpati berharap PT 
Perusahaan Pengelola Aset (PPA) segera mengalirkan 
dana restrukturisasi sebesar Rp 561 miliar. Menurut Dirut 
Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo, dana ini baru bisa 
keluar setelah ada penandatanganan antara pemegang 
saham dengan Kementerian BuMN.MPrO

Berpikir Positif untuk Lebih Kompetitif

Direksi Pertamina memberikan ucapan selamat kepada para peserta PPEP yang telah mengikuti kursus tersebut.

‘Continuous improvement’ Hasilkan 
nilai tambah Bagi Perusahaan

JAkArTA  “Kalau ibaratnya 
Pertamina  ini adalah perahu 
besar,  maka k i ta harus 
me nuju ke tempat tujuan  
se  ca ra  be rsama-sama. 
Saudara-saudara  adalah 
para pendayungnya, yang 
secara kompak  mendayung  
menuju tujuan tersebut, 
dibawah arahan dari  direksi. 
Jadi di dalam perahu besar 
Pertamina ini, kita bersama-
sama mendayung menuju 
tujuan tersebut.”  

Demik ian  d i ka takan 
D i r e k t u r  S D M  R u k m i 
Hadihartini yang mewakili 
D i ru t  Per tamina  ke t i ka 
menutup Acara Penutupan 
(Commitment Building) PPEP 
Singkat Angkatan I  dan 
PPEP Angkatan VIII tahun 
2011, yang diselenggarakan 
Pertamina Learning Center 
di Lantai M Gedung utama, 
pada Rabu (12/10). 

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
penutupan tersebut Direktur 
SDM Rukmi Hadihartini yang 
mewakili Dirut Pertamina, 
Di rektur Pengolahan Edi 
Setianto dan Direktur Ke-
uangan M. Afdal Bahaudin, 
SVP HR Ahmad Bambang, VP 
PLC Hasnil Rasjid, dan jajaran 
manajemen lainnya. 

D i r e k t u r  S D M  j u g a 
meng ingatkan  bahwa Per-
ta  mina telah mengubah vi-

sinya dari perusahaan mi-
gas nasional kelas dunia, 
menjadi perusahaan energi 
kelas dunia. “Perubahan ini 
tentu bukan tanpa alasan. 
Disamping ketersediaan 
sumber  minyak dan gas 
yang semakin berkurang,  
persaingan Pertamina dengan 
perusahaan lainnya membuat 
kita harus mengembangkan 
energi alternatif dan energi 
terbarukan.”

Dilanjutkan oleh Ruk-
mi, bahwa ini adalah saat-
nya kita harus bisa meng-
identifikasi apa yang harus 
kita rasakan,seperti sense 
of crisis,  jika terjadi hal-hal 
se perti fatality. “Selepas dari 
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program ini, kami harapkan 
Anda semua untuk berpikir 
po sitif untuk membawa peru-
sahaan ini lebih kompetitif di 
masa depan,” tegas Rukmi.  

VP PLC Hasnil Rasjid  
melaporkan  tentang kedua 
program tersebut. PPEP Sing-
kat angkatan I tahun 2011  
berlangsung pada 3 Maret – 7 
Oktober 2011 yang diikuti 35 
peserta. Keseluruhan peserta 
dinyatakan lulus. Sementara 
PPEP Angkatan VIII tahun 
2011 terlaksana dari 13 Juni 
-  3 Oktober 2011  dengan 
jum  lah peserta 44 peserta. 
Sebanyak 43 dinyatakan 
lulus, sedangkan 1 ditunda 
kelulusannya karena  ada satu 

modul yang belum diikuti. 
Dilaporkan pula bahwa 

peserta terbaik PPEP Singkat 
angkatan I tahun 2011 berturut-
turut ialah Djoko Susanto 
(Pertamina EP), Djoko Susilo 
(Direktorat General Afairs), 
Nandang Suciana (ISC), 
Bambang Ponco Listijono 
(Direktorat M&T), Khoiruddin 
SB (Direktorat M&T).

untuk PPEP Angkatan 
VIII/2011, tiga peserta terbaik  
ialah Eko Rukmono (PHE), 
Mawardi Agani (PGE), Sis-
wantoro M. Prasojo (PHE). 

Dalam acara penutupan 
ini,  tiga wakil peserta mem-
berikan presentasi  hasil studi 
bersama mereka.MPUHk

MEDAN   Peningkatan kualitas merupakan keharusan bagi setiap perusahaan agar tetap dapat 
tumbuh dan berkembang dalam memenangkan persaingan di tingkat global. Hal ini diungkapkan 
oleh GM Fuel Retail Marketing (FRM)  Region I, Gandhi Sriwidodo pada pembukaan Konvensi 
CIP 2011, di Gedung Serbaguna Kantor unit Pertamina Medan, (3/10).  Oleh karena itu juga 
Gandhi Sriwidodo juga mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak 
hanya sekedar menyelesaikan tugas yang dibebankan perusahaan, namun diikuti keyakinan 
bahwa memberikan yang terbaik kepada perusahaan serta mewujudkan pengabdian kepada 
Tuhan.  

 Gandhi juga mengingatkan bahwa continuous improvement dapat menghasilkan 
nilai tambah sehingga target perusahaan dapat tercapai.  “Salah satunya adalah dengan 
inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para insan Pertamina dalam Konvensi CIP 2011,” ujar 
Gandhi. 

Menurut ketua panitia Konvensi CIP 2011 di Medan, Awaludin Siregar,  kegiatan  ini 
diikuti sekitar 46 judul makalah yang berasal dari kategori Suggestion System (SS) dan 
13 Judul peserta dari Gugus Kendali Mutu (GKM). 

 Setelah dilakukan seleksi, enam peserta dari GKM dan SS akan terus melaju untuk 
bersaing dengan peserta lainnya di Konversi CIP 2011 secara nasional di Jakarta. 
Yaitu GKM Tekpem,GKM Siberlin, dan GKM Storage Tanks.  Sedangkan tiga peserta 
kategori SS, yaitu Mujianto, OK M. Ridho R, dan Witdoso Warsito. 

Para pemenang tersebut dinilai oleh  Assistant Manager Engineering Region I 
Herra Indra W., Assistant Manager Planning & Operation S&D Region I Erwin Dwiyanto, 

Senior Analyst Quality Management Heny Sri Wahyuni, Senior Analyst Planning, Eval 
& Training Region I Andri Prasetyanto dan Assistant PLN AR & PSO Finance M&T Off-Site 

Support Region I Sutrisno. Penilaian dilakukan dengan sistem pembagian Stream I dan Stream 
II secara bergantian serta dipimpin moderator dari tim manajemen FRM Region I.MPFrM rEG. I
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JAkArTA  Pada Selasa, 27 September 2011 setelah selesai 
melaksanakan acara Bedah Buku Drowning in Oil di Perpustakaan 
Kantor Pusat Pertamina. Acara dilanjutkan dengan pengumuman 
Pemenang Readers of The Year 2011.

Acara yang baru di buat pertama kali oleh Perpustakaan Kantor 
Pusat Pertamina, dan rencananya akan dibuat secara tahunan 
menghasilkan dua pemenang yakni juara pertama dan juara kedua. 
Juara pertama dimenangkan oleh Dwi Tunggal Adi Prayanto (Nopek. 
706347) dan juara kedua oleh Fitriyi dari bagian Facility Management, 
fungsi General Support.

Hadiah diserahkan langsung oleh Salis S Aprilian (SVP Health 
Strategic Planning & Subsidiary Management) dan Joko Susilo (VP 
HSSE). Dengan hadiah yaitu Samsung Galaxy Tab untuk pemenang 
pertama sedangkan pemenang kedua mendapatkan Blackberry Curve 
9300 3G.

Pemilihan pemenang Readers of The Year 2011 berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan oleh Tim Perpustakaan Kantor Pusat 
Pertamina. Adapun beberapa kriteria tersebut adalah tingkat 
kunjungan ke Perpustakaan Kantor Pusat Pertamina, peminjaman 
koleksi perpustakaan secara aktif, tingkat kedisiplinan para anggota 
dalam pengembalian bahan pustaka dari waktu yang telah ditentukan, 
serta peminjaman koleksi buku yang beragam. Diharapkan melalui 
acara Readers of The Year 2011 ini dapat semakin meningkatkan 
minat baca di lingkungan kerja PT. Pertamina (Persero). • 

Dwi Tunggal 
Adi Prayanto

Fitriyi

JAkArTA  Data dan Informasi divisi Komunikasi melakukan 
bedah buku karya Loren Steffy dengan judul Drowning in Oil 
yang dilaksanakan di Perpustakaan Kantor Pusat Pertamina, 
Selasa (27/9).  

Kegiatan ini menghadirkan dua orang pembicara, yaitu 
Salis S Aprilian (SVP Health Strategic Planning & Subsidiary 
Management) dan Joko Susilo (VP HSSE) dengan moderator 
Ghanapati SJ. Satyani (Data and Informasi Manager). Acara 
bedah buku tersebut juga dihadiri oleh puluhan karyawan 
Per tamina yang juga melakukan tanya jawab dengan para 
pembicara.

Bedah buku ini membahas secara detail insiden yang 
terjadi di BP (Beyond Petroleum) dengan didukung oleh 
fakta-fakta mengenai kurangnya pematuhan dan penerapan 
prosedur keselamatan di BP dan juga insiden lain yang di-
akibatkan oleh kecerobohan pekerja dan lingkungan kerja 
yang insafe.

Dalam isi buku ini juga memberi pelajaran bagi kita bah-
wa sebesar apapun keuntungan yang akan kita dapatkan, 
tidak akan berarti jika kita mengabaikan safety. Secanggih 
apapun teknologi tidak dapat menjamin teknologi tersebut 
menyelamatkan kita.MPADErI 

Bedah Buku 
‘Drowning in Oils’
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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

tim CiP - Qm Pertamina Kembali Kibarkan 
merah Putih di ranah internasional

Oleh :  Dewi Hanifah - Tim QM, General Affairs Directorate

Budaya perbaikan berkelanjutan yang telah dibangun di lingkungan Pekerja melalui 
program Continuous Improvement Program (CIP) ternyata tidak hanya berdampak 
kepada perbaikan kualitas proses kerja, peningkatan revenue ataupun terciptanya 
efisiensi, tapi juga mampu memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka yang terlibat 
di dalamnya.

Jika sebelumnya Indonesia boleh berbangga dengan keberhasilan salah satu anak 
bangsanya dari Perusahaan tercinta ini karena telah berhasil mengibarkan merah putih 
pada ajang International Exposition on Team Excellence (IETEX) bulan Juni lalu, maka 
kali ini peristiwa membanggakan itu terulang kembali.

Dalam acara yang bertajuk 17th Asia Pacific 
Quality Conference yang digelar di Marina Bay 
Sands – Singapore pada tanggal 16 – 22 Oktober 
2011, kembali Pertamina mengukir prestasi dalam 
kompetisi tingkat Internasional. Empat gugus terpilih 
yang berasal dari Direktorat Pemasaran & Niaga, 
PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Badak 
LNG telah mampu membuat Perusahaan ini semakin 
eksis dan tidak boleh dipandang sebelah mata. 
Proyek Kendali Mutu (PKM) SPM dari Shipping 
dan Tim Patas  dari PT Badak NGL berhasil meraih 

memperoleh penghargaan STAR (penghargaan tertinggi), sedangkan PKM Intermilan 
dari PT PGE dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Syalix dari Lubricants berhasil meraih 
penghargaan GOLD.

Gugus yang berprestasi tersebut merupakan gugus terbaik dan terseleksi yang telah 
melewati saringan mulai dari Presentasi CIP tingkat unit Operasi/ usaha/ Bisnis dan 
Anak Perusahaan, kemudian Tingkat Korporat hingga Tingkat Nasional. Jadi mereka 
memang yang terbaik dan mampu membuktikan prestasi tersebut hingga tingkat 
Internasional.

Kondisi itu semakin mengukuhkan eksistensi dan prestasi Pertamina di mata 
Internasional. Budaya continuous improvement yang sudah bersama-sama dibangun 
selama bertahun-tahun itu ternyata tidak hanya memberikan dampak positif terhadap 
internal Perusahaan, namun juga pembentukan citra di kawasan Nasional bahkan 
Internasional.

Ditengah pasang surutnya kondisi politik, sosial dan ekonomi negeri ini, ternyata 
Pertamina melalui prestasi yang ditelorkan oleh para Pekerjanya mampu membuat 
Indonesia bangga. Terlebih lagi ini merupakan bentukan budaya yang berasal 
dari komponen grass-root sebuah perusahaan. Tidak perlu teori-teori ajaib dalam 
menciptakannya, ataupun campur tangan pihak-pihak eksternal yang mampu merogoh 
kocek kita dalam-dalam. upaya ini murni berasal dari para Pekerja lingkungan Pertamina 
yang mendapat dukungan penuh dari para Manajemen sehingga mampu berinovasi dan 
berprestasi secara optimal.

Jadi… giliran siapa berikutnya yang akan mengibarkan bendera Merah Putih kita di 
ranah Internasional? Kita tunggu saja.

oleh Shynta Dewi -  Tim KOMET, General Affairs Directorate

SanG JUara
Judul di atas bukan sekedar judul lagu yang dipopulerkan oleh Bondan Prakoso 

& Fade 2 Black atau duo singer Maia, tapi juga kabar yang dinanti-nanti para Insan 
Mutu Pertamina. Awal pekan depan, sejumlah pemenang akan diumumkan dalam 
ajang bergengsi yang merupakan bentuk apresiasi Pertamina terhadap kinerja dan 
dedikasi Insan Mutu. Dua penghargaan yang terkait dengan Implementasi Knowledge 
Management Pertamina (KOMET) yaitu “The Best KOMET Agent” dan “The Best 
KOMETer.”

Saat ini para juri tengah melakukan penjurian 
terhadap para KOMET Agent dan KOMETer sesuai 
dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 
KOMET Agent adalah Person in Charge (PIC) KOMET 
di unit/Region yang mengelola kegiatan KOMET. Mulai 
dari sosialisasi, pendampingan, fasilitator, sampai 
dengan pelaksanaan Forum KOMET.  Kriteria yang 
dinilai untuk kategori ini adalah keberhasilan KOMET 
Agent dalam mengelola kegiatan KOMET mulai dari 
kegiatan on-line dan off-line. Sedangkan kriteria penilaian untuk kategori “The Best 
KOMETer” adalah tingkat keterlibatan Insan Pertamina dalam berbagai kegiatan 
KOMET, mulai menjadi peserta Forum, berbagi pengetahuan dan pengalamannya di 
Portal KOMET, sampai dengan menjadi narasumber di Forum KOMET.

Tahun sebelumnya “The Best KOMET Agent” diraih oleh PIC KOMET dari Ru V 
Balikpapan, dapat terlihat dari jumlah Forum dan narasumber terbanyak dibanding 
dengan PIC unit/Region lainnya. Namun untuk tahun ini, sepertinya agak sulit 
menentukan siapa “The Best KOMET Agent” untuk tahun 2011 ini. Masing-masing PIC 
KOMET saling bersaing ketat untuk terus aktif mengelola kegiatan KOMET di unit/
Region.

“The Best KOMETer” tahun 2010 juga diraih oleh KOMETer dari wilayah Kalimantan, 
tepatnya Pemasaran VI Balikpapan, Mars Ega Legowo Putra. Selama tahun 2010, Mars 
Ega sangat aktif menjadi narasumber dalam Forum yang dilaksanakan di regionnya. 
untuk kategori ini pun, tahun ini cukup sulit menentukan “The Best KOMETer” yang 
pantas untuk meraih penghargaan tersebut. Keaktifan KOMETer sebagai narasumber 
dalam Forum yang diselenggarakan di masing-masing unit/Region cukup merata.

So ….?!?!?!? Sudah punya gambaran, petunjuk, 
atau bahkan wangsit siapa “Sang Juara”-nya? Ayo 
kita tunggu pengumuman “Sang Juara” dalam acara 
penganugrahan Annual Pertamina Quality (APQ) 
Award 2011 yang berlangsung pada tanggal 2 
Nopember 2011 di Kantor Pusat Pertamina. Namun, 
siapa pun yang meraih penghargaan tersebut, seluruh 
Insan Pertamina tetap menjadi pemenang. We are the 
champion !!!•



Judul : 8 To Be Great :  8 Sifat 
Untuk Sukses
Pengarang  : richard st John
Penerbit : Grasindo
NO.Classifikasi  :  658.407 14.Joh.s

Passion adalah kunci utama 
agar dapat sukses. Semua orang 
sukses pastilah orang yang mencintai 
apa yang mereka kerjakan. Intinya 
adalah apapun bidangnya, tidak 
peduli jabatannya, mereka yang 
dapat meraih sukses karena 
mencintai pekerjaannya. Apabila 
Anda belum mendapatkan apa 
yang menjadi passion Anda, maka 
jelajahi  semua yang selama ini kita 
abaikan untuk menemukan apa yang 
kita cintai. Bagaimana agar anda 
dapat menemukan passion? Cukup 
ikuti kata hati Anda dan ketika telah 
menemukan passion, maka bekerjalah 
untuk kesenangan bukan uang. 
Jangan serta merta memilih pekerjaan 
yang berpenghasilan tinggi karena 
bukan disitulah Anda meraih sukses.     

Mendengar pertanyaan demikian, 
timbullah ide dari Richard st John 
mencari tahu bagaimana  jawaban 
dari pertanyaan tersebut melalui 
wawancara dan observasi langsung, 
pertemuan dengan orang-orang 
sukses, mengambil quotes, membaca 
kisah hidup mereka dan sebagainya, 
sehingga terjadi sebuah kompilasi 
data dan informasi  lebih dari 500 
tokoh di seluruh dunia dengan 
berbagai jenis pekerjaan, jutaan 
kalimat dan kata.

Didapatlah sebuah kesimpulan 
bahwa hanya butuh 8 SIFAT untuk 
SuKSES dalam seluruh aspek 
kehidupan kita yaitu yang perlu 
dikembangkan dari dalam diri 
seseorang yang selama ini sering 
terabaikan : PASSION – HASRAT, 
dalam mengerjakan sesuatu harus 
didasarkan dengan kesenangan, 
hasilnya pasti akan lebih maksimal 
, maka tentukan TuJuAN anda, 
dan jadikan itu HASRAT kita dalam 
mengerjakan segala pekerjaan kita, 
WORK – KERJA, setiap orang sukses 
selalu bekerja dengan keras, bahkan 
sampai lupa waktu, untuk mencapai 
tujuannya, FOCuS – FOKuS, selalu 
memberikan prioritas kepada apa 
yang akan anda selesaikan terlebih 
dahulu, seluruh orang sukses 
memiliki pemikiran yang fokus dan 
melakukan tindakan yang tepat, 
PuSH – MOTIVASI, carilah hal-
hal atau orang-orang yang dapat 
menjadi alasan yang kuat untuk 
mengapa kita  harus sukses, niscaya 
kesuksesan akan mendatangi kita, 
IDEA- IDE, selalu baru setiap hari, 
ide-ide kreatif yang ada, pemikiran 
yang kadang kontroversi dan tidak 
masuk akal, merupakan awal mula 
aura kesuksesan kita, IMPROVE – 
Pengembangan ke arah yang lebih 
baik, selalu berusaha menghasilkan 
sesuatu yang baik, maka lama 
kelamaan kita akan mahir dan terbiasa 
untuk lebih baik, sehingga akhirnya 
menjadi yang terbaik, SERVE – 
MELAYANI, mulailah dari semangat 
memberikan sesuatu yang baik 
kepada orang lain, niscaya sesuatu 
yang lebih baik akan mengikuti kita, 
menjadi sebuah kesuksesan yang 
permanen, PERSIST – KETAHANAN, 
sifat dasar otang sukses yang 
terpenting dari yang paling penting 
adalah, dalam mendaki puncak 
kesuksesan dibutuhkan disiplin yang 
kuat, semangat pantang menyerah 
dalam mencapai sebuah keinginan.
MPPErPUSTAkAAN
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‘Go Live’ tahap 2 
aplikasi Hasil mCU 
di Hr Online

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

Pada bulan September 2011 yang lalu, setelah berhasil melakukan go 
live pertama untuk informasi pemanggilan dan formulir pengantar untuk 
melakukan MCu,  kini  fungsi HR bersama dengan tim dari CSS telah 
meluncurkan kembali aplikasi kesehatan Medical Check up (MCu) yang ada 
di HR Online yaitu berupa laporan hasil MCu para pekerja yang terdapat di 
dalam halaman personal info. 

untuk tahap awal   uji coba tampilan hasil MCu masih terbatas  untuk pekerja 
di lingkungan korporat dan akan terus dikembangkan untuk seluruh pekerja 
Pertamina.
 
Adapun tahapan atau proses untuk mengakses aplikasi laporan hasil MCu 
adalah, sbb:

I. Halaman Utama Aplikasi
Aplikasi Human Resources Online “MCU” dapat diakses menggunakan 
Browser yaitu dengan cara:
• Dengan menuliskan langsung alamat aplikasi http://intraapp.pertamina.
com/SDMOnline. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini:

Halaman di atas adalah halaman utama aplikasi “Human resource Online”, 
yang didalamnya terdapat beberapa menu halaman. Namun dalam hal ini, 
kita khusus menerangkan untuk menu                           → 
saja. Pada halaman di atas, silahkan Anda klik menu                            . 
Maka akan tampil halaman                  seperti berikut ini:

Setelah Anda berhasil login, maka Anda akan masuk ke halaman utama 
menu                            seperti tampilan berikut ini:

 

halaman utama aplikasi Hr Online

halaman login

1. MCU
Jika Anda seorang pegawai yang akan melihat data hasil dari Medical Check 
up (MCu) Anda, maka silahkan Anda pilih menu                          pada 
halaman                         , maka akan tampil form halaman seperti 
berikut ini: 

 

Pada form di atas, silahkan Anda pilih data hasil MCu yang ingin Anda lihat 
berdasarkan waktunya. Pada halaman ini ditampilkan contoh waktunya 
pada tanggal 12 April 2011 → lalu klik                          , maka akan tampil 
halaman seperti berikut ini:

 

Pada halaman ini, selain Anda melihat hasil dari Medical Check up 
(MCu), Anda juga dapat mendownload dan menyimpan data hasil MCu 
tersebut dalam format .pdf.  untuk melakukan itu, silahkan Anda klik 
tombol                                    , maka akan tampil  “Data Hasil 
Medical Check Up” tersebut dalam format .pdf dan Anda pun dapat 
menyimpannya pada file dokumen Anda. 

   Log Out

halaman utama pada menu “Personal Info”

Tampilan form halaman setelah klik menu “Hasil MCU” pada halaman “Personal Info”

Tampilan form halaman “Hasil Medical Check Up”

Si
no

ps
is
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Warung Kopi
Jam Taman oh Jam Taman...

DONOr DArAH DI PEP FIELD SANGASANGA

SANGASANGA – Kepedulian jajaran manajemen, pekerja dan 
pekarya Field Sangasanga, terhadap keperdulian sosial patut 
diacungi jempol. untuk kesekian kalinya, PEP Field Sanga-
sanga menggelar bakti sosial donor darah yang dipusatkan 
di klinik perusahaan bekerjasama dengan PMI Samarinda 
pada Rabu (5/10). Dari aksi sosial yang diikuti para karyawan 
dan masyarakat sekitar perusahaan, berhasil dikumpulkan 
125 kantong darah yang langsung diserahkan kepada unit 
Transfusi Darah (uTD) PMI Samarinda. Dr. Yusrif Rinaldi 
selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, kegiatan donor 
darah ini digelar setiap 4 bulan sekali, sebagai wujud kepedu-
lian keluarga besar Field Sangasanga kepada masyarakat. 
Hadir dan turut menyumbangkan darah dalam kegiatan donor 
darah ini Field Manager Sangasanga Ali Rochmad didampingi 
Kepala Humas dan Sekuriti Sudiarto Sardji.MPPEP FIELD 
SANGASANGA

IrIANTO GINTING
Senior Vice President Business Development
Refining DirectorateFO
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kUNJUNGAN MAHASISWA POLITEkNIk 
NEGErI BANDUNG  kE PErTAMINA PUSAT

JAkArTA – Dalam rangka studi tur, 40 mahasiswa 
Politeknik Negeri Bandung Jurusan Administrasi 
Niaga angkatan 2010 yang didampingi 10 staf 
pengajar, berkunjung ke Kantor Pusat Pertamina 
pada Kamis (13/10). Rombongan yang dipimpin 
oleh Dr. A. Gima Sugiama SE, MP., diterima oleh 
Manager Data & Informatika Ghanapati Sj. Satyani. 
Dalam kesempatan tersebut Ghanapati memberikan 
presentasi tentang Pertamina sebagai Indonesia’s 
Powerhouse dan kemudian VP Asset Management 
Gathot Harsono tentang pengelolaan aset penunjang 
usaha Pertamina.MPUHk
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PErESMIAN MASJID AL MASYrIk 
DI FrM rEG. VIII PAPUA

JAYAPUrA   FRM Manager Wahyu Riyadi meresmikan 
Masjid Al - Masyrik Fuel Retai Marketing Region VIII  pada 
Kamis (11/10). Peresmian diawali dengan melaksanakan 
ibadah sholat Dzuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan 
ceramah Agama oleh ustad Abu Mundzir. Masjid Al Ma syrik 
dibangun awal Mei - September 2011. Wahyu berharap 
Masjid  Al  Masyrik FRM Reg. VIII  ini dapat menjadi sarana 
ibadah bagi pekerja muslim agar dapat lebih mendekatkan 
dirinya kepada Allh SWT.MPFrM rEG. VIII

Makan siang di warung Mang Warta.

Sari :  Wah, enak nih makannya....
rumi :  Iyahhhh.... Laper banget nihhh.
Sari :  Tumben... Tadi gak sarapan ya...?
rumi :  Iyahhh.... Gara-gara jam rese...
Sari : Jam rese? Jamnya siapa? Jam kamu 

mati?
rumi : Itu lho... jam taman yang di Perwira 

itu. Gara-gara lihat jam taman itu, aku 
pikir tadi masih jam 6.30 pas sampe 
kantor. Eh... ternyata sudah jam 7 
lewat. Padahal tadi pagi aku disuruh 
menghadap bos pagi-pagi buat ngasih 
laporan. Jadinya gak sempet sarapan 
deh.

Dina : Makanya kalau dateng jangan mepet. 
Pake jam taman disalahin.

rumi : Bukan nyalahin jam taman di Perwira 
itu sih mba... Tapi, memang rada 
mengganggu tuh jam segede itu tapi 
gak berfungsi.

Sari : Hehehe... Iya juga sih. Kita kan 
memang terbiasa  pas dateng lihat jam 
itu. Atau pas wira wiri di sekitar situ, 
pasti juga ngeliat jam taman.

rumi : Tuh Mba...  Bu Sari aja ngerasain yang 
sama seperti saya. Jam itu sebenarnya 
udah seperti pajangan yang jadi 
patokan pandangan kita kalo pas jalan 
di sekitar situ, Mba... 

Dina : Hehehehe iya dehhhh.... Aku ngerti kok 
perasaan kamu, Rum... Ini kan bukan 
kejadian pertama kali jam itu mati. 
Tahun lalu juga pernah mati rada lama. 
Dan banyak juga yang komplain karena 
jam taman itu mati. Malulah kita... Masa 
perusahaan sebesar ini, jam tamannya 
mati. Coba deh, liat dari jalan raya kan 
keliatan. Masa me-maintain hal sepele 
gitu aja gak bisa.

Sari : Bukan gak bisa, Din. Tapi mungkin 
bukan prioritas. Seharusnya, kalau 
jam taman itu gak mau digunakan lagi 
atau dianggap tidak bermanfaat lagi, ya 
disingkirkan aja. Kan gak bikin orang 
jadi bete gara-gara ngeliat jam mati.MP
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PeP region Sumatera 
Borong Penghargaan 
di iia 2011

itikad PDSi tekan angka Fatality 
di Lapangan

mahasiswa S2 Undip ke PeP region Jawa

Direktur utama PDSI Amran Anwar memberikan sambutan saat pelatihan HSE 
Awaereness and Leadership for Big Superintendent.
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Pertamina eP Gulirkan transformasi dari Dalam

JAkArTA  Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI) 
mantapkan komitmennya 
menekan  angka insiden yang 
terjadi di lapangan sebagai 
upaya pemenuhan target 
kerja tahun 2011 menuju 
Zero Accident. Seperti apa 
yang d iungkapkan o leh 
Direktur utama PDSI, Amran 
Anwar pada pelatihan HSE 
Awaereness and Leadership 
for Big Superintendent, yang 
digelar di Auditorium Per-
tamina Learning Centre, Ja-
karta , Kamis (13/10).

“Ada target yang cukup 
tinggi akan safety, yaitu target 
kerja tahun 2010-2011 dengan 
catatan tanpa fatality atau 
zero incident, kami sangat-
sangat tidak mengharapkan 
tidak terjadi fatality yang 
merugikan kita semua. Ini 
merupakan komitmen PDSI 
dan Pertamina secara kor-
porat,” kata Amran.

Amran  menambahkan, 
untuk mencapai target tersebut 
mulai dari sekarang hingga 
bulan Desember kecelakaan-
kecelakaan di lapangan diha-
rapkan tidak akan terja di  
sama sekali. Melalui pe-

la  tihan HSE Awaereness 
and Leadership for Big Su-
perintendent ini diharapkan 
dapat meningkatkan faktor 
keselamatan di lapangan 
dan juga adanya persamaan 
persepsi di semua pihal yang 
terlibat, baik pimpinan maupun 
petugas dilapangan menyoal 
keselamatan kerja.

Pelatihan upskilling per-
dana yang melibatkan 40 
peserta yang mayoritas me-
libatkan orang-orang lapangan 
seperti Rig Su peritendent, 
Driller, Tool Pusher, Suvervisor 
Top Drive dan beberapa orang 
per  wakilan dari mitra kerja 
PDSI.

Pelakasanaan pelatihan ini 
dilatar belekangi oleh insiden-
insiden yang menimpa pekerja 
di lapangan. Berdasarkan 
penuturan VP QHSE PDSI, 
Supriyatno, pada bulan Juni 
silam, terjadi insiden yang 
berlokasi di  80 B2 daerah 
Jawa. Yaitu jatuhnya seorang 
driller dari ketinggian 1,5 
meter karena kondisi ke-
sehatan yang kurang baik 
saat bekerja.

“Sebanyak 99 persen in-
siden atau kecelakaan  dise-

bab kan  faktor manusia yang 
kadang kadang berasal dari 
unsafe condition.  Kalaupun 
ada juga karena faktor 
manusia, makanya faktor 
manusia ini yang sedang kita 
garap,” kata Supriyatno.

T i n d a k  l a n j u t  d a r i 
training upskilling ini adalah 
pemantauan yang akan terus 
dilakukan PDSI dan terus 
melakukan evaluasi tentang 
sejauh mana penerimaan 
dan kompetensi pekerja saat  
dilapangan. “Kita akan ukur 
persepsi mereka setelah kami 
lakukan upskilling, sejauh 
mana penerimaan mereka 

dan juga kompetensinya, 
atau pun kita ukur mereka 
setelah upskilling,” kata Su-
priyatno.

Pelatihan HSE Awaere-
ness and Leadership for 
Big Superintendent, ini ber-
langsung hingga Jum’at 14 
Oktober 2011. Pada hari per-
tama kegiatan diisi dengan 
pemberian materi dan sharing 
tentang keselamatan kerja 
yang disampaikan langsung 
oleh Direktur utama PDSI, 
Amran Anwar. Selain itu, 
ada juga materi yang berisi 
motivasi yang diberikan oleh 
konsultan.MPSAHrUL

JAkArTA  “Kalau kita ingin 
survive, maka kita harus 
berubah. Itu sudah merupakan 
suatu rule dalam bisnis.,” kata 
Presiden Direktur Pertamina 
EP Syamsu Alam. 

Hal tersebut dikatakan 
Syamsu ketika membuka dan 
mengawali  Training of Trainers 
for Agent of Change  “To be 

the credible A0C Awareness” 
yang berlangsung di Sentul 
Learning Development Center 
(SLDC) di Sentul City, Bogor, 
pada Senin (10/10).  

Pembukaan pelatihan ToT  
batch I yang diikuti sekitar 40-
an pekerja Pertamina EP dari 
berbagai fungsi dan field  juga 
dihadiri  Direktur Eksplorasi 
Dodi Priyambodo dan Direktur 
Keuangan Andri T. Hidayat. 
Keduanya  member i kan 
sharing pula kepada peserta. 

Syamsu member ikan 
penjelasan latar belakang 
se ja rah  Pe r tam ina  EP 
yang dibentuk tahun 2005 
sesuai amanat  uu Migas 
No. 22 tahun 2001. Diakui 
bahwa  transformasi sudah 
dilakukan sejak tahun 2006 
mengikuti transformasi di 
tingkat  korporat. Sementara 
yang sekarang merupakan 
transformasi yang digagas 
kalangan internal  PEP sesuai 
kebutuhan untuk menjadi  
world class company. “Kita 
harus bisa merespon ha-
rap an dari perusahaan dan 
pemerintah bahwa kita harus 

lebih baik,” tegasnya. 
Berbeda dengan tahun 

2006, maka ini adalah saat 
yang tepat bagi Pertamina 
EP menggulirkan transformasi 
yang berasal dari dalam diri 
sendir i  untuk memenuhi 
kebutuhannya. “Kita ingin 
me lakukannya  send i r i , 
apalagi kita sudah mensetting 
tahun 2014 untuk menjadi 
perusahaan kelas dunia,“ 
lanjut Syamsu. 

VP Transformasi  PEP 
Tolingul Anwar mengatakan 
bahwa kini PEP melakukan 
transformasi di segala aspek, 
dan diharapkan para peserta 

bisa menjadi agent of change 
yang kred ibe l .  Peser ta 
dilatih untuk menjadi trainer 
yang akan menyebarkan 
transformasi  di fungsi  atau 
f ie ld  asa lnya.  Caranya 
dengan membentuk jaringan 
seperti Multi Level Marketing 
(MLM) dimana setiap orang 
membawa  beberapa peserta 
lainnya. Sehingga akan ter-
bentuk  aware pekerja Per-
tamina EP yang world class. 

Pelatihan akan berlang-
sung tiga hari dengan aktivitas 
classroom  dan outdoor. 
MPUHk

Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam membuka Training of Trainers 
for Agent of Change  “To be the credible A0C Awareness.
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rEGION SUMATErAPT Pertamina EP Region 
Sumatera berjaya dalam gelaran Improvement and 
Innovation Award (IIA) Tahun 2011, yang ditutup pada 
Rabu 28 September 2011 lalu. Region Sumatera berhasil 
membawa pulang total 14 penghargaan yang terdiri 
dari 1 Kategori Gold, 5 Kategori Silver dan 8 Kategori 
Bronze. 

IIA Tahun 2011 ini bertujuan untuk menemukan 
inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang perusahaan 
menuju visi menjadi World Class Energy Company di 
Tahun 2014. IIA Tahun 2011 kali ini diikuti 58 Tim dari 
semua Field dan Region PT Pertamina EP se-Indonesia. 
Semua tim melalui beberapa tahap penilaian sebelum 
mendapatkan penghargaan, antara lain on desk review, 
wawancara dan kemudian mempresentasikan inovasi 
yang telah mereka buat di depan para dewan juri.

Setelah melalui beberapa tahap penilaian, kelompok 
Anti-Stuck dari Field Prabumulih berhasil mendapat 
predikat Gold. Kelompok yang beranggotakan empat 
orang terdiri dari Djoko Soeseno, Nugroho E.S, David 
Kuncoro dan Arif Rahman Hakim ini membawa materi 
GKM berjudul “Pencegahan Stuck Pada Pompa SRP 
dengan Modifikasi Plunger Pompa SRP”.

Dalam acara penutupan IIA Tahun 2011, hadir 
Presiden Direktur PT Pertamina EP Syamsu Alam, juga 
para dewan juri yang terlibat langsung dalam proses 
penilaian para peserta IIA Tahun 2011. “untuk mencapai 
visi World Class Energy Company pada Tahun 2014 
diperlukan usaha perbaikan proses, perbaikan kinerja, 
usaha peningkatan target strategi dan perubahan bu-
daya yang terencana, terukur dan dilaksanakan secara 
berkesinambungan” jelas Presiden Direktur PEP Syamsu 
Alam.

 Syamsu Alam juga menambahkan bahwa melalui 
ajang IIA ini adalah salah satu program untuk mengelola, 
berbagi pengalaman dan pengetahuan serta inovasi 
yang dilanjutkan dengan mengapresiasi program-
program perbaikan atau peningkatan kerja yang telah 
dilakukan. 

Sementara itu, tim Klasafet dari Field Papua 
mendapatkan penghargaan “Special Award” melalui SS 
dengan judul “Pemancangan Tiang Jembatan Meng-
gunakan Chainblock Progress PDCA (Status Langkah 
Kegiatan) yang telah selesai”. Hal ini  menunjukkan 
bahwa semangat improvement dan Inovasi secara 
merata menyebar di seluruh field dan region mulai 
dari Sumatera hingga Papua. Terus kembangkan ilmu 
dan inovasi yang ada demi kemajuan perusahaan.
MPPEPSUMATErA

 

CIrEBON  Sebanyak 26 mahasiswa Magister Kesehatan Lingkungan universitas Diponegoro 
Semarang termasuk 2  dosen pembimbing melakukan kunjungan studi ke Pertamina EP Region 
Jawa (11/10). Rombongan diterima oleh Pjs. Manager HR Region Jawa Nurcahyono di ruang 
rapat 303.  Pada kesempatan tersebut staff HSE Indriyani menyampaikan presentasi tentang 
PT Pertamina EP Region Jawa beserta aspek HSE yang merupakan faktor utama dalam 
penyelenggaraan operasi produksi migas di Pertamina EP.

Rombongan diajak meninjau SPA-II dan SPu-A yang terletak di desa Kedokan Agung 
Kecamatan Kedokan bunder yang berada di samping belakang komperta Mundu. Mereka banyak 
menanyakan mengenai proses produksi serta penanganan limbah dari hasil produksi migas. 

Pada sesi akhir para mahasiswa Magister Kesehatan Lingkungan uNDIP menuju Terminal 
Balongan Indramayu untuk melihat dari dekat proses air terproduksi limbah cair di terminal akhir 
migas PEP Region Jawa yang dipandu oleh Kepala terminal Balongan Rizal Kotto. Rizal Kotto 
menjelaskan secara rinci mengenai alur proses penanganan serta distribusi minyak dan gas 
dari SP hingga ke terminal ini kemudian dikirim ke Kilang Ru VI Balongan maupun ke Kapal.
MPPEP rEG JAWA
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Menakertrans Muhaimin Iskandar mengunjungi stand Pertamina di ajang 
ASEM-OSH.

HSe training Center Sungai Gerong Unjuk Gigi 
di ajang aSem - OSH

kITABErITA

Direktorat 
Pemasaran & niaga 
Siap Unjuk Gigi di 
ajang aPQ

Sinergi Pertamina dan Ge Oil & Gas dalam 
Penerapan GCG

SUrABAYA    Direktorat Marketing & Trading siap 
unjuk gigi dalam ajang Annual Pertamina Quality 
Awards. Perwakilan dari masing-masing region 
pema saran pun cukup percaya diri inovasi yang 
dibuatnya mampu memberikan kontribusi yang 
signifikan untuk perusahaan.

 Puncak acara Konvensi CIP 2011 Direktorat 
Marketing & Trading digelar di  Surabaya, 7 Oktober 
2011, bertepatan dengan Konvensi CIP 2011 Region 
Jatim Balinus. Pada kesempatan ini, Senior Vice 
President Petroleum Product M&T, Iqbal Hasan 
berkesempatan untuk hadir dan memberikan 
penghargaan bagi para pemenang dari masing-
masing region pemasaran.

untuk Konvensi CIP 2011 Jatim Balinus sendiri 
digelar sejak tanggal 4-7 Oktober 2011. Diikuti oleh 
46 Risalah yang terdiri dari 11 Gugus Kendali Mutu 
(GKM) dan 35 Suggestion System (SS) baik dari 
fungsi Supply & Distribution, Aviasi, Retail, LPG, IT, 
Pelumas, dan lain-lain.  Setelah melewati proses 
seleksi wawancara dan presentasi, kemudian 
dipilihlah beberapa risalah yang mendapat peringkat 
yang berbeda-beda. untuk risalah SS, terpilih 1 risalah 
yang berhak mendapat Gold (atas nama Wisnu Fajar 
Baskoro), 4 risalah mendapat Silver dan 4 risalah 
mendapat Bronze. Sedangkan untuk kategori GKM,  
terpilih 4 GKM yang mendapat peringkat Silver dan 
3 GKM  yang mendapat Bronze.

 Selain proses seleksi wawancara dan presentasi, 
Konvensi CIP 2011 Jatim Balinus yang mengambil 
tema “Super Innovation” juga dimeriahkan dengan 
pameran. Pada hari terakhir, acara juga makin 
meriah dengan sharing session dari tim Djarum Black 
Innovation yang berbagi mengenai pengembangan 
inovasi di perusahaannya.  

Di penghujung acara, Konvensi CIP 2011 juga 
menghadirkan Kaffi Kurnia seorang motivator yang 
berbagi dan bercerita mengenai pentingnya inovasi 
dan bagaimana mengembangkan ruang yang 
mendukung inovasi.MPFrM rEG. V

SINGAPUrA  Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI 
PT. Pertamina (Persero) kembali berpartisipasi dalam ajang Asia 
Europe Meeting - Occupational Safety & Health (ASEM-OSH) 
Workshop in OSH National Stretagy, yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi RI bekerjasama 
dengan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. 

Workshop yang dibuka secara resmi oleh Menakertrans 
RI Muhaimin Iskandar diselenggarakan di Provinsi Yogyakarta 
selama 2 hari (12-13 Oktober 2011). Kegiatan dihadiri oleh 
delegasi dari 23 negara Asia & Eropa dan 10 orang delegasi 
RI, termasuk dari PT. Pertamina (Persero) yang diwakili oleh 
VP HSSE Joko Susilo dan Manajer HSE Training Center Sungai 
Gerong Suhendar Wijaya. 

Dalam workshop ini, juga digelar ajang pameran yang diikuti 
12 perusahaan. Masing-masing perusahaan menampilkan 
upaya dan pengelolaan aspek OSH di tempat masing-
masing. “Kami harap setiap perusahaan menampilkan aspek 
pengelolaan HSE di tempat kerjanya. Dan kita yakin bahwa 
HSE kita tidak kalah dibandingkan dengan HSE di negara lain.
Kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa pengeloaan 
aspek HSE di Indonesia juga sudah bagus”, ujar  Saut, Sesditjen 
Kemenakertrans RI. 

Pertamina yang ikut serta dalam pameran ini menampilkan 
HSE Training Center Sungai Gerong dan Pelumas Pertamina 
Go International. Melalui tema “Eksistensi HSE Training 
Center Pertamina dalam Mencetak SDM Handal ber-HSE 
unggul”, diharapkan dapat dibuka jejaring dengan pemerintah 
dan sekaligus juga promosi HSE Training Center Sungai 
Gerong yang juga menyediakan program pelatihan HSE bagi 
stakeholder.

ITALY  – PT. Pertamina 
(Per sero) dan GE Oil & 
Gas menandatangani no-
ta kesepahaman ten tang 
ker ja  sama da lam me-
numbuhkan praktek bisnis 
yang etis dan sesuai dengan 
penerapan prinsip-prinsip 
GCG. Nota kesepahaman 
antara kedua perusahaan 
yang bergerak di bidang 
migas ini ditandatangani 
oleh Compliance Manager 
Pertamina, Mardiani, dengan 
Compliance Leader GE Oil & 
Gas, Frederic Galliot di Italy 
(30/9).

“Kami menjalin kerjasama 
dengan GE untuk belajar 
penerapan program kepa-
tuhan yang diterapkan GE 
dan mendapat tanggapan 
serius Mereka menawarkan 
untuk memformalkan kerja 
sama diantara Pertamina 
dan GE,”jelas Mardiani. Bagi 
Pertamina kerja sama ini 
memiliki nilai positif bagi 

kedua belah pihak, dalam 
membangun transapransi di 
kegiatan bisnisnya.

Sementara itu Frederic 
G a l l i o t  m e n y a m p a i k a n 
nota kesepahaman yang 
di tandatangani  tersebut 
sebagai pijakan bagi ke-
dua belah pihak untuk lebih 
memahami bisnis, men-
jalankannya serta mencapai 
tujuan. “Komitmen kami dalam 
praktek bisnis kepatuhan 
dan etika bisnis merupakan 
bagian dari brand GE dan 
menjadi aset penting bagi 
perusaahaan yang konsisten 
menduduki  per ingkat d i 
antara perusahaan di dunia 
yang menjalankan prinsip 
GCG,”papar Frederic. 

General Electric telah 
di nobatkan sebagai salah 
satu dari 110 Perusahaan 
Dunia Paling Etis oleh The 
Ethisphere Institute. Tiga ribu 
perusahaan dari 36 negara 
yang berbeda dievaluasi ber-

dasarkan beberapa indikator 
diantaranya kinerja, tanggung 
jawab sosial, inovasi, kepe-
mimpinan dan lain-lain.

Kerja sama Pertamina 
dengan GE bukan kali ini saja. 
Sejak  Februari sampai April 
2011, 51 tenaga ahli Pertamina 
mendapat kesempatan meng-
i kuti kursus di  GE Oil & 
Gas Program university. 
Se buah pendidikan yang 
memberikan pembekalan 
tentang kepemimpinan, ke -
patuhan dan pelatihan tek-
nologi bisnis migas secara 

professional. Kursus ini secara 
khusus dirancang untuk 
karyawan Pertamina. “Sejak 
2008, Pertamina mengirimkan 
setiap dua tahun sekali para 
insinyur untuk menguikuti GE 
Oil & Gas university. Mulai 
2012, kami berniat untuk 
be kerja sama dengan GE 
dalam melakukan program 
kepemimpinan bagi manajer 
dan pemimpin,” kata Ida Halya, 
Program Pengembangan 
Kepe mimpinan Manajer di 
Pertamina Learning Center.
MPCOMPLIANCE /DSU
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Saat berkunjung ke stand Pertamina, Menakertrans 
Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya terhadap 
program-program pelatihan HSE di HSE Training Center Sungai 
Gerong. Muhaimin juga berujar “Pemerintah akan mengirimkan 
peserta pelatihan ke HSE Training Center Sungai Gerong”. 

Dalam kesempatan tersebut, Suhendar Wijaya menyerahkan 
helm keselamatan yang berbahan perak dan diukir kegiatan-
kegiatan di lingkup Pertamina, selaian kepada Menteri Tenaga 
Kerja & Transmigrasi, Helm keselamatan juga diberikan kepada 
3 orang delegasi dari Kementrian Malaysia, Kementrian 
Singapura dan ILO Thailand. 

Diharapkan melalui ajang promosi yang intensif dan meluas 
ini, HSE Training center Sungai Gerong mampu menjadi dan 
membuktikan dirinya sebagai pusat pelatihan HSE terbesar di 
Asia. MPHSE
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Suasana presentasi Konvensi CIP 2011 Direktorat Marketing & 
Trading di Surabaya.
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rumah Sehat Pertamina untuk masyarakat makassar

Pertamina Dukung Pekalongan Jadi ‘World’s City of Batik’

Buah manis Sebuah Pengabdian

MAkASSAr   Masyarakat Makassar bisa menikmati fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memadai dalam waktu yang tidak lama lagi. Itu karena 
Pertamina melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang kese-
hatan segera merampungkan “Rumah Sehat” yang berlokasi di Rumah 
Sakit Ibnu Sina, Makassar.

“Rumah Sehat” Pertamina  yang diperuntukkan bagi kalangan me ne-
ngah ke bawah ini akan dirampungkan sekitar empat bulan mendatang. 
Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas layanan kesehatan 
tersebut dilakukan oleh Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto 
ber sama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, pada (30/9).

Hari  mengungkapkan, Rumah Sehat diharapkan bisa mengakomodir 
kebutuhan masyarakat Sulsel dalam bidang kesehatan khususnya bagi 
masyarakat kurang mampu.

Rumah Sehat bernilai miliaran itu dibangunkan sesuai dengan 
standar nasional berupa pelayanan dalam dan luar ruangan bekerja 
sama dengan  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf 
universitas Muslim Indonesia (uMI).

Meski peruntukannya bagi masyarakat kurang mampu, namun 
Ru mah Sehat ini tetap mengedepankan kelengkapan berupa layanan 

PEkALONGAN  Batik bagi 
masyarakat Pekalongan, 
Jawa Tengah adalah tarik-
an nafas kehidupan, yang 
menggerakkan roda per-
ekonomian, sehingga kota ini 
terpilih menjadi World’s City 
of Batik-- kota inspirasi batik 
dunia. Kota ini dipilih sebagai 
tempat peringatan Hari Batik 
Nasional yang diresmikan Ibu 
Negara, Hj. Ani Yudhoyono, 
pada awal Oktober ini.

Kegiatan yang didukung 
PT Pertamina  (Persero) 
ini,  diramaikan oleh 10 pe-
ng u  saha batik serta lima 

JAkArTA – Nurhuda Samadi, tiada henti mengucap syukur. 
Semangat pengabdian perempuan paruh baya ini tidak pernah 
luntur dan tampak jelas dari caranya bertutur. Sepuluh tahun 
guru kelas satu SD Inpres uSO, Kecamatan Batui, Kabupaten 
Banggai, Sulawesi Tengah ini mengabdi sebagai guru honorer. 
“Mengajar anak didik butuh kesabaran, meski nasib kita sendiri 
sebagai pendidik masih belum pasti, “papar Nurhuda saat 
ditemui Media Pertamina di Yayasan Rumah Perubahan, Jalan 
Raya Hankam Pondok Jati Murni- Bekasi. 

“Menjadi guru adalah profesi yang dipercayakan Tuhan 
kepada saya,”katanya menyambung perbincangan disela-
sela acara Pelatihan Profesionalisme Guru untuk Generasi 
Berkualitas, yang merupakan program Coporate Social 
Responsibility Pertamina bidang Pendidikan. 

Nurhuda, tak pernah mengeluh akan nasibnya yang tak jelas 
selama 10 tahun. “Niat saya adalah mengabdi, berbagi ilmu 
pada anak didik, dan berharap bisa melahirkan generasi cerdas 
dan berakhlak,”jelasnya.  usaha keras Nurhuda mengabdi 
dengan keikhlasan berbuah manis. Dua tahun lalu ia diangkat 
menjadi pegawai negeri sipil. “Meski saya sudah diangkat, tetapi 
saya masih prihatin dengan nasib guru lainnya yang masih 
honorer. Bisa dikatakan kondisi perekonomian guru di desa 
kami tergolong minim, “ujarnya.  Nurhuda pun bertutur betapa 
mirisnya nasib guru di daerahnya. Peran seorang guru sangat 
besar untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, tetapi 
nasibnya tidak diperhatikan. “Bagaimana guru bisa tenang dan 

konsentrasi mengajar kalau gaji selalu terlambat. Mau makan 
apa mereka ? Hingga akhirnya mereka harus berhutang untuk 
memenuhi kebutuhan hidup,” jelasnya.

Namun kerja keras para pahlawan tanpa tanda jasa dalam 
mencerdaskan anak bangsa mendapatkan apresiasi dari 
Pertamina. Bertepatan dengan hari guru sedunia yang jatuh 
tanggal 5 Oktober 2011, sekitar 100 guru dari seluruh Indonesia 
termasuk Nurhuda mendapatkan kesempatan mengikuti program 
pelatihan Profesionalisme Guru dan Generasi Berkualitas. Tak 
sekedar mendapatkan pelatihan, impiannya menginjakkan 
kaki di Ibu Kota Negara terwujud sudah. “Saya bisa menikmati 
pembangunan pesat di Ibukota setelah mengikuti program ini 
dan semua ini berkat Pertamina,”ungkapnya.

Program Pelat ihan Profesional isme Guru untuk 
Generasi Berkualitas ini diharapkan dapat membangun dan 
mengembangkan profesionalisme guru dalam  menjalankan 
perannya sebagia pendidik, motivator, inspirator dan teladan 
bagi warga serta masyarakat pada umumnya.

Nurhuda menyadari keterbatasan perhatian pemerintah 
memperhatikan pendidikan di daerah terpencil.  “Sampai 
saat ini perhatian pemerintah khususnya untuk guru dan 
siswa di pedesaan masih kurang, sedangkan begitu banyak 
cita- cita yang ingin di raih oleh anak-didik saya, mereka 
harus berjuang mati-matian bersaing dengan anak kota,”ujar 
Nurhuda. Karena itulah lewat pelatihan profesionalisme guru ini, 
Nurhuda berharap akan mencetak guru berkualitas sehingga 

bisa melahirkan anak didik yang mampu bersaing di kancah 
pendidikan nasional maupun internasional. “Semoga apa 
yang dilakukan Pertamina ini bisa diikuti intitusi lain, sekaligus 
menggugah Pemerintah untuk memperhatikan para pendidik di 
daerah terpencil,”harapnya.MPHarniati Sartika/DSU

pe ngusaha kerajinan batik 
yang merupakan mitra bina-
an  Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) Pertamina, 
serta para pengrajin batik dari 
mitra binaan perusahaan 
swasta lainnya.

“Aku ingin melihat batik 
hidup seribu tahun lagi,” tu-
tur Ani Yudhoyono dalam 
sam butannya sekaligus me-
norehkan kalimat ini da lam 
sebuah kanvas saat me ngun-
jungi sentra batik bi naan PKBL 
PT Pertamina (Persero).

Ani Yudhoyono yang di-
dampingi Direktur Sumber 

Daya Manusia (SDM) Perta-
mina Rukmi Hadihartini ber-
keliling mengunjungi gerai-
gerai batik.

Peringatan Hari Ba tik 
Nasional ke-2 ini dise leng-
garakan di kawasan kota tua 
seputar jalan Jatayu. Acara 
ini di meriahkan pula dengan 
parade membatik 1.000 
payung oleh 750 pengrajin 
batik,  200 pe lajar serta 50 
seniman. 

Pada kesempatan ini pun 
Ani Yudhoyono me nyempat-
kan diri ikut mencanting salah 
satu payung itu.MPTATAN

Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono didampingi Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini mengunjungi sentra batik binaan 
PKBL Pertamina pada Peringatan Hari Batik Nasional ke-2 di Pekalongan.
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dokter umum, unit gawat darurat, poliklinik gigi dan mulut, layanan dokter 
spesialis, konsultasi psikologi dan perkawinan, unit farmasi, pelayanan 
ambulans, unit laboratorium, ruang rawat inap dan khitan massal.

Melalui pembangunan Rumah Sehat itu, Pertamina untuk kesekian 
kalinya menjadi barometer sebagai perusahaan yang mendukung 
program pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Syahrul Yasin Limpo 
selaku pimpinan pemerintah di Sulsel jika Pertamina telah membantu 
meningkatkan program kesehatan gratis.

“Program CSR Pertamina dengan membangun Rumah Sehat sejalan 
dengan langkah pemerintah provinsi dalam meningkatkan pelayanan 
kesehatan gratis,” ujar Syahrul.

Terkait dengan program kesehatan gratis di Sulsel, Syahrul 
mengemukakan setiap tahun sekitar Rp 500 miliar APBD provinsi dan 
kabupaten/kota dialokasikan untuk membiayai program kesehatan gratis 
kepada sekitar 4,6 juta masyarakat Sulsel yang tidak masuk dalam 
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Nasional.MPFrM rEG VII
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Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto meletakkan 
batu pertama pembangunan Rumah Sehat Pertamina.


