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JAkArTA – Keberhasilan bersama antara Pertamina dengan TNI AL 
dalam rangka mensinergikan kebutuhan pelumas yang berkualitas 
nomor satu ini ditandai dengan  penandatanganan berita acara 
selesainya market test Salyx 415 di KRI Diponegoro-365  oleh Direktur 
Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo dengan Wakil 
Asisten Logistik Kasal, Laksamana TNI SRU Handayanto, di Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (21/10).

“Ini merupakan suatu implikasi yang baik, kalau TNI AL saja sudah 
mau menggunakan pelumas lokal yang berkualitas, apalagi yang 
lain. Pengujian dilakukan di mesin-mesin terbaru KRI yang dimiliki 
TNI AL,” ujar Djaelani.

Lebih lanjut Djaelani menjelaskan bahwa penandatanganan ini 

sekaligus untuk menetapkan bahwa market test pelumas marine 
unggulan Pertamina, Salyx 415, pada kapal baru kelas Diponegoro 
selama 1000 jam telah dapat dilaskanakan dengan lancar dan telah 
dapat diselesaikan dengan baik.

Market test Salyx 415 di motor pokok SEMT Pielstick type PA6B-V 
STC KRI Diponegoro ini bertujuan untuk menguji dan meneliti upaya 
penggantian pelumas existing yang selama ini masih diimpor dari 
luar negeri ke pelumas Pertamina. Setelah melakukan berbagai riset 
dan pengembangan, akhirnya pelumas Pertamina Salyx 415 yang 
didesain untuk kapal sekelas  KRI Diponegoro ini telah mendapatkan 
letter of no objection langsung dari engine maker, Pielstick.

Menurut Djaelani, di balik market test ini terkandung maksud 
besar lain. Yaitu, untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia 
mampu memproduksi pelumas yang memenuhi spesifikasi para 
engine maker internasional. “Di samping itu, Pertamina ingin 
berkontribusi dalam upaya penghematan biaya operasi yang harus 
dikeluarkan oleh konsumen, mengurangi ketergantungan terhadap 
produk-produk impor, serta untuk meningkatkan penggunaan 
produksi dalam negeri. Ini semua demi  efisiensi, accountability dan 
auditability,” paparnya.

Secara umum Pertamina dan TNI Angkatan Laut ingin membuk-
tikan bahwa program kerja sama ini dapat menjadi platform paling 
tepat untuk meningkatkan kualitas perawatan sejumlah kapal perang 
milik TNI AL serta untuk melakukan upaya peningkatan efisiensi dan 
produktifitas bagi dua lembaga strategis bangsa ini.

Pertamina sendiri menghargai upaya TNI Angkatan Laut yang 
terus berupaya mencari terobosan baru dengan salah satunya 
mengembangkan kerja sama optimalisasi pelumas dengan Pertamina, 
yang diarahkan untuk kepentingan nasional secara menyeluruh. 

Dengan keberhasilan market test ini, Pertamina mengharapkan 
agar seluruh kapal korvet kelas Sigma yang lain dapat segera meng-
gunakan Salyx 415. Pertamina juga mengharapkan agar pelumas 
untuk auxiliary engine merek caterpillar dapat juga menggunakan 
pelumas Pertamina, Meditran SX. Apalagi Pertamina yakin bahwa 
auxiliary engine yang jumlahnya 4 unit di setiap kapal kelas Diponegoro 
secara teknis bekerja lebih ringan daripada main engine.

“Ke depan diharapkan TNI AL dapat terus menggunakan pelumas 
Pertamina, karena baik riset dan pengerjaannya dilakukan oleh 
anak bangsa. Dan yang terpenting, kualitasnya diakui engine maker 
internasional,” tandas Djaelani.MPNDJ

Pertamina berhasil melakukan market test  salah satu produk 
pelumasnya, Salyx 415. Pengetesan dilakukan di kapal 
re publik Indonesia (krI) Diponegoro-365 milik Tentara 
Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). rencananya, 
Salyx 415 menggantikan pelumas impor yang selama ini 
di gunakan oleh krI Diponegoro-365.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina 
Djaelani Sutomo dan Wakil Asisten Logistik 
Kasal, Laksamana TNI SRU Handayanto 
berjabat tangan sebagai tanda keberhasilan 
market test pelumas Salyx 415 di KRI 
Diponegoro-365 selama 1.000 jam.
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Promosikan ‘Managed Care’
PENgANTAr  rEDAkSI :
PT Pertamina Bina Medika  
(Pertamedika) terus bergerak 
mengembangkan bisnisnya. 
Salah satunya ialah  de ngan 
mempromosikan Mana-
jemen Pengendalian dan 
Pemeliharaan Kesehatan 
(MPPK), yang lebih dikenal 
dengan nama populernya  
Managed Care. Seperti 

apa Managed Care itu, berikut petikan percakapan 
dengan Direktur Utama PT Pertamedika Dr. Mardjo 
Soebiandono Sp. B. 

kerja sama apa yang ditandatangani Pertamina 
gas dan Peertamina Bina Medika (Pertamedika)? 
Pertagas dan Pertamedika telah menyepakati dan 
menyetujui  perjanjian  kerja sama layanan kesehatan 
berbasis Managed Care. Bila melihat perjalanan 
kerjasama ini, maka ini merupakan suatu langkah dasar 
yang dapat menjadi pondasi yang kuat bagi proses-
proses kerja sama antara sesama anak perusahaan 
Pertamina selanjutnya.  

Dari perspektif kami di Pertamedika, perjanjian kerja 
sama layanan kesehatan berbasis Managed Care ini 
merupakan suatu konsekuensi yang harus dilakukan 
Direksi Pertamedika dalam rangka memenuhi amanat 
Pertamina selaku pemegang saham. Dalam rangka \
memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi 
para pekerja, keluarga dan pensiunan di lingkungan 
Pertamina, termasuk anak perusahaan Pertamina di 
dalamnya. 

Perjanjian ini juga memberikan makna lebih dari 
kata ‘sinergi’ yang senantiasa disebutkan di antara anak 
perusahaan Pertamina. Dengan sinergi ini, manfaat 
dan keuntungan di antara sesama anak perusahaan 
Pertamina juga dapat dirasakan. Untuk itulah, 
pengelolaan layanan kesehatan berbasis Managed 
Care  telah menjadi bagian dari rencana pengembangan 
bisnis di lingkungan Pertamedika. 

Nantinya pengelolaan layanan kesehatan berbasis 
Managed Care ini juga diharapkan,  akan dikuti anak 
perusahaan Pertamina lainnya sebagai langkah sinergi 
anak perusahaan di lingkungan Pertamina.  Lebih 
dari itu dengan menjadi provider layanan kesehatan 
berbasis Managed Care ini  di Pertagas, maka 
Pertamedika optimistis dapat melakukan hal yang 
sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, baik di 
lingkungan Pertamina, BUMN, maupun swasta lainnya. 

Bagaimana potensi yang ada di Pertagas? 
Melalui Manajemen Pengendalian dan Pemeliharaan 
Kesehatan (MPPK), Pertamina akan mengelola kurang 
lebih 251 populasi  pekerja dan keluarga  Pertagas  
menjadi peserta  Managed Care  Pertamedika untuk 
jangka waktu 1 tahun ke depan. 

Manfaat apa yang didapat Pertamedika? 
Kerjasama ini sungguh berarti dan mempunyai makna 
yang dalam karena merupakan perwujudan  dari 
sinergi anak perusahaan Pertamina yang diharapkan 
bermanfaat  bagi semua pihak di dalam Pertamina 
khususnya, dan BUMN pada umumnya. Oleh karena 
itu, Pertamedika melalui MPPK menunjukkan itikad dan 
niat baiknya dalam menciptakan paradigma sehat dan 
budaya hidup  sehat di Pertagas melalui penerapan 
layanan kesehatan berbasis Managed Care. Kelebihan 

layanan MPPK adalah pengendalian mutu pada provider 
layanan kesehatan yang telah mempunyai jejaring nyata 
saat ini. 

Saat ini, rumah sakit Pertamedika  berjumlah 
11 rumah sakit, ditambah 2 rumah sakit yang siap 
beroperasi tahun depan. Dan ditambah 19 poliklinik 
serta jejaring rumah sakit dan klinik saat ini sebanyak  80  
rumah sakit, klinik di lingkungan Pertamina, rumah sakit 
umum dan swasta yang tersebar  di seluruh Indonesia. 
Jumlah mitra provider tersebut dapat ditambah dan 
disesuaikan dengan letak domisili pelanggan. 

Untuk itu MPPK Pertamedika  senantiasa mengem-
bangkan kerjasama dengan berbagai institusi  layanan 
kesehatan terlebih dahulu melakukan proses assessment 
atau credential layanan mutu rumah sakit tersebut. 

Apa keuntungan untuk Pertagas? Jika mutu  
layanan kesehatan telah terkendali dengan baik, 
diharapkan produktivitasnya meningkat serta terciptanya 
kendali biaya yang menguntungkan perusahaan. 
Dalam hal ini efisiensi biaya untuk Pertagas. Oleh 
sebab itu, dalam proses pelayanan kami senantiasa 
selalu memberikan yang terbaik. Walaupun demikian, 
mengingat para pelaksana di lapangan adalah manusia 
biasa yang tidak sempurna, dalam pola laku dan pola 
tindak sehingga sangat mungkin terjadi gap service 
dalam pelayanan. Maka kami sangat berharap  adanya 
keterbukaan dari para peserta Managed Care Pertagas 
untuk segera menghubungi customer service MPPK. 
Kami siap melayani dan menyelesaikan permasalahan. 

Tidaklah salah mengambil Managed Care untuk 
melayani kesehatan di Pertagas, karena  Managed 
Care itu  adalah ‘kendali mutu, kendali harga’. Sebagai 
gambaran saja,  ada 500 perusahaan di Amerika yang 
tutup, karena tidak bisa membayar biaya kesehatan 
pegawainya. 

Apakah ini sama dengan asuransi atau berbeda? 
Asuransi itu hanya bicara  kuratif, pengobatan saja. 
Tetapi kalau Managed Care ini bicara preventif dan kuratif 
sekaligus. Jadi  di garis depan itu ada namanya Pemberi 
Pelayanan Kesehatan I (PPK I), dan bila perlu merujuk 
pasien kepada Dokter Spesialis (PPK 2) dan merawat di 
rumah sakit (PPK 3).  Mereka itu adalah dokter-dokter 
kita yang di depan, yang  bertindak dan bertugas sebagai 
dokter keluarga, yang dapat memberikan penyuluhan 
kesehatan tentang penyakit menular, jantung dan 
sebagainya sehingga menjadi tidak sakit. Itu adalah satu 
kelebihan dari Managed Care. 

Kalau asuransi itu kan ada pembatasan. Ada cost 
sharing di sana. Di dalam Managed Care ini tidak 
demikian (pembatasan dalam bentuk lain). Jadi dengan 
harga yang sudah kita sepakati, kita cover semuanya 
dalam 1 tahun. Jadi semakin banyak orang yang 
dipreventifkan, makin sedikit orang yang akan berobat. 
Maka pasti akan cukup. Karena itu bukan cuma 251 
orang pegawai itu saja, tetapi kalau bisa ikut kami. Kami 
akan subsidi silang disitu supaya perawatannya akan 
lebih baik lagi. 

Untuk itu semua selaku Direksi Pertamina Bina 
Medika, senantiasa mengingatkan seluruh pekerja  
Pertamedika untuk tetap fokus kepada kepuasan 
pelanggan / customer focus / customer satisfaction 
sekaligus menerapkan patient safety / keamanan bagi 
pasien terutama para perawat/dokter bertindak secara 
hati-hati.  Jadi dengan motto La Prima, yaitu profesional, 
ramah, ikhlas, bermutu dan antusias, mudah-mudahan ini 
bisa berjalan dengan baik.MPUHk
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Kerusakan sudah merenggut kenyamanan manusia. Lebih 
jauh lagi, sudah merampas kehidupan. Kita semakin sangsi, 
apakah kualitas hidup kita membaik atau justru sebaliknya, 
ketika kita mendapati semakin banyak saja bancana dan 
mudahnya orang terserang penyakit. 

Benarkah kualitas hidup manusia saat ini jauh lebih baik bila 
dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya? Ada dua 
jawaban untuk pertanyaan tersebut. Bila ditinjau dari kepraktisan 
dan kehematan, jelas apa yang menjadi pertanyaan di atas bisa 
menjadi jawabannya. Peningkatan kebutuhan manusia yang 
membludak seiring ledakan penduduk membutuhkan inovasi 
dan seringkali memunculkan dilema.

Kebutuhan memang terpenuhi, namun bersamaan dengan 
itu efek negatifnya mengikuti. Transportasi yang menjadi 
sim bol pertumbuhan ekonomi, melontarkan jutaan kubik kar-
bon monoksida ke udara. Emisi tinggi ini langsung terhirup 
manusia dalam jumlah yang sulit diterima akal sehat (jika kita 
mengetahuinya). Menurut lembaga kesehatan dunia WHO 
sedikitnya 800.000 orang meningkat akibat tingkat polusi. 
Dari jumlah itu, negara berkembang menempati urutan paling 
atas. 

Itu baru dari transportasi, cemaran udara juga bisa datang 
dari pembangkit tenaga listrik. Bahkan, dari sini jumlah karbon-
monoksida yang bisa dilontarkan mencapai 40 persen dari total 
pencemaran udara. Jadi, semakin tinggi  konsumsi listrik—yang 
sering dilinearkan dengan pertumbuhan ekonomi—maka  
sama artinya menaburkan lebih banyak risiko penyakit ke 
alam bebas.

Transportasi yang begitu pesat pertumbuhannya di satu 
pihak memudahkan mobilisasi di pihak lain mengundang ragam 
penyakit. Pencemaran sering terjadi karena ketidakpedulian 
kita terhadap hasil emisi yang begitu buruk dari gas buang yang 
dihasilkan kendaraan-kendaraan mereka. Bisa diakibatkan 
oleh perawatan yang kurang baik atau menggunakan bahan 
bakar yang kurang baik. Akibatnya, anak-anak banyak yang 
terancam berbagai penyakit, mulai dari anemia, ancaman 
turunnya kualitas kecerdasan, keterlambatan pertumbuhan dan 
kurangnya pendengaran. Bagi orang dewasa dapat memicu 
gangguan jantung, ginjal, serangan stroke atau kemandulan. 
Ketidakpedulian kita harus dibayar begitu mahal.

Pencemaran tentu saja bukan hanya ada di udara tetapi 
juga darat dan air. Di air, pencemaran yang terjadi di Indonesia 
sudah cukup memprihatinkan. Cakupan pencemaran itu sudah 
merambah lautan, sungai, dan air tanah.  Indikasinya tentu 
mudah saja, kita makin sulit untuk mendapatkan sumber air 
bersih. Kalaupun ada justru dikomersialisasikan begitu rupa.

Pencemaran air di Indonesia umumnya disebabkan 

karena aktifitas manusia. Mulai dari limbah pemukiman, 
limbah pertanian dan limbah industri, termasuk di dalamnya 
pertambangan. Untuk limbah pemukiman, yang paling banyak 
mencemari adalah sampah non-organik, termasuk di dalamnya 
plastik, logam, dan deterjen. Sedangkan, limbah pertanian 
mempunyai pengertian segala bahan pencemar yang 
dihasilkan aktifitas pertanian seperti penggunaan pestisida 
dan pupuk. Sedangkan limbah industri mempunyai pengertian 
segala bahan pencemar yang dihasilkan aktifitas industri yang 
sering menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Asian Development Bank (2008) pernah menyebutkan 
pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian Rp 45 
triliun per tahun. Kerugian ini mencakup biaya kesehatan, 
biaya penyediaan air bersih, hilangnya waktu produktif, citra 
buruk pariwisata, dan tingginya angka kematian bayi yang 
diakibatkan karena pencemaran tersebut. Melihat besarnya 
dampak yang ditimbulkan dan kerugian yang begitu besar, 
pantaskah jika kita membiarkan perusakan terus terjadi. 
Sementara di sisi lain, penderitaan masyarakat semakin 
tidak  tertanggungkan. Ekosistem dan lingkungan hidup serta 
keanekaragaman yang terganggu, jelas bukan persoalan yang 
bisa dianggap sepele. Matinya berbagai organisme air akan 
memancing persoalan baru bagi manusia.

Untuk membawa kembali alam pada kondisi awalnya 
jelas suatu kemustahilan. Teknologi telah mengubah wajah 
bumi ke dalam bentuk yang mustahil untuk ditarik mundur. 
Langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah menumbuhkan 
kesadaran agar kerusakan tidak lebih jauh terjadi. Pencemaran 
sudah lama berlangsung dan akan berlangsung terus, selama 
manusia ada. Maka, cara mengimbanginya adalah membuat 
pencemaran itu tidak berdampak lebih luas bagi keberlasungan 
hidup. Yang paling gampang adalah mengurangi limbah-limbah 
pemukiman. Bijaklah dalam menggunakan bahan-bahan non-
ogranik. Bila memungkinkan, sampah rumah tangga itu didaur 
ulang. Penghijauan adalah langkah yang tidak dapat ditawar, 
dimana konservasi menjadi jawaban atas kerusakan alam 
yang sudah masif terjadi. 

Untuk mendapatkan kualitas hidup lebih baik dan 
menjauhkan diri dari bahaya yang mengancam, kesadaran 
memang tahap awal yang baik. Namun, tidak cukup berhenti 
di sana, tindakan nyata harus mengikutinya. Kita adalah 
keseluruhan ucapan dan tindakan. Dan  untuk hidup yang lebih 
baik, ke sanalah semestinya tingkah laku kita diarahkan. •

Setiap zaman punya sistem dan tata nilai yang 
harmonis sesuai dengan konteks zaman itu sendiri, yang 
selanjutnya berubah seiring perjalanan waktu. Seperti 
iklim, cuaca dan musim yang tidak pernah konstan 
di setiap saat, termasuk ritus alam berikut semua isi 
serta imperium budaya yang dibangun di atasnya. Hal 
yang sama pun berlaku pada nilai-nilai dan muatan 
profesionalisme Pertamina yang tidak bisa lepas dari 
pengaruh tuntutan global.

Dari sudut pandang perubahan di atas, Pertamina 
yang sekarang menjadi sebuah entitas bisnis murni terus 
bergerak dinamis. Setiap perubahan pola bisnis dunia 
yang semakin pesat dan persaingan bisnis yang makin 
ketat, membuat BUMN terbesar di Indonesia ini tak 
sungkan melakukan berbagai perubahan, termasuk dalam 
hal  regenerasi sumber daya manusianya.

Walau usia tak lagi muda, tapi dengan visi dan misi 
perusahaan yang  terus diperbarui membuat kebutuhan 
terhadap tenaga-tenaga ahli muda yang energik sangat 
diperlukan Pertamina dalam mereinkarnasi dirinya. 
Bukan hendak mengenyampingkan keahlian SDM senior 
yang memang mumpuni, tetapi kebutuhan terhadap  
jiwa-jiwa  muda yang masih segar dan bergairah dinilai 
menjadi salah satu kekuatan Pertamina dalam melakukan 
perubahan di segala lini bisnisnya.  

Tak dapat dipungkiri, sejarah pun mengatakan hal 
yang sama. Semangat pembaruan memang sangat 
bergelora dalam jiwa-jiwa muda yang masih memiliki 
idealisme tinggi dan belum terbius kemapanan. Banyak 
contoh yang bisa kita teladani. Salah satunya, seperti 
yang dilakukan para pemuda Indonesia 83 tahun yang 
lalu di Jakarta. Tepat pada 28 Oktober,  para pemuda dari 
berbagai belahan nusantara tersebut merapatkan barisan 
untuk menyatukan langkah. Mereka menyepakati tiga 
penyemangat persatuan dan menjadi motor pembaruan 
dalam konteks memupuk kebanggaan sebagai sebuah 
bangsa.  

Dalam banyak hal, kiprah orang-orang muda sebagai 
next generation seperti sepenggal cerita lahirnya sumpah 
pemuda di atas memang sangat diharapkan. Itu pula lah 
yang diinginkan Pertamina. Dan untuk mencapai keinginan 
tersebut, Pertamina  telah melakukan banyak hal untuk 
menjaring, membina, dan meningkatkan kompetensi  
SDM-SDM  ranum tersebut. Sebagai next generation yang  
akan mengelola bisnis perusahaan milik rakyat Indonesia 
ini ke depan, mereka ditempa dalam kawah  pengalaman 
bisnis di lapangan maupun di berbagai upskilling forum 
yang diadakan internal. Belum lagi kesempatan meng-up 
grade diri di berbagai universitas terkemuka di dunia atau 
mengasah sense of business dalam  berbagai course dan 
benchmark ke berbagai perusahaan kelas dunia lainnya.

Dengan darah-
darah segar yang 
mengalir deras 
dalam urat-urat 
bisnisnya, Pertamina 
menginginkan 
sebuah pembaruan 
yang signifikan.  
Pembaruan yang 
dapat membawa 
BUMN ini kembali 
berada di posisi 
puncaknya di 
ranah bisnis migas 
regional, dan 
menempatkan diri 
sejajar dengan 
entitas bisnis migas 
internasional. 
Inilah saatnya para 
generasi penerus 
menunjukkan 
kiprahnya. 
Buktikan!MP
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Pertamina Raih 
Medan Cerdas Award

SPC Luncurkan Aplikasi ‘Hiring’

Kelola Aset Pasif, Pertamina Gandeng PPA
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VP Asset Management Pertamina Gathot Harsono dan SVP Asset Management 
PPA Antonious Widyatama Sumarlin berjabat tangan sebagai tanda kedua pihak 
sepakat bekerja sama dalam  merestrukturisasi aset pasif Pertamina.

JAkArTA - Data pekerja 
merupakan suatu hal yang 
penting untuk perusahaan, 
namun mungkin seringkali 
d iaba ikan.  Apa lag i  j i ka  
pengabaian itu terjadi  sejak  
awal, ketika mereka  masih 
atau sedang mendaftar masuk 
ke perusahaan. 

Namun  hal itu diharapkan 
tidak terjadi lagi, karena 
Shared Processing Center 
CSS bekerjasama dengan HR 
Development me-launching 
sebuah program baru dalam 
acara    Go Live Implementasi 
Aplikasi Hiring (Otomatisasi 
Hiring) yang berlangsung 
di Gedung Utama Lantai 1 
pada Jumat (7/10). Launching 
dihadiri SVP CSS Burhanuddin 
AE, SVP HR Deveopment 

JAkArTA – Guna meng-
optimaliasi dan mengurangi 
beban pemeliharaan aset 
yang pasif, Pertamina  me-
lakukan res t ruk tur isas i 
aset melalui bantuan PT 
Perusahaan  Penge lo la 
Aset  (PPA). Hal itu ditandai  
dengan penandatangan MOU 
antara VP Asset Management 
Pertamina Gathot Harsono  
dan  SVP Asset management 
PPA  Antonious Widyatama 
Sumarlin, Jumat (30/9) di 
Lantai 4, Gedung Annex 
Pertamina, Jakarta.

“Jad i  k i ta  ing in  me-
restrukturisasi aset-aset per-
u sahaan dengan jumlah yang 
20 persen, nilainya Rp 14,4 
triliun di seluruh Indonesia. 
Aset tersebut tidak dipakai  
dan untuk operasi itu kita 
butuh partner. Makanya kami 
percayakan pada PPA,” kata 
Gathot Harsono .

Ahmad Bambang, VP SPC 
Narendra Widjajanto, VP IT 
Solutions Susilo, VP PLC 
Has nil Rasyid, dan jajaran 
manajemen CSS maupun 
HR. 

HR Operation Manager 
CSS  Asrul Bahar menjelaskan 
bahwa program ini bertujuan 
untuk memudahkan proses 
hiring baik dari  sisi HR 
mau pun dari SPC. “Disini 
ada simplifikasi bagaimana 
mempermudah proses hiring 
itu yang selama ini sering 
di anggap rumit,” kata Asrul. 
“Dengan aplikasi baru ini, 
lebih mudah, lebih user 
friendly, melibatkan calon 
pe kerja yang bisa langsung 
me ngisi data mereka pada 
saat mereka masih mengikuti 

SVP HR Deveopment Pertamina Ahmad Bambang memberikan sambutan saat 
Go Live Implementasi Aplikasi Hiring (Otomatisasi Hiring).

pendidikan.”
Ke depan, lanjut Asrul,  

data  (calon) pekerja menjadi 
lengkap dan valid, serta tidak 
menimbulkan permasalahan 
lagi. Kelebihan aplikasi yang 
baru ini adalah lebih mu-

dah dalam pengisiannya 
dan langsung terintegrasi 
de ngan sistem. “Ini akan 
memudahkan dari sisi HR-
nya untuk melakukan va-
lidasi yang telah diisi calon 
pe kerja.”MPUHk

Percepatan restrukturisasi 
aset yang ditargetkan tercapai 
tahun  2014  perlu diatur de-
ngan cermat. Untuk mencapai 
target tersebut, Gathot me-
ngatakan akan dibentuk 
road map, dan salah satu 
upa  ya konkritnya melalui 
upa ya konversi menjadi ada 
operasi.

“ Upaya Konversi menjadi 
operasi adalah cara utama. 
Bentuknya bisa jadi apa saja, 
misalnya jadi SPBU, gudang 
pelumas  atau kilang. Kalau 
tidak bisa, artinya perusahaan 
tidak pakai, kita harus lihat 
status kepemilikanya. Kalau 
aset ini milik kita secara penuh 
dan ternyata tidak dapat di-
gunakan oleh perusahaan, ya 
kita jual,” jelas Gathot.

Selain karena pernah 
me lakukan kerja sama se-
be lumnya,  pemilihan PPA 
yang dulunya adalah BPPN 

ini, karena kredibilitas dan 
pengalamannya mengelola 
aset. “Ide awal, seluruhnya 
adalah restrukturisasi dan tidak 
hanya sekadar menjalankan. 
Harapan dari kerja sama 
ini adalah lahirnya model-
mo del yang bisa dimaknai, 
di pelajari untuk kemudian 
di implementasikan,”papar 

Gathot.
Berkenaan dengan ha-

rapan tersebut, mewakili pihak 
PPA, Antonious Widyatma 
Sumarlin mengaku optimis 
target kerja sama ini akan 
tercapai. Tentunya dengan 
adanya sinergi yang saling 
menguntungkan dari semua 
pihak.MPSAHrUL
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MEDAN - Pemerintah Kota Medan memberikan 
penghargaan kepada PT. Pertamina (Persero) 
atas kiprah CSR di bidang pendidikan selama ini. 
Penghargaan Medan Cerdas Award 2011 diberikan  
Walikota Medan Rahudman Harahap pada Selasa 
(20/09/2011) bertempat di Hotel Grand Aston 
Medan.

Penghargaan ini berdasarkan realisasi program 
pendidikan yang telah dilaksanakan PT Pertamina 
(Persero) Marketing & Trading Region Sumbagut  
seperti program beasiswa, bantuan sepeda, peralatan 
komputer, serta program penghijauan di sekolah. 

Walikota Medan mengucapkan terimakasih 
dan apresiasi terhadap BUMN seperti Pertamina 
yang telah membantu program pemerintah dalam 
meningkatkan prestasi dunia pendidikan.

 Sementara itu, Fitri Erika selaku External 
Relation menyampaikan bahwa Pertamina selaku 
BUMN yang bergerak di bidang Migas ikut peduli 
terhadap dunia pendidikan mengingat pendidikan 
merupakan aset bangsa yang perlu mendapat 
perhatian khusus. Untuk itu Pertamina turut ambil 
bagian mensukseskan dan mencerdaskan bangsa 
dengan program Cerdas Bersama Pertamina

Penghargaan juga diberikan kepada 9 perusahaan 
lainnya di Medan. Acara ini turut para Kepala Sekolah  
dan Guru di Kota Medan.MPFrM rEg. I

JAkArTA – Upaya Pertamina meningkatkan kom-
petensi pekerja muda terus dilakukan. Salah satunya 
dengan menggelar  The Next Generation Leaders 
Forum, di Hotel Nikko Jakarta, Selasa (11/11).  
“Ka rena 10 tahun ke depan mereka lah ge nerasi 
penerus yang akan menggantikan 56 persen pekerja 
Pertamina yang selesai masa jabatannya,” ujar 
Manager Culture Change Pertamina Erni D. Ginting, 
selaku panitia pelaksana Forum Culture Change.

Erni berharap para pekerja muda inilah yang 
nantinya akan membawa journey Pertamina, apalagi 
terkait dengan transformasi Pertamina. “Kami ingin 
merupakan orang-orang yang memang bisa men-
drive transformasi Pertamina dan menjadi orang-
orang yang berpikiran positif serta mempunyai energi 
positif,” tandasnya.

Sementara itu, konsultan Beyond The Limit, 
memberikan sedikit pelatihan tentang leadership 
dengan tema next generation leaders forum 
Pertamina. Dalam kesempatan tersebut Beyond 
memberikan pelatihan dengan penekanan kepada 
mental dan spirit juara. Menurutnya, dengan kekuatan 
mental, semua orang memiliki kesempatan yang 
sama dalam meraih prestasi gemilang dan merubah 
hidupnya. “Sudahkan Anda menemukan mental juara 
dalam diri Anda?”MPNDJ

PALEMBANg - RU III kembali meraih sertifikat Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) tahun 2011. Penyerahan sertifikat dilakukan oleh 
Walikota Palembang H. Eddy Santana Putra kepada Legal Section 
Head RU III Achmad Nirwana Irwan di Gedung Sriwijaya Center 
pada acara pekan panutan pajak tahun 2001, Selasa (20/9). 

Menurut, Legal Section Head RU III Achmad Nirwana Irwan,  
penyerahan ini merupakan penghargaan kepada RU III atas 
partisipasi membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada pekan 
panutan 2011.

RU III secara aktif membayar PBB setiap tahun lebih dari 10 
miliar. Ini merupakan bentuk kepatuhan perusahaan sebagai wajib 
pajak dan sekaligus bukti dukungan RU III terhadap pembangunan 
Kota Palembang.

Walikota Palembang Edy Santana Putera atas nama pe me rintah 
Kota Palembang mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi  RU 
III yang telah berperan aktif dalam pembayaran PBB.

Dikatakan Walikota, pekerjaan besar selalu dimulai dengan 
langkah awal yang baik dan didukung oleh kerja keras. “Yang harus 
kita tanamkan adalah, keberhasilan pungutan secara intensif ini 

RU III Terima Penghargaan dari Walikota Palembang

ditentukan oleh dua hal. Yakni, kesadaran masyarakat sebagai wajib 
pajak, karena tanpa ada pajak dari rakyat, sumber pembiayaan akan 
sulit terkumpul. Dan  kedua, sikap serta kemampuan aparat pajak 
dalam melaksanakan tugasnya. Karena pajak merupakan sarana 
komunikasi Negara dengan rakyat,” pungkasnya.MPrUIII 
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TArgET PrODUkSI MIgAS BLOk ONWJ  
MENINgkAT
JAkArTA (MEDIA INDONESIA) -  PT Pertamina Hulu 
Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ) menar-
getkan produksi minyak hingga 35 ribu barel per hari (bph) 
pada 2012, naik 9,37% dari target tahun ini di kisaran 32 
ribu bph. Perseroan juga membidik peningatan produksi 
gas sebesar 225 juta kaki kubik per hari (million metric 
standard cubic feet per day/mmscfd), meningkat 18% dari 
target tahun ini sebesar 190 mmscfd. “Meski target produksi 
minyak hanya naik 3.000 bph, itu terhitung naik banyak 
hampir 10% di tengah laju penurunan produksi (decline 
rate) 17%,” ujar GM PHE ONWJ Tenny Wibowo. Untuk 
itu, imbuhnya, perseroan akan menambah pengeboran 25 
sumur baru di belasan sumur eksplorasi dengan anggaran 
belanja modal sebesar 300 juta dolar AS (Rp 2,67 triliun). 
Dengan alokasi modal yang sama, ia optimistis target 
pencapaian produksi minyak tahun ini sebesar 32 ribu bph 
dapat tercapai. “Kami merevisi target produksi tahun ini dari 
31 ribu bph menjadi 32 ribu bph, mengingat saat ini produksi 
gas sekitar 194 mmscfd atau naik 2,1% dari target 190 
mmscfd yang ditetapkan pada awal tahun,” paparnya.

kEMENTErIAN kEUANgAN MULAI 
DILIBATkAN DALAM rENEgOSIASI 
kONTrAk MIgAS
JAkArTA  (KONTAN) – Perbedaan perhitungan bagi 
hasil migas antara pemerintah dan kontraktor mendorong 
pemerintah untuk melakukan renegosiasi kontrak. Kemen-
terian Keuangan pun mulai dilibatkan dalam renegosiasi 
kontrak migas. Menteri Keuangan Agus Martowardojo 
mengungkapkan, Kementeriannya telah ikut pembahasan 
renegosiasi kontrak di tingkat Kementerian Koordinator 
Perekonomian dan Kementerian ESDM. Menurut Agus, 
pembahasan renegosiasi kontrak tidak hanya membahas 
bagi hasil saja, tetapi semua hal yang  terkait dengan 
penerimaan negara termasuk pajak penghasilan migas. 
Dengan pembahasan ini, Kementerian Keuangan berharap 
dapat memaksimalkan penerimaan negara. Sebelumnya 
Agus mengeluhkan renegosiasi kontrak yang tidak melibat-
kan Kementerian Keuangan. Padahal,  instansinya sangat 
berkepentingan karena berkait dengan penerimaan negara 
yang tahun depan dipatok sebesar Rp 58 triliun dari pajak 
penghasilan migas dan Rp 156 triliun dari penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) migas.MPrO

Program COMS untuk Mengoptimalkan 
Pengelolaan Minyak Mentah

Manager Culture Change Pertamina Erni D Ginting memaparkan bagaimana 
melakukan performance dialog  yang efektif.

Menuju ‘Performance dialog’ yang Efektif

JAkArTA -  Direktorat Pe ngo-
lahan kembali memantapkan 
komitmennya dalam melak-
sanakan  program Crude 
Oil management Stra tegy 
(COMS ) dengan mengadakan 
workshop COMS, di Hotel 
Boro budur,  (3/10).

W o r s k h o p  d i h a d i r i 
oleh semua fungsi terkait 
di Direk torat pengolahan, 
ISC dan Petral. Kegiatan ini 
merupakan implementasi dari 
inisiatif-inisiatif COMS yang 
diluncurkan tahun ini. 

Workshop ini  merupakan 
salah satu bagian dari BTP 
(Break th rough Pro jec t ) 
COMS yang menitikberatkan 
pada bagaimana mengelola 
pengadaan minyak mentah, 
mulai dari kegiatan supply, 
pembelian, transportasi, sche
duling, forecasting harga, eva-
luasi, menyiapkan man power, 
dan programming-nya.

Dalam acara tersebut VP 
Planning & Optimalization 
Direktorat Pengolahan Heru 
Supandiyo mengungkapkan 
bahwa dalam COMS terda-
pat berbagai  challenges dan 
potensi untuk meningkatkan 
marg in  d i  Pengo lahan, 
khususnya mela lui  bagaimana 
mengelola minyak mentah. 

Heru  menambahkan 
bah  wa sebagai upaya un tuk 
mengakselerasi dan men-
dapatkan margin dibutuhkan 
kerja sama dengan pihak-
pihak yang memiliki potensi. 
“Kita sudah mapping mau 
kerja sama dengan siapa. 
Proses kerja sama ini juga 
harus mencakup GCG, ba-
gaimana menyaiapkan agar 
governancenya terjaga,” 
kata Heru. 

Seperti diketahui, sejak 
pertama kali BTP COMS 
diluncurkan, impact bussines 

dari initiative COMS pada 
Januari hingga Agustus 2011 
telah menghemat dana se-
besar 50,01 juta dolar AS.

Penghematan terse-
but menurut  Direktur Pe-
ngo  lahan Edi Setianto me-
liputi beberapa inisiatif. Di 
antaranya, pengurangan 
biaya crude dengan mengolah 
minyak mentah domestik 
mu rah serta koreksi harga 
Ram ba Cophi dan crude lain-
nya, pemrosesan alternatif 
crude kontaminan domestik 
dan l ight sour pengganti 
crude import sweet dalam 
batasan CAM (Mudi, Duri, 
ESPO, Vityaz), pembelian 
minyak mentah dengan di rect 
buying ke producer / KKKS, 
evaluasi 29 crude assay 
baru, dan mengupayakan 
op  timasi operasional untuk 
produk-produk intermedia 
antar kilang.

Program COMS itu sendiri 
meliputi beberapa aspek. 
Pertama, aspek strategy yang 
mewujudkan strategi crude oil 
jangka panjang hingga tahun 
2020 yang selaras dengan 
strategi pengadaan dan 
infra struktur. Kedua, aspek 
process yang menentukan dan 
melaksanakan proses endto
end optimal untuk pengadaan 
crude, termasuk memperjelas 
role & responsibility antar 
fungsi P&O/Pengolahan, ISC 
dan Petral. Dan ketiga, aspek 
people, yaitu melakukan pe-
nilaian dan upgrade terhadap 
kapabilitas pekerja di seluruh 
d imens i  k r i t i ka l  Fungs i 
Planning dan Optimization 
Direktorat Pengolahan. 

COMS menjadi agenda 
RJPP Pertamina 2011 - 2015 
dengan target perolehan se-
besar 316 juta dolar AS pada 
tahun 2015.MPSAHrUL

JAkArTA – Tujuan dilakukannya upskilling ini adalah untuk 
mengobservasi jalannya meeting yang efektif dan efisien. 
Karena kita mengetahui 90 persen waktu bekerja habis hanya 

untuk meeting. Sebenarnya itu tidak 
masalah karena meeting diperlukan juga. 
Tapi permasalahannya adalah apakah 
meeting yang dilakukan sudah efektif 
atau tidak. Demikian disampaikan 
Manager Culture Change Pertamina, 
Erni D Ginting pada saat melakukan 
workshop upskilling Performance 
Dialog Direktorat Hulu di Jakarta, 
Senin (10/10).

“Nah, untuk itulah upskilling 
ini dilakukan agar para pekerja 
mengetahui sejauh mana 
meeting yang di lakukan 
efektif atau tidak. Selain itu, 
untuk mengamati meeting 
di lingkungannya agar 
nantinya dapat mem-
berikan feedback sebagai 
perbaikan kedepannya,” 
papar Erni.

Untuk tindak lan-
jutnya, lanjut Erni, 
b isa di l ihat  dar i 
performance dialog 
yang dilakukan. 
Kenapa? Karena 
program ini sa-

ngat terkait sekali 
dengan performance 

dialog triwulanan yang 
dilakukan. 

“Target tahun ini, seluruh level 

manager ke atas harus melakukan performance dialog dan di-
observe, untuk dilihat apakah efektif performance dialognya,” 
tukasnya.

Menurut Erni, untuk hasil tahun 2011 ini, triwuan pertama 
yang melakukan observasi itu hitungannya masih 26%. 
“Memang masih sangat jauh dari 476 jabatan yang ada baru 
sekitar 130 yang melakukan observasi tersebut. Untuk triwulan 
kedua naik menjadi 41%, memang masih di bawah 50%. 
Sementara target kami di akhir tahun 2011 harus 70% dari 
pejabat-pejabat manajer ke atas itu sudah harus di-observe 
performance dialognya,” paparnya.

Sementara itu, Erni juga memaparkan tentang kendala 
mengapa persentase yang diharapkan setiap triwulan tidak 
memuaskan. “Kalau menurut pengamatan saya, ada dua 
hal yang menjadi kendala utama. Pertama,  pekerja level 
managerke atas ini tidak mengetahui bahwa performance dialog 
mereka harus di-observe dan itu merupakan tugas kami dari 
Culture Change untuk memberitahukan ini. Kedua, kelihatannya 
mengapa ada upskilling ini karena jumlah observer yang kurang, 
jadi tidak semua fungsi mempunyai observer, khususnya di 
Upstream,” pungkasnya mengakhiri.MPNDJ
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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

Penandatanganan MOU Program Beasiswa  Ikatan dinas
untuk Mahasiswa ITB Bersama PT Pertamina (Persero)
pada Pembukaan ‘ITB Integrated Career day 2011’

Di tengah semakin tingginya tingkat persaingan untuk menda-
patkan fresh graduate terbaik di bursa tenaga kerja, Pertamina 
harus tetap mampu memenuhi keperluan talent yang terbaik 
sesuai perkembangan operasi perusahaan. Melihat kondisi ter-
sebut, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya baru untuk 
mencari sumber talent di samping berbagai upaya pencarian talent 
yang selama ini sudah dijalankan seperti pencarian calon melalui 
erecruitment maupun college shopping.

Berkaitan dengan upaya tersebut pada Jumat, 14 Oktober 2011 
lalu bertempat di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Bandung 
bertepatan dengan pembukaan acara ITB Integrated Career Day 
2011 telah diadakan penandatanganan kerjasama pelaksanaan 
program Beasiswa Ikatan Dinas untuk mahasiswa ITB bersama 
PT Pertamina (Persero) yang diwakili oleh SVP Human Resource 
Development, Ahmad Bambang dengan Wakil Rektor ITB Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan. Pe nan da tanganan MOU tersebut 
diharapkan dapat menjadi langkah strategis bagi Pertamina untuk 
bisa mendapatkan talenttalent terbaik sejak dini yang nantinya 
siap berkontribusi sebagai pekerja Pertamina.  Program serupa 
juga rencananya akan dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi 

lainnya secara selektif sesuai keperluan perusahaan.

Di samping penan da-
tanganan MOU, Pertamina 
juga turut ber partisipasi 
dalam acara ITB Integrated 
Career Day 2011 se bagai 
peserta jobfair bersama 
dengan perusahaan migas 
dan non migas lainnya 
se perti Chevron, Total, 
BP, Exxon Mobil, Kaltim Prima Coal, Unilever, Astra International, 
Bank Mandiri, Danone, Arutmin Indonesia,Thiess, dll. Dalam 
jobfair tersebut untuk pertama kalinya PT Pertamina (Persero) 
berpartisipasi bersama dengan 5 Anak Perusahaan, yaitu PT 
Pertamina EP, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Geothermal  
Energy (PGE), PT Patra Niaga, dan PT Per tamina Tongkang. 
Keterlibatan Anak Perusahaan dalam jobfair ini menjadi daya 
tarik sendiri bagi para kandidat yang hendak melamar pekerjaan 
dan juga menjadi informasi bagi para kandidat terkait dengan 
keragaman bisnis yang dimiliki Pertamina.•
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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

Insan Mutu Menuju APQ Awards 2011

Oleh : Adriwal - Tim QM, General Affairs Directorate

Setelah diumumkan sejak Oktober lalu melalui media cetak, elektronik maupun 
broadcasting Pertamina, kini saatnya Insan Mutu Pertamina bersiap menuju ajang Annual 
Pertamina Quality (APQ) Awards 2011 yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 
– 02 Nopember 2011 di Kantor Pusat Pertamina. Dengan segala harapan dan semangat 
mereka akan hadir untuk membuktikan sebagai yang terbaik dalam kegiatan quality 
management (CIP, PQA/KKEP, ISO dan KOMET).

Yang terbaik tentunya adalah yang mempunyai evidence dan performace terbaik juga 
di semua bidang kegiatan. Berikut adalah kriteria dalam penilaian Panitia sesuai hasil 
data atau evidence yang sudah di kumpulkan.

oleh Shynta Dewi - Tim KOMET, Dit. GA

Forum KOMET P & N, Luarrr Biasa...!!!

Yups benar, kata-kata itulah yang pertama kali terucap pada saat hadir dalam Forum 
KOMET Pemasaran & Niaga yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2011 
yang lalu di Kantor Pusat Pertamina. Selain jumlah narasumber yang luar biasa, antusiasme 
Forum yang juga luar biasa, Forum 
KOMET kali ini juga dihadiri oleh 
Direktur Pemasaran & Niaga, 
Djaelani Sutomo. Forum ini 
bukanlah Forum KOMET perdana 
yang dihadirinya, ini adalah 
salah satu wujud dukungan dan 
komitmennya terhadap budaya 
berbagi pengetahuan. “Ini adalah 
saatnya untuk melakukan transfer 
pengetahuan dan pengalaman 
para senior kepada junior,” ujar 
beliau.

 
Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah narasumber di Forum kali ini dapat dikatakan 

yang paling luar biasa yang pernah diadakan di Kantor Pusat. Total sejumlah 14(empatbelas) 
narasumber siap berbagi pengetahuan dan pengalamannya dengan KOMETers lainnya. Tidak 

tanggung-tanggung, tiga Senior 
Vice President (SVP) berbagi 
pengetahuan dalam Forum ini, 
Djoko Prasetyo – SVP Fuel 
Marketing & Distribution, Suhartoko 
– SVP Shipping, dan Iqbal Hasan – 
SVP Petroleum Product M&T. Dan 
masih ada sebelas narasumber 
lainnya yang juga ikut memberikan 
kontribusinya dalam Forum ini. 

 
Selain peran serta 

dari para narasumber itu 
sendiri, kegiatan ini dapat 
berlangsung dengan sukses 
berkat keseriusan Quality 
Management Manager, Tedy 
Wachyudi beserta Tim dalam 
mendorong seluruh pihak 
untuk berpartisipasi dalam 
Forum KOMET ini. Forum 
serupa diharapkan dapat 
berjalan secara berkelanjutan, 
tidak hanya di Kantor Pusat, namun juga di Unit/Region dan Anak Perusahaan. • 



Judul Buku  : Percepatan rezeki 
(Dalam 4 Hari dengan Otak kanan)
Penulis : Ippho ‘right’ Santosa
Penerbit : Elex Media komputindo
kolasi : 140p/il/24cm

Buku Percepatan Rezeki 
(Dalam 4 Hari dengan Otak Kanan) 
merupakan buku kelanjutan dari 
buku yang ditulis oleh Ippho ‘Right’ 
Santosa yakni buku 7 Keajaiban 
Rezeki. Bila buku 7 Keajaiban Rezeki 
hanya mengulas dari sisi uang saja, 
maka pada buku ini rezeki dikupas 
dari sisi uang, waktu, juga kesehatan. 
Jadi lebih lengkap (holistik). Mungkin 
sebagian dari pembaca akan 
merasa risih, karena buku ini bicara 
mengenai uang, padahal tidak perlu 
karena agama berbicara blak-blakan 
soal uang.

Otak kanan adalah otak 
percepatan. Oleh sebab itu 
pendekatan yang digunakan oleh 
penulis adalah pendekatan khas otak 
kanan. Di mana tidak perlu berlama-
lama (spontan), tidak harus urut-urut 
(lateral), berasumsi tidak ada yang 
mustahil (imajinatif), dan berbasis 
hubungan (interpersonal). Lalu, apa 
benar percepatan rezeki dalam 40 
hari itu bisa terjadi? Percayalah, 
apabila sungguh-sungguh 
diterapkan, mudah-mudahan itu 
bisa terjadi. Mengapa penulis begitu 
yakin? Pertama, bagi-Nya segala 
sesuatu itu memang serba mungkin. 
Kedua, sebenarnya cara-cara yang 
ada di buku ini selaras dengan 
perintah-perintah-Nya. Ketiga, 
berdasarkan testimoni yang diterima 
penulis selama ini, ribuan orang telah 
membuktikannya. Hanya saja kita 
mesti paham sepenuhnya bahwa 
dia itu maha berkehendak atas 
kehidupan kita dan Dia itu Maha 
Mengetahui kepantasan kita.

Sebagian pembaca diminta 
untuk memilih menjadi bagian 
yang mana, Otak Kiri atau Otak 
Kanan? Bagi orang kiri yang 
realistis menganggap sholat dhuha 
itu mengurangi waktu produktif, 
shalat tahajud itu mengurangi waktu 
istirahat, sedekah itu mengurangi 
rezeki, dan umrah itu menghabiskan 
rezeki. Sebaliknya orang kanan 
yang imajinatif menganggap shalat 
dhuha itu melapangkan waktu, shalat 
tahajjud itu memelihara kesehatan, 
sedekah itu menambah rezeki dan 
umrah itu mencurahkan rezeki. 
Bagaikan sebuah keberuntungan! 
Kira-kira pembaca termasuk yang 
mana?

Buku ini menjelaskan pula 
tentang cara meminta. Ketika 
pembaca meminta sesuatu kepada 
sang pencipta, maka mintalah tanpa 
terlalu meminta. Dengan kata lain 
ikutilah skenario Anti-Meminta. Apa 
maksudnya dengan skenario Anti-
Meminta, yang dimaksud adalah 
perbanyaklah hal-hal lain selain 
meminta. Kira-kira yang dimaksud 
seperti ini ; 1. Perbanyak bersyukur, 
bukan perbanyak meminta, 2. 
Perbanyak tawakkal, bukan 
perbanyak meminta, 3. perbanyak 
istighfar, bukan perbanyak meminta. 
Mudah-mudahan dengan skenario 
anti-meminta, segala permintaan 
pembaca akan lebih cepat terwujud.
MPPErPUSTAkAAN
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JAkArTA -  Bertempat di Auditorium Gedung Kwarnas, telah berlangsung 
Halal Bihalal Persatuan Wanita Patra  (PWP) Direktorat  Hulu pada Rabu 
(5/10). Halal bihalal juga menjadi kesempatan untuk melaksanakan  serah 
terima jabatan Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat Hulu dari Pelaksana 
Tugas Harian Ketua PWP Dit. Hulu Ane Dwi Martono ke Dwi Muhammad 
Husen.

Dalam kesempatan itu, PWP juga memberikan penghargaan untuk Wuri 
Djoko, Retno Bambang Budiarjo, dan Susi Waluyo, untuk pengabdiannya 
membantu sekretariat PWP Dit. Hulu. Penghargaan diberikan oleh Ketua 
PWP Direktorat Hulu yang baru, Dwi Muhammad Husen.

Berikutnya ialah  pelepasan haji untuk anggota PWP Dit. Hulu yang 
akan naik haji tahun 2011 ini. Mereka adalah Ny. Ahmad Romli, Ike Dian 
Suherman, Ika Timbul Silitonga, dan Ani Irhas.MPUHk

JAkArTA - PWP Direktorat Pemasaran & Niaga menggelar acara 
halal bihalal di Gedung PWP Simprug, pada Rabu (28/9). Acara 
diisi dengan berbagai kegiatan menarik. Acara juga menghadirkan 
mantan model Indonesia Okky Asokawati sebagai pembicara dalam 
seminar tentang kecantikan. Okky berbagi tips tentang kepercayaan 
diri dan cara mengeluarkan kecantikan dalam diri seseorang. Acara 
juga dimeriahkan dengan fashion show ibu-ibu PWP, bazar dan 
ramah tamah.MP

MEDAN - Dalam rangka  mempererat tali silaturahmi  antar  anggota, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Wilayah Region I mengadakan halal 
bihalal di Gedung Serbaguna, pada (21/9).

Ketua  PWP Tingkat Wilayah Region I  Lily Gandhi Sriwidodo mengatakan 
bahwa pelaksanaan halal bihalal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mendekatkan tali silaturahmi anggota organisasi PWP serta meningkatkan 
tali persaudaraan.

GM  FRM  Region I Gandhi Sriwidodo  selaku  penasehat PWP  menga-
ta kan PWP memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan motivasi 
kepada para suami agar mampu memajukan perusahaan.  “Terlebih dengan 
berubahnya iklim usaha migas yang menuntut para pekerja untuk lebih 
kompetitif memberikan kontribusi bagi Pertamina,” ujarnya.  Termasuk juga 
dalam meningkatkan citra perusahaan melalui beragam kegiatan CSR yang 
telah dilakukan oleh PWP.

Acara turut dihadiri oleh tim manajemen serta pekerja Pertamina.MPFrM 
rEg. I

Halal Bihalal PWP Tingkat Wilayah Medan

JAkArTA – Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat Pengolahan 
mengadakan halal bihalal di gedung PWP Simpruk dengan tema “Sucikan 
Hati Untuk Meningkatkan Persaudaraan dan Silaturahmi”, pada Senin 
(26/9). Dalam sambutannya ketua PWP Dit Pengolahan Wati Edi Setianto 
berharap dengan adanya acara halal bihalal ini akan menambah rasa 
kekeluargaan sesama anggota PWP”. Acara ini dimeriahkan oleh grup 
Musik Debu dan ditutup dengan foto bersama serta saling berjabat tangan.
MPSANDY

Halal Bihalal  & Pelepasan Haji PWP direktorat Pengolahan
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TOUrINg MErcY TIgEr cLUB : PErkENALkAN FASTrON 
DI JALUr LINTAS SUMATErA - PADANg
 
MEDAN – Pelumas Fastron terus mengembangkan promosi 
dengan melakukan sponsor kegiatan Touring Medan dan Padang. 
Sebanyak 20 unit mobil Mercedes yang tergabung dalam Mercy 
Tiger Club memulai perjalanan lintas Sumatera Utara menuju 
Sumatera Barat.  Touring dilepas oleh General Manager Fuel Retail 
Marketing Region I, Gandhi Sriwidodo di Halaman Pakir Kantor 
Unit Pertamina Medan. Salah seorang peserta bernama Joko yang 
menggunakan Mercy tahun 80-an mengungkapkan bahwa untuk 
mengikuti touring yang memakan sekitar 3 hari ini, sudah dilakukan 
persiapan sebelumnya dengan memeriksa kendaraannya dan juga 
oli yang disediakan oleh Pelumas Pertamina. “Walaupun persiapan 
yang sudah cukup optimal, kami juga mengharapkan doa serta 
dukungannya untuk menyukseskan Touring Medan-Padang ini 
untuk bisa kembali lagi ke Medan dengan kondisi yang sehat, serta 
tidak terjadi yang tidak diinginkan,” ujar Joko.MPFrM rEg. I

HIkMAH BErkUrBAN

JAkArTA - Menyambut hari Raya Kurban atau Idul Adha, Pertamina 
mengadakan pengajian di Lt.M Kantor Pusat Pertamina, pada  (11/10).  
Pengajian diisi oleh H. Tohri Tohir  tersebut yang menelaskan  tentang 
Hari Raya Kurban dan  hikmah dari berkurban. Sehingga menambah 
pengetahuan keagamaan khususnya para pekerja yang beragama 
Islam agar Hari Raya Kurban yang dilaksanakannya menjadi lebih 
bermanfaat sehingga pahala yang didapatkannya pun akan melimpah. 
Tohri mengingatkan,  berkurban akan melatih kepatuhan, keikhlasan 
serta meningkatkan rasa syukur, melatih jiwa sosial sehingga dapat 
menghindarkan kita dari sifat serakah. Kurban dan Sodaqah akan 
meredakan segala kemurkaan Allah terhadap apa yang telah kita perbuat 
sebelumnya.MPSArI Fo
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DELAS M. PONTOLUMIU
Pemangku Jabatan Direktur Utama
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LUrUSkAN HATI MENggAPAI HAJI MABrUr

JAkArTA - Bertempat di Lt. Ground Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina, pada (21/10), Direktur SDM Pertamina Rukmi 
Hadihartini melepas  27 peserta Jamaah Haji yang berasal 
dari keluarga Pertamina. Pada kesempatan tersebut Rukmi 
menyampaikan rasa bahagianya karena bisa menyaksikan 
para pekerja Pertamina yang bisa memenuhi panggilan 
Alloh untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau juga berpesan 
agar para jamaah haji bisa menjaga hati serta tingkah laku 
selama di Mekkah Al-Mukaramah serta melaksanakan ibadah 
haji sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan sehingga 
menjadi haji mabrur. Pada acara pelepasan haji ini suasana 
haru begitu terasa apalagi saat anggota keluarga memberikan 
ucapan selamat kepada para jamaah.MPkUN

HASNIL rASYID
Vice President Pertamina Learning Center
Human Resources DirectorateFO
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WOrLD BATIk SUMMIT 2011

JAkArTA – Presiden Republik Indonesia Susilo 
Bambang Yudhoyono membuka World Batik 
Summit 2011, di Jakarta Convention Center, Rabu 
(28/9).Dalam kesempatan tersebut, hadir juga 
Pimpinan UNESCO untuk kawasan Asia Pasifik,  
Prof. Hubert Gijzen dan seluruh jajaran menteri 
kabinet. Presiden mengatakan bahwa ada empat 
produk budaya Indonesia yang telah ditetapkan 
oleh UNESCO sebagai World Intangible Cultural 
Heritage. Yaitu, wayang, keris, batik dan angklung.
Pada pameran World Batik Summit 2011, Pertamina 
mengikutsertakan 24 mitra binaanya dari berbagai 
wilayah di Indonesia. Dan semuanya merupakan 
pengrajin batik unggulan di wilayahnya.MPNDJ
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TEMU PISAH MANAgEr SUPLAI & DISTrIBUSI

JAkArTA – Setelah selama kurang lebih 6 Tahun bertugas 
sebagai Manajer Suplai & Distribusi Region II, Kristijadi 
menerima tugas baru dengan menjabat sebagai Direktur 
Operasional PT Patra Niaga. Sementara Jabatan yang 
ditinggalkan olehnya akan diemban oleh Zulfian Siregar, yang 
sebelumnya menjabat sebagai Manager Quality & Quantity.
Berkaitan dengan hal tersebut, pada 19 September 2011 di 
Hotel Lumire diadakan acara temu pisah manager Suplai 
& Distribusi. Hadiri dalam kesempatan tersebut VP Supply 
& Distribution Alfian Nasution serta rekan-rekan Suplai 
& Distribution Region II dan juga rekan-rekan dari fungsi 
lainnya di Pemasaran Region Jawa Bagian Barat. Dalam 
sambutannya, Alfian menyampaikan ucapan selamat bertugas 
di tempat yang baru dan juga berterima kasih atas sumbangsih 
yang telah diberikan pada jabatan yang telah diemban selama 
ini. Alfian berharap bahwa catatan keberhasilan Fungsi Suplai 
& Distribusi harus selalu di-record dan dijadikan bahan acuan 
bagi pejabat penerus.MPFrM rEg. III
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Pertagas dan Pertamedika Sepakat 
Kerja Sama Berbasis ‘Managed Care’

‘Management 
Walk Through’ ke 
Lapangan Sangasanga 
dan Tarakan 

Dirut PT Pertamina Bina Medika Dr. Mardjo Soebiandono Sp. B dan Dirut 
PT Pertamina Gas Gunung Sardjono Hadi berjabat tangan sebagai tanda 
disepakatinya kerja sama layanan kesehatan “Managed Care”.
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SANgASANgA -  Pj. General Manager UBEP Sanga-
sanga & Tarakan (UBEP SST) Herutama Trikoranto 
melakukan management walk through  ke Lapangan 
Sangasanga & Tarakan, pada (30/9).  MWT ini me-
rupakan perkenalan Herutama dengan para pekerja 
di Lapangan Sangasanga & Tarakan. Herutama 
Trokotanto resmi menjabat sebagai Pj. General 
Manager UBEP STT mengantikan Satoto Agustono. 
Saat ini, Satoto Agustono menjabat sebagai General 
Manager Pertamina EP Region KTI. 

Dalam kesempatan tersebut, Herutama berharap 
kinerja para pekerja Lapangan Sangasanga & Tarakan 
terus meningkat. Seperti diketahui, kedua lapangan 
tua ini pernah dikelola oleh Tessoro Indonesia dengan 
produksi tertinggi 15.000 bopd dan Medco E&P dengan 
produksi tertinggi 4300 bopd. Sejak 15 Oktober 2008, 
lapangan tersebut dikelola oleh PT. Pertamina EP 
UBEP Sangasanga & Tarakan yang dinahkodai oleh 
Satoto Agustono dengan produksi tertinggi 8600 bopd. 
Dua kali produksi Medco. “Ini adalah prestasi yang  
sangat membanggakan. Saya yakin, seluruh pekerja 
di sini tetap semangat bekerja untuk mencapai hasil 
15.000 bopd (1 kali Tesoro),” tegasnya.

Rombongan manajemen mengunjungi persiapan 
pemboran sumur NKL P12.5 dan Program Percepatan 
Sumur SBJ 274. Herutama mengingatkan agar 
agresifitas pemboran dan produksi yang ditambah 
program percepatan sumur lapangan Sangasanga 
harus berbanding lurus dengan program HSE. “HSE 
Golden Rules harus benar-benar diaplikasikan 
dilapangan,” pungkasnya. MPUBEP SST

Tim manajemen UBEP Sangasanga & Tarakan saat meninjau sumur 
percepatan SBJ 274.

JAkArTA - Pertamina Gas 
(Pertagas) dan Pertamina 
Bina Medika (Pertamedika) 
menjalin kerja sama layanan 
kesehatan berbasis Managed 
Care. Perjanjian kerja sama 
tersebut ditandatangani an-
tara Dirut PT Peretamina 
Bina Medika Dr. Mardjo 
Soebiandono Sp. B dengan 
Dirut PT Pertamina Gas Gu-
nung Sardjono Hadi di  Ge-
dung Oil Center, (19/10). 

Dirut Pertamedika Mardjo 
Soebiandono mengatakan 
bahwa kerja sama ini meru-
pakan wujud dari sinergi 
antara anak perusahaan 
Pertamina, dimana kedua 
belah pihak dapat memetik 
manfaat dari kerja sama ini. 

“Dengan s inerg i  in i , 
man faat dan keuntungan di 
antara sesama anak peru-
sahaan Pertamina juga da-
pat dirasakan. Untuk itulah 
maka pengelolaan layanan 
kesehatan berbasis Managed 
Care menjadi bagian dari ren-
cana pengembangan bisnis 

di lingkungan Pertamedika,” 
kata Mardjo.  

Pengelolaan layanan 
kesehatan berbasis Managed 
Care ini diharapkan  akan 
di ikuti  anak perusahaan 
Per tamina lainnya. Dengan 
menjadi provider layanan 
kesehatan berbasis Mana ged 
Care  di Pertagas,  Per ta-
medika optimistis dapat me-
lakukan hal yang sama dengan 
perusahaan-perusahaan 
lainnya, baik di lingkungan 
Pertamina, BUMN, maupun 
swasta lainnya. 

Sementara Dirut Pertagas 
Gunung mengatakan bahwa 
peluang bisnis dengan Per-
tagas sangatlah besar. Tidak 
cuma 251 pekerja saja. “Ke 
depan, semua karyawan Per-
tamina Gas  bisa ikut. Apa-
lagi Pertagas banyak sekali 
proyek, baik yang di Jawa 
maupun yang di luar Jawa, 
yang membutuhkan banyak  
pekerja,” katanya.

Gunung menekankan  
bahwa dalam kerja sama ini, 

kedua belah pihak mempunyai 
hak dan kewajiban. “Namun 
yang kami uta ma kan adalah 
memenuhi kewajiban  terlebih 
dahulu. Yaitu, kami akan se-
lalu memenuhi kewajiban 
kami sebagai pelanggan Per-
ta medika. Setelah itu, kami 
punya hak mendapatkan 
pelayanan yang maksimal 
dan  trans paran.” 

Manajemen Pengendalian 
dan Pemeliharaan Kesehatan 

(MPPK) Managed Care 
dari Pertamedika adalah  
pengendalian mutu pada 
provider layanan kesehatan 
yang telah    menjadi jejaring-
nya saat ini. Layanan ini men-
cakup  jejaring rumah sakit 
dan klinik kurang lebih 80 
rumah sakit, terdiri dri RS  dan 
klinik di lingkungan Pertamina, 
RS umum milik pemerintah, 
dan RS swasta. MPUHk

dirut Pertagas Raih Penghargaan 
Tokoh Berprestasi dalam Industri Hilir

JAkArTA - Gunung Sardjono Hadi Direktur Utama PT Pertamina 
Gas meraih Penghargaan Tokoh Berprestasi dalam Industri Hilir pada 
acara yang digelar oleh Komunitas Migas Indonesia (KMI) Award 2011 
pada 6 Oktober 2011 di Djakarta Theater. Gunung berhasil meraih 
penghargaan tersebut berkat dukungan voting dari anggota mailing 
list (milis) KMI dan mengalahkan tiga kandidat lain untuk penghargaan 
yang sama yakni Direktur Utama PGN, Presiden Direktur AKR dan 
Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina.

KMI adalah sebuah komunitas independen dengan 15.000 
anggota dari berbagai macam profesi  di bidang Migas. KMI Award 
2011 dilaksanakan dalam rangka HUT ke-8 KMI dan HUT ke-10 
Milis Migas. Award yang diberikan pada malam itu adalah sebagai 
bentuk penghargaan kepada insan-insan Migas yang berprestasi di 
bidangnya, sesuai dengan kategori yang ditentukan. Penghargaan 
ini menjadi sebuah pengakuan bagi Gunung dan Pertagas atas 
kontribusinya di bidang Migas di Indonesia.MPPErTAgASFo
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JAkArTA - Peningkatan pelayanan terhadap kendala dan 
persoalan seputar informasi teknologi di PT. PDSI kian 
berkembang lagi. Senin (10/10) dari Kantor Pusat di Menara 
Standard Chartered Jakarta, PT. PDSI meluncurkan Go 
Live Service Desk ICT PT. PDSI agar dukungan langsung  
terhadap kegiatan operasional perusahaan semakin tertata 
secara profesional dan dapat diukur kinerjanya. Peluncuran 
pengelolaan layanan informasi teknologi ini dihadiri oleh para 
VP dan Manager di lingkungan PT. PDSI.

Direktur Keuangan dan Administrasi PT. PDSI, Made 
Mahendra Budhi pada peresmian go live tersebut mengatakan 
bahwa peranan informasi teknologi dalam mendukung kegiatan 
operasi bisnis perusahaan menjadi semakin penting. Begitupun 
peranannya dalam melakukan evaluasi proses bisnis begitu 
diharapkan. Karena itu keberadaan service desk PDSI ini perlu 

‘Go Live Service desk’ ICT PT PdSI
dilakukan sosialisasi lebih luas lagi, terlebih bagi pekerja di area 
yang menjadi motor penggerak di lapangan. 

Sementara Manager IT PT. PDSI, Ario Bintoro menyampaikan 
bahwa selama masa uji coba yang telah berlangsung dari 
tanggal 20 - 30 September 2011, service desk PT. PDSI telah 
berhasil menyelesaikan 99% complain user terkait layanan 
teknologi informasi. Pengelolaaan layanan service desk ini baru 
dapat melalui alamat email : servicedesk.pdsi@pertamina.com 
maupun telepon 021-29955335 dan 021-29955336. Diharapkan 
selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam Web Portal  PT. PDSI, 
media forum dan media komunikasi chat.

Keberadaan service desk ini diharapkan mampu mening-
katkan pelayanan terhadap seluruh pekerja  PT. PDSI sehingga 
dapat menciptakan kelancaran kerja secara professional.
MPPDSI
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‘Sharing Session GCG Implementation & 
Fraud Prevention System’ di RU II 

kITABErITA

Angkasa Pura Studi 
Banding ke Pertamina Pertamina Jalin Kerja Sama 

dengan BasarnasJAkArTA – Perubahan yang dilakukan Pertamina 
meru pakan sebuah tuntutan pasar yang merngharuskan 
Pertamina melakukan transformasi dari hulu dan hilir, 
selain itu Pertamina juga dituntut untuk mengubah 
image dari perusahaan monopoli menjadi perusahaan 
kompetitif. Demikian disampaikan SVP HR Pertamina 
Ahmad Bambang ketika menerima rombongan sudi 
banding Human Resources Angkasa Pura di lantai 21 
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (7/10).

Lebih lanjut Ahmad Bambang mengatakan 
transformasi dilakukan dengan alasan Pertamina terus 
diberikan tantangan untuk merubah sistem. “Terutama 
dalam bidang HR, karena semua bermula disini. 
Perubahan sebuah perusahaan harus dibarengi juga 
dengan perubahan mindset pekerjanya, kalau tidak 
transformasi itu tidak akan berhasil dijalankan. Ada 
dua hal yang melandasi transformasi Pertamina yaitu 
bisnis dan fundamental,” paparnya.

Ahmad Bambang menambahkan HR Pertamina 
mempunyai dua program untuk para calon pimpinan 
masa depan, yaitu Program Pengembangan Eksekutif 
Pertamina (PPEP) dan Transformation Leadership 
Engine (TLE). “Dua program ini merupakan tempat 
penggodokan calon-calon pemimpin masa depan 
Pertamina, dengan level manager,” ujarnya.  

Menurut Ahmad Bambang, ada lima mandatori 
yang diberlakukan pada human resources Pertamina, 
yaitu bisnis, HR, IT, finance, dan bahasa. “Lima hal itu 
harus dimiliki oleh setiap individu di Pertamina karena 
itu merupakan pondasi menuju world class company,” 
tandasnya.

Sementara itu, Staff Khusus Direksi Angkasa 
Pura Tommy Meiliza, mengatakan alasan dipilihnya 
Pertamina sebagai tempat studi banding karena 
Pertamina sudah menjadi perusahaan internasional, 
selain itu juga telah berhasil menerapkan good cor
porate governance (GCG) dengan pringkat yang sangat 
memuaskan. “Di sisi HR, Pertamina telah berhasil 
meng kader pimpinan yang berkelas nasional. Itulah 
indikator-indikatornya,” paparnya.

“Yang paling berkesan ada kami akan mempelajari 
ilmunya adalah Pertamina telah berhasil mengelola 
anak perusahaannya yang berjumlah 19. Nah, semen-
tara itu, Angkasa Pura baru akan membentuk empat 
anak perusahaanya di tahun ini, di bidang hotel, logistik, 
properti dan kargo,” ungkap Tommy.MPNDJ

Tes Kebugaran untuk Sekuriti dan ‘Fireman’
JAkArTA - Bertempat di area Lapangan Banteng, fungsi Medical 
melakukan tes kebugaran untuk para petugas sekuriti dan fireman 
(petugas pemadam kebakaran). Tes berlangsung selama empat 
hari, dimulai sejak Senin (17/10) sampai  Kamis (20/10). Tes diikuti 
sekitar 455 petugas sekuriti dan fireman di lingkungan Kantor 
Pusat/Korporat.

Eko Prihsetiyoningsih dari fungsi Medical menjelaskan tes 
ini dilakukan untuk mengetahui  tingkat kebugaran  para petugas 
sekuriti dan fireman yang pekerjaannya   menuntut agar selalu 
sehat dan bugar karena  merekalah yang ada di garis depan dalam 
situasi bahaya dan darurat. Selain melakukan tes kebugaran, 
mereka juga diberikan pengarahan untuk  melakukan latihan 
mandiri secara rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kondisi kebugarannya.

Serangkaian tes menggunakan  metode NAPFA (National 
Physical Fitness Award) yang meliputi komponen daya tahan 
kardiovaskuler (jantung), kekuatan otot, ketahanan otot, flek-

sibilitas, kelincahan dan kecepatan. Kegiatan test yang dilakukan 
meliputi: pengukuran indeks massa tubuh (IMT),   lingkar pinggang 
(LP), sit and reach forward, sit ups, push ups, standing broad jump, 
shuttle run dan diakhiri dengan rockport test.MPUHk
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JAkArTA –  Pada 10 Oktober 2011, Di Kantor Pusat Pertamina 
diadakan sosialisasi mekanisme monitoring employee working 
advance (UMK). Sosialisasi ini dilatarbelakangi karena tidak 
tersedianya laporan monitoring UMK yang dihasilkan dari 
MySAP dan menyebabkan kendala dalam mendapatkan 
informasi yang memadai mengenai outstanding UMK. 

Tidak tersedianya tools reminder kepada pekerja pemegang 
UMK menyebabkan long – outstanding UMK. Tidak adanya 
punishment sebagai konsekuensi dari incompliance terhadap 
TKO menyebabkan volume transaksi dan outstanding UMK 
cenderung tidak terkendali. 

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan tentang prosedur 
pemotongan upah yang akan dijalankan apabila sampai dengan 
lima hari kerja sejak jatuh tempo belum ada pertanggungjawaban 
UMK. Fungsi Finance memberikan daftar outstanding UMK yang 
telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemotongan ke fungsi 
HR Services. 

Fungsi HR Services melakukan pemotongan upah pada 
periode penggajian yang sama dengan diterimanya data dari 
fungsi Finance. Besaran potongan upah ditentukan berdasarkan 
ketentuan perusahaan yang berlaku. Prosedur pemotongan 
upah akan dilanjutkan dengan sanksi yang lebih tinggi apabila 
pekerja masih tetap tidak melakukan pertanggungjawaban UMK 
setelah dua kali pemotongan upah.MPNDJ

Sosialisasi Mekanisme 
‘Monitoring Employee 
Working Advance’

DUMAI -  RU II Dumai  menyelenggarakan Sharing Session 
Good Corporate Governance (GCG) Implementation and 
Fraud Prevention System  pada 3-4 Oktober 2011. Pada 
pembukaan kegiatan yang terbagi dalam empat batch ini, hadir 
VP Investigation Audit Yudiono, GM RU II Suhaimi, Refinery 
Internal Audit Dumai Manager Amril, Tim Manajemen RU II, 
dan para pekerja RU II.

Dalam akesempatan tersebut, Suhaimi mengatakan bahwa 
GCG adalah aturan main di perusahaan. Beliau melanjutkan 
bahwa  bekerja dengan baik dan jujur adalah esensi dari GCG. 
“Sehebat apapun aturan yang kita buat, yang paling penting 
ada lah komitmen kita,” tegas Suhaimi.

Dalam materi sharing session tersebut, Yudiono menyebutkan 
bahwa ada fraud triangle (segitiga penyimpangan) yang 
bisa terjadi dalam perusahaan. Yaitu, perceived opportunity 
(adanya kesempatan melakukan penyimpangan), pressure 
(tekanan untuk berbuat penyimpangan, baik dari internal 

maupun eksternal), dan rationalization (rasionalisasi melakukan 
penyimpangan dengan dalih apapun).

Dalam kesempatan tersebut, Yudiono memaparkan tentang 
banyak contoh fraud yang biasa terjadi di Pertamina, diantaranya 
misalnya menggunakan kesempatan tolerable loss dalam 
pengangkutan BBM. MPrU II

PLAJU - Pertamina terus 
meng asah kemampuan para 
pekerjanya untuk menghadapi 
keadaan darurat ditempat 
ker ja.  Pada 19 September  
-  5 Oktober lalu, Pertamina 
menggelar pelatihan bagi 
44 pekerjanya. Latihan meli-
puti dasar-dasar Search and 
Rescue (SAR) dan latihan 
mengatasi kebocoran mi-
nyak. 

Dalam latihan kali ini 
Pertamina menggandeng Ba-
dan SAR Nasional (Basarnas).  
Kerjasama ini dituangkan 
dalam kesepakatan bersama 
(MoU) yang ditandatangani 

oleh Direktur Umum Pertamina 
Waluyo dan Kepala Basarnas 
Marsekal Madya TNI Daryatmo 
di Pusat Pelatihan Pertamina 
di Sungai Gerong Sumatera 
Selatan. 

Direktur Umum Pertamina 
Waluyo menilai Basarnas 
memil iki keahlian dalam 
menghadapi kondisi darurat. 
Pertamina membutuhkan 
Basarnas untuk membagi 
pengalamannya. Dengan 
banyaknya  fasilitas strategis 
yang dikelola Pertamina, maka 
kesigapan dan kemampuan 
para pekerja diharapkan 
mampu mencegah terjadinya 

kecelakaan kerja seperti 
kebakaran dan kebocoran 
yang dapat mengakibatkan 
jatuhkan korban dan kerugian 
materiil.

Idealnya dalam satu unit 
kerja Pertamina terdapat 
sedikitnya 140 personil satgas 
penanggulangan keadaan 
darurat. Kekurangan tenaga 
profesional ini dirasakan 
pada RU III Plaju. Fasilitas 
Pertamina tersebut hanya 
memiliki 60 personil yang 
tergabung dalam Tim Satuan 
Khusus  Reaks i  Cepa t . 
Jumlah ini masih dirasakan 
kurang mengingat pentingnya 

keamanan pada fasilitas-
fas i l i t as  yang  d i ke lo la 
Pertamina.

Beberapa kondisi darurat 
seperti tumpahnya minyak 
dari tangki  MFO 204 pada 
ki lang RU unit I I I  Plaju, 
meledaknya kapal tanker di 
Sungai Pakning tahun 2011 
dan ledakan tangki Cilacap 
tahun 2011, telah menjadi 
pelajaran berharga bagi 
Pertamina. Kecepatan dan 
ketepatan tindakan dari para 
pekerja Pertamina menjadi 
kunci untuk mencegah terja-
dinya kecelakaan pada tempat 
kerja.MPrU III
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‘Screening’ Paru 
untuk Warga Mariso

Pelatihan 
Menjadi Mekanik 
Sepeda Motor

Warung UKS Sehati 
Wujudkan Sekolah Sehat

MAkASSAr - Pertamina 
bekerja sama dengan Balai 
Kesehatan Kerja Masyarakat 
(BKKM)  me laksanakan 
s c r e e n i n g  p a r u  b a g i 
400 pasien di lingkungan 
kecamatan Mariso. Even 
itu wujud kepedulian sosial 
bidang kesehatan Pertamina 
Pemasaran Reg ion VI I 
me lalui Corporate Social 
Res ponsibility melakukan 
upaya pencegahan sekaligus 
menindaklanjuti penyakit Tu-
berkulosis (TBC) di Kota 
Makassar.

Warga Mariso yang ber-
ada di “ring satu” kantor 
unit Pertamina berbondong-
bondong ke lokasi pemerik-
saan yang berlokasi di Asra-
ma Polisi Militer, jalan Ra-
jawali. Satu persatu secara 
bergiliran pasien memasuki 
lab mobile guna menjalani 
foto rontgen.

Karena keterbatasan fa-
silitas lab mobile, sebagian 
pasien yang berjubel dialih-
kan ke laboratorium BKKM 
dengan menggunakan ar-
mada ambulance. 

Budi Setio Hartono se-

laku Pjs GM FRM Region 
VII mengemukakan bahwa 
Pertamina berupaya mem-
bantu meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat de-
ngan memberikan pela yanan 
gratis.

”Untuk meringankan bia-
ya kesehatan masyarakat 
dengan sistem menjemput 
bola, kami melakukan rontgen 

Seorang warga Mariso sedang di-screening  paru untuk mendeteksi penyakit TBC.
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paru-paru di tengah-tengah 
lingkungan masyarakat yang 
membutuhkan,” ujar Budi.

Pasien yang terdeteksi 
mengidap penyakit paru-paru 
akan segera diberikan tin-
dakan medis untuk mencegah 
kronisnya penyakit. 

Seperti diketahui, jumlah 
penderita TBC mencapai 1000 
lebih penderita yang tercatat 

pada tahun 2010 lalu.
Usai menjalani peme-

rik saan, pasien diberikan 
bi bit pohon guna mendukung 
program penghijauan men-
cegah pemanasan global. 
Pemberian tanaman tersebut 
juga menjadi program CSR 
Pertamina bidang lingkungan.
MPFrM rEg. VII

JAkArTA – Warung UKS 
SEHATI bantu mewujudkan 
sekolah sehat di SMP 136 
untuk mewakili Jakarta Utara 
pada kompetisi Sekolah Se-
hat se-DKI Jakarta 2011. 
Siswa diberikan akses untuk 
mendapatkan makanan sehat 
dan higienis. Tak hanya 
itu, mereka juga diajarkan  
bagaimana mengolahnya. 

Terletak di Tugu Sela-
tan, Kecamatan Koja Ja-
karta Utara, warung yang 
merupakan bantuan dari pro-
gram SEHATI Pertamina ini 
fungsinya adalah menyuplai 
makanan sehat yang la-
yak dikonsumsi  siswa. Di 
antaranya adalah agar-agar 
sehat dari sari buah jagung 
dan pepaya, pudding gula 
asli, bakso, siomay herbal 
terbuat dari sayuran yang 
dikemas, susu kedelai dan 
banyak lagi.

Makanan-makanan itu 

ber asal dari cooking center 
yang merupakan pusat 
pengolahan makanan sehat 
bantuan dari Pertamina. Para 
pengelolanya berasal dari 
ibu-ibu PKK sekitar yang 
diberikan pelatihan. “Untuk 
menjamin kualitas makanan, 
kami latih kokinya yang bisa 
mengatur gizi dan kalori untuk 
anak,” kata Ast. Community 
Development Pertamina Fajri 
Pradana Putra.

Warung UKS SEHATI 
yang mulai dibuka pada 
Kamis (6/10) ini merupakan 
kelanjutan dari  program 
Warung Balita SEHATI yang 
dilaksanakan pada 2010 
silam. Tujuan  pendirian 
warung Sehati ini adalah 
untuk melawan banyaknya 
makanan tidak sehat. 

Produk makanan hasil 
olahan warung inipun menjadi 
produk unggulan SMP 136  
untuk mewakili Jakarta Utara 

meraih predikat sekolah sehat. 
Diah Wayanti, selaku kepala 
SMP 136 mengaku sangat 
senang dengan kehadiran 
warung UKS SEHATI. Sebab 
selain mendapat akses ma-
kanan sehat, siswa juga di-
ajak untuk belajar mengolah 
makanan sehat dalam bentuk 
pelatihan di cooking center.

“Warung UKS SEHATI ini 
merupakan pertama kali dalam 
program kami. Sebelumnya, 
program kami khusus dari 
program kesehatan untuk 
ibu dan anak sejak 2007 di 
wilayah Koja. Ini merupakan 
upaya yang kami lakukan 
berdasarkan temuan-temuan 
di masyarakat,” jelas Fajri.

K e  d e p a n n y a  a k a n 
dila kukan pemberdayaan 
ma syarakat, diharapkan 
selain memberikan aspek 
penyaradan pola hidup, juga 
memberikan nilai ekonomi 
untuk kesejahteraan masya-
rakat  “Target jangka panjang 
kami adalah masuk ke kantin-
kantin sekolah, biar segi eko-
nominya dapat diraih. Karena, 
konsep pengelolaannya 
dilakukan oleh warga yang 
tidak punya pekerjaan. Ini 
Makanan yang dijual ini adalah 
makanan sehat, berguna 
un tuk kesehatan warga,” 
ung kap Fajri bersemangat.
MPSAHrUL
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PANgkALAN SUSU - Di tengah persaingan kerja 
yang semakin ketat, seseorang membutuhkan bekal 
ke terampilan untuk tetap bertahan hidup. Tergerak 
untuk memberikan keterampilan kepada para pemuda 
lulusan SLTA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi, PT Pertamina EP (PEP) 
Field Pangkalan Susu mengadakan pelatihan menjadi 
mekanik sepeda motor. 

Field Manager PEP  Pangkalan Susu Sigit Gunanto 
menjelaskan bahwa pelatihan ini bersifat empowerment 
dan sustainable development. “Maksudnya, pelatihan ini 
diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran,” 
jelas Sigit. Selain itu, tanggung jawab sosial ini 
merupakan  salah satu program pendukung PEP Field 
Pangkalan Susu untuk mendapatkan Proper Hijau.

Dalam pelaksanaan program ini, PEP bekerja 
sama dengan CV Indako Trading Co selaku Main 
Dealer Motor Honda se - Sumatera Utara. Program 
berlangsung selama 95 hari dan diikuti oleh 25 pemuda 
yag berasal dari  lima kecamatan yaitu Kecamatan 
Pangkalan Susu, Besitang, Brandan Barat, Sei 
Lepan dan Ba balan. Pada pelatihan ini, mereka diberi 
kesempatan untuk  magang di bengkel AHASS dan 
Indako Technical Training Center. Beberapa fasilitas 
yang didapatkan, antara lain akomodasi, uang saku 
dan makan selama proses pelatihan. Kegiatan mulai 
dilaksanakan pada 17 Oktober 2011.

Field Manager Sigit Gunanto menyatakan bahwa 
peserta pelatihan ini merupakan orang-orang yang 
beruntung. “Di luar sana masih banyak yang berminat 
mengikuti program ini namun belum mendapat 
kesempatan. Ikutilah rangkaian kegiatan ini dengan 
tekun, dan bertanggung jawab.”

“Melalui pelatihan mekanik sepeda motor ini, 
diharapkan para remaja dapat membuka lapangan 
pekerjaan sendiri dengan bekal keterampilan yang 
diterimanya,” tambahnya.

Sementara Kepala Layanan Operasi Field Pang-
kalan Susu, Daniel Munthe mengungkapkan bahwa 
permintaan akan sepeda motor saat ini dan beberapa 
tahun mendatang masih tetap tinggi, karena sepeda 
motor sudah menjadi kebutuhan primer. Oleh karena-
nya dibutuhkan mekanik yang andal dan siap pakai. 
“Harapan kami, pelatihan ini tepat sasaran dan menjadi 
motivasi bagi para peserta untuk terus bersemangat  
karena peluang usaha yang terbuka lebar. Di akhir 
program, mereka akan mendapatkan sertifikat yang 
diakui secara luas,” jelasnya.MPPEP P.SUSU
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