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Menteri EsdM darwin Zahedy saleh didampingi dirjen Migas 
Evita Legowo menyaksikan penandatanganan Head of Agreement  
Unitisasi Pengelolaan Lapangan Jambaran dan Tiung biru antara 
PJ Presdir PEP syamsu alam, Presdir PEP Cepu amril Thaib 
Mandailing, dan CvP Mobil Cepu Ltd yang merangkap sebagai 
Managing director ampolex (Cepu) Pte. Ltd Kenneth C. dowd.

JAkArTA -  Unitisasi pengelolaan lapangan Jambaran 
dan Tiung biru ditandai dengan penandatanganan  Head 
of Agreement (Hoa) antara Pertamina EP, Mobil Cepu Ltd, 
ampolex (Cepu) Pte.Ltd, dan PT Pertamina EP Cepu, disaksikan 
Menteri EsdM darwin Zahedy saleh, di kantor Kementerian 
EsdM, Jumat (19/8).

Lapangan Gas Jambaran merupakan wilayah kerja yang 
ma sih berada di bawah kepemilikan operatorship Mobil 

Cepu Ltd. namun Pertamina EP menjadi unit operator untuk 
mengelola lapangan tersebut bersama dengan lapangan yang 
dikelola Pertamina EP di Tiung biru.

“diharapkan operator unitisasi pengembangan ladang Jam
baran di bawah Pertamina EP, maka biayabiaya yang timbul 
akan lebih efisien. Kami juga akan menggunakan local content,” 
ungkap President direktur PEP Cepu amril Thaib Mandailing. 

Menurutnya pengelolaan lapangan gas Jambaran akan 
mendorong Pertamina EP semakin fokus mengelola gas dan 
pihak Mobil Cepu Ltd (Exxon) dapat lebih fokus untuk me
ningkatkan minyak di daerah tersebut.

“Cadangan gasnya nanti akan ditake over oleh Pertamina 
EP Cepu untuk mengembangkan ini. dengan unitisasi atau 
penggabungan ini maka pengembangannya akan jadi satu oleh 
Pertamina EP,”jelas amril.

dengan penggabungan ini diharapkan pengelolaan 
lapangan akan lebih efisien, dan ditargetkan awal 2015 gas dari 
penyatuan kedua lapangan tersebut sudah bisa dihasilkan. 

sementara vP Corporate Communication Pertamina 

Mochamad Harun mengatakan penandatanganan tersebut 
mem punyai makna yang substansial terkait langkahlangkah 
akselerasi penanaman investasi di sektor migas dalam rangka 
memenuhi kebutuhan energi primer di pasar domestik.

“dengan berjalannya kedua proyek besar ini produksi yang 
dihasilkan akan mampu memberikan kontribusi dalam menjaga 
ketahanan energi nasional untuk menunjang pertumbuhan 
ekonomi indonesia,” tandasnya.

diperkirakan dengan penggabungan lapangan Jambaran
Tiung Biru akan memproduksi 200 juta kaki kubik per hari 
(mmscfd) dengan cadangan terbukti 1,1 TCF (triliun kaki kubik). 
nantinya akan dipasok untuk PLn dan Petrokimia Gresik, karena 
wilayah Jawa Timur konsumsi gasnya tinggi.

sementara itu pada kesempatan yang sama Pemerintah 
melalui dirjen Migas juga menandatangani Principles of 
agreement (Poa) terkait rencana eksplorasi dan eksploitasi 
wilayah East natuna bersama dengan para stakeholder yaitu 
Pertamina, Esso natuna Ltd, Total E&P activities Petrolieres 
dan Petronas.MPNDJ

PT Pertamina (Persero), melalui anak perusahaan 

PT Pertamina EP Cepu mengambilalih 

pengelolaan lapangan Jambaran dan Tiung Biru 

dari Mobile Cepu Ltd. Unitisasi pengelolaan 

kedua lapangan gas ini selain menghemat biaya 

produksi juga sebagai upaya untuk pemenuhan 

kebutuhan energi dalam negeri.
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bisnis aviasi dan ‘Five Zero’
Pengantar redaksi:

berkembangnya  industri 
penerbangan , khususnya 
di wilayah asia Tenggara 
(South east Asia) termasuk 
penerbangan domestik 
indonesia , segera  diikuti 
dengan tumbuhnya kebutuhan  
bahan bakar penerbangan. 
Tentu hal ini diikuti dengan 
seksama  oleh Unit bisnis 
Pertamina aviation. 

berikut percakapan dengan VP Aviation Iwan Hartawan 
untuk melihat prospek bisnis Pertamina aviation ke depan.

Bagaimana proyeksi bisnis aviasi ke depan? iaTa 
memproyeksikan bahwa bisnis penerbangan baik angkutan 
penumpang maupun cargo terutama untuk kawasan South 
east  Asia cukup bagus termasuk penerbangan domestik 
di indonesia.   Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan 
kapasitas angkut pesawat yang melayani penerbangan 
domestik yang saat ini merupakan salah satu region dengan 
pertumbuhan tertinggi di dunia.  berdasarkan hal itu, kita 
optimis pertumbuhan bisnis bahan bakar penerbangan 
domestik ke depan juga akan mengikuti pertumbuhan 
kapasitas angkut tersebut.  sementara untuk memperbesar 
market coverage Unit bisnis aviation secara selektif terus 
melakukan ekspansi pasar luar negeri,  meski tidak mudah 
bagi kita untuk melakukan penetrasi namun kekuatan 
reputasi Pertamina di pasar domestik cukup kuat untuk 
menjadi modal untuk melakukan unorganic growth.

Apa strategi Unit Aviasi mengantisipasi hal 
tersebut?  ada dua arus utama strategi kita yaitu strengthen 
domestic dan go global. Maksudnya, di domestik kita akan 
terus melakukan penguatan  posisi kita sebagai basis 
utama bisnis aviasi. beberapa inisiatif strategik terkait hal ini 
adalah terus berusaha menjadi lebih efisien, meningkatkan 
kapabilitas operasional, meningkatkan kapabilitas sumber 
daya manusia dan memperluas jaringan operasi dengan 
pola-pola yang fleksibel sesuai situasi lokasi dan wilayah 
termasuk lokasi yang masih kecil saat ini tapi berpotensi 
tumbuh ke depan. itu untuk memperkuat posisi kita di 
domestik. Untuk go global, saat ini kita terus mencari dan 
membuka peluang untuk meningkatkan kehadiran dalam 
melayani bahan bakar penerbangan di luar indonesia 
dengan berbagai cara, termasuk menjajaki kehadiran secara 
fisik.

Bagaimana dengan layanan? dari sisi layanan, kita 
telah mengidentifikasi bahwa sifat dasar bisnis bahan bakar 
penerbangan adalah business to business (b2b) dimana 
intensitas relationship dengan pelanggan berlangsung 
pada dua tingkatan atau level,  yaitu level komersial yang 
secara intens terjadi antar decision maker Pertamina 
dengan pelanggan, serta level operasional yang secara 
intens terjadi antara Station Unit pelanggan di bandar Udara 
dengan DPPU kita. Kami telah mengidentifikasi ekspektasi 
pelanggan pada setiap level dan membuat programprogram 
untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan.

Apa saja ekspektasi pelanggan dimaksud? di level 
komersial kami mengidentifikasi bahwa ekspektasi utama 
pelanggan adalah ketersediaan jaringan layanan di berbagai 
bandara,  kemudahan proses administrasi, akurasi proses 
rekonsiliasi dan kemudahan melakukan pembayaran. 

Bisa dielaborasi lebih lanjut? dengan pertumbuhan  
kapasitas angkut yang cukup tinggi sampai 5 tahun ke 
depan, maka route layanan penerbangan pun diproyeksikan 
akan semakin luas.  Hal tersebut menjadi keharusan bagi 
airlines untuk memiliki jaringan operasi yang luas sehingga 
akan selalu competitive dalam layanan, mampu untuk 

memaksimalkan utilisasi armada dan melayani sebanyak 
mungkin potensi pasar yang ada.  Kondisi ini mengharuskan 
supplier termasuk didalamnya Pertamina untuk memiliki 
jaringan operasi seluas mungkin termasuk di dalamnya 
jaringan layanan di luar negeri. sehingga inisiatif untuk 
melakukan beberapa skema kerjasama operasi menjadi 
penting untuk melakukan ekspansi jaringan operasi dengan 
biaya dan risiko yang terkendali.

dengan semakin banyak dan kompleksnya jumlah 
transaksi maka penyederhanaan proses administrasi  
juga menjadi tuntutan pemenuhan layanan bagi airlines.  
Mengingat ketidakakuratan proses administrasi akan 
menimbulkan kerugian dalam jumlah cukup besar.  
Pelanggan bahan bakar penerbangan akan berharap bahwa 
mereka dapat melakukan pengisian pesawat udaranya di 
mana saja dan kapan saja (wherever dan whenever) dengan 
mudah.

Tentang rekonsiliasi dan kemudahan pembayaran, 
apa sebenarnya yang diharapkan pelanggan? Kita 
bayangkan bagaimana sebuah perusahaan penerbangan 
yang pesawat udaranya terbang kemana saja dan kapan 
saja harus mencatat sendiri data pengambilan bahan bakar 
dan menyocokkannya dengan data di lapangan. sebuah 
pekerjaan teknis dan kompleks. bagi sebuah perusahaan 
penerbangan kecil dengan jumlah penerbangan sedikit hal 
ini mungkin bukan masalah. Tapi bagi sebuah penerbangan 
besar dengan jumlah penerbangan sehari cukup banyak, 
mereka memerlukan akurasi rekonsiliasi untuk memastikan 
jumlah pengambilan dengan pembayaran sesuai. dengan 
MysaP dan aplikasi yang kita siapkan serta menyesuaikan 
juga dengan requirement pelanggan masalah ini relatif 
sebagian besar sudah diatasi. dengan Garuda misalnya,  
kita sudah mempunyai kesesuaian dengan sistem di Garuda 
indonesia yang mereka sebut FOGa – Fuel Online Garuda. 
dengan fasilitas aplikasi ini, rekonsiliasi akan berlangsung 
secara elektronik sehingga tingkat akurasinya lebih 
tinggi dan penyelesaian ketidaksesuaian, bila ada, dapat 
segera dituntaskan. Ke depan kita akan secara bertahap 
memperluas sistem serupa secara customized kepada 
pelanggan lainnya sesuai requirement mereka.

Bagaimana dengan ekspektasi di level operasional? 
Kami telah melakukan survey tentang ekspektasi pelanggan 
di level operasional ini dan menyimpulkan bahwa ada lima 
ekspektasi utama pelanggan. Kelimanya adalah safety, mutu 
produk, takaran produk, waktu layanan, dan akurasi data dan 
informasi. ini merupakan hasil survey tiga tahun berturut
turut dan secara konsisten kelima elemen itu muncul sebagai 
ekspektasi utama pelanggan. 

Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk 
memenuhi ekspektasi level operasional itu? Tim internal 
Unit aviasi kemudian melakukan analisis terhadap kelima 
elemen itu dan menyimpulkan perlu dilakukan suatu 
program untuk memastikan bahwa ekspektasi pelanggan 
itu bisa dipenuhi. saat ini kami meluncurkan program yang 
kami sebut five zero, yaitu program internalisasi kelima 
ekspektasi pelanggan tersebut agar diketahui dan dipahami 
oleh semua pekerja Pertamina aviation khususnya pekerja 
operasional. dengan mengetahui ekspektasi pelanggan, 
diharapkan mereka akan lebih fokus memenuhi harapan 
tersebut.

kenapa disebut FIVE ZErO? O..ya. bila dilihat, 
setiap ekspektasi pelanggan dimaksud dalam perspektif 
kita dalam melayani pelanggan terkait dengan target 
zero. Safety  targetnya adalah zero accident, mutu produk 
targetnya adalah zero off-spec, takaran targetnya adalah 
zero tolerance, waktu layanan targetnya adalah zero delay, 
dan akurasi data dan informasi targetnya adalah zero 
mistake. semuanya ada lima target zero sehingga untuk 
memudahkan mengingatnya kita sebut five zero.MP
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Rubrik suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

‘How low Can You go?’

DOFA PUrNOMO
M & T strategic sourcing
Penulis buku “animalbased Management” dan “nature
based Management”

ada hal menarik yang diungkapkan Prof. Rhenald 
Kasali dalam buku terbarunya, Cracking zone (2011). 
Dalam buku tersebut, beliau memprediksi bahwa 90 
persen dari perusahaanperusahaan yang sekarang 
eksis akan hilang dalam 10 tahun ke depan. Perusahaan 
tentunya akan berjuang sekuat tenaga agar jangan 
sampai melemparkan handuk putih tanda menyerah 
dalam persaingan. Bottom line dari semua itu adalah 
profit. Sejauh perusahaan masih mampu menghasilkan 
profit, maka eksistensi perusahaan tersebut akan tetap 
terjaga. Perjuangan untuk meraih profit ini menghadapi 
tantangan dari dua arah, yaitu persaingan usaha yang 
menekan pendapatan (revenue) di satu sisi, dan tekanan 
biaya (cost) yang terus meningkat di sisi lain.

bila sebelumnya banyak perusahaan yang berfokus 
untuk meningkatkan revenuenya,  dan terkadang 
mengabaikan pada upaya untuk meminimalkan cost, 
maka saat ini fokusnya sudah mulai bergeser. Hal ini 
dilandasi beberapa hal. Pertama, realita bahwa upaya 
meningkatkan revenue kini dirasakan semakin berat, 
yang disebabkan karena kondisi persaingan bisnis yang 
semakin ketat di mana pesaing bisa datang dari mana 
saja dan sering kali tidak terduga, pelanggan yang 
semakin rewel, hadirnya produk substitusi dan faktor
faktor lainnya. Kedua, sebagaimana diungkapkan Murillo 
Cesar Xavier dalam bukunya yang berjudul “Strategic 
Sourcing : Suppliers are from Mars, Customers are from 
venus” (2010), bahwa pembelian barang dan jasa yang 
dilakukan perusahaan dapat mencapai sekitar 70% atau 
lebih dari pendapatannya. sehingga kemampuan untuk 
melakukan pengendalian biaya akan berdampak besar 
terhadap profitablitas perusahaan. Namun demikian, 
upaya organisasi untuk melakukan pengendalian biaya 
jangan dilakukan dengan salah kaprah. Karena bila 
dilakukan secara salah, bukannya pemangkasan biaya 
dan perbaikan daya saing yang berhasil diraih, namun 
yang dapat terjadi adalah  merosotnya daya saing dan 
kinerja bisnis sehingga menurunkan revenue yang 
berdampak pada menurunnya profit.

Oleh karena itu, bagaimana sebaiknya upaya 
pengendalian biaya dilakukan secara strategis dan tepat 
sasaran? Harvard Business review Edisi Juli – agustus 
2011 mengangkat artikel menarik yang berjudul “How 
i Did it…The Ceo of Bayer Corp. on Creating A Lean 
Growth Machine”. artikel tersebut merupakan kisah 
nyata yang memberikan perspektif yang menarik dalam 
melakukan pengendalian biaya. adalah Gregory s. babe, 
CEO bayer Corporation dan bayer Materialscience LLC 
di amerika Utara yang berhasil meyakinkan manajemen 
puncaknya untuk tidak menutup kantor pusat Bayer 
Material Science (bMs) di amerika Utara. Manajemen 
puncak perusahaan tersebut menduga bahwa Gregory s. 
babe akan membuat proposal penurunan biaya overhead 
sebagai upaya agar kantornya tidak ditutup. Memang 
hal ini yang semula dilakukan oleh Gregory s. babe  
bersama timnya, yaitu melakukan analisa bagaimana 
mengubah cara berbisnis secara fundamental dan 
mengurangi cost secara signifikan.  

namun setelah sebulan melakukan analisa, akhirnya 
mereka mampu melihat secara helicopter view untuk 
memahami struktur biaya secara tepat, bahwa struktur 
biaya seharusnya ditentukan dari bagaimana perusahaan 

menentukan cara untuk menumbuhkembangkan 
bisnisnya, bukan dengan membuat target penurunan 
biaya yang dilakukan secara sewenangwenang 
sehingga terjadi myopia dalam melakukan 
penghematan. dengan latar belakang tersebut, maka 
pertumbuhan yang menguntungkan menjadi tujuan. 
semua strategi dan tindakan yang direncanakan dilihat 
dari sudut pandang pertumbuhan. disusunlah target 
pertumbuhan bisnis setiap tahunnya sebesar 1% - 2% 
di atas GdP, dan di sisi lain menurunkan cost secara 
signifikan sebesar 25%. Berdasarkan perhitungan, 
maka dibutuhkan dana sebesar USD 70 juta untuk 
mewujudkan hal tersebut.

awalnya manajemen puncak perusahaan kaget 
atas proposal permintaan dana yang diajukan, namun 
setelah diberikan penjelasan bahwa dana tersebut 
dibutuhkan untuk meredesain bisnis perusahaan agar 
lebih fleksibel dalam mengembangkan bisnis, dan di sisi 
lain secara signifikan akan menurunkan cost di sejumlah 
titik, maka akhirnya suntikan dana dan dukungan 
penuh manajemen diberikan kepadanya, dengan 
memberikan waktu selama 18 bulan untuk mewujudkan 
apa yang dijanjikannya. sepulang dari meeting dengan 
manajemen puncak, Gregory s. babe bersama timnya 
segera melakukan sejumlah hal, yaitu memperbaiki 
proses bisnis Bayer Material Science (bMs) dengan 
tiga kata kunci, yaitu “Simplify, Standardize, Automate”. 
Hal lain yang dilakukan adalah membenahi sistem, 
memberikan pelatihan bagi karyawan, melakukan 
outsourcing dalam beberapa hal, dan melakukan 
penataan kontrak.

Kerja keras tersebut akhirnya terbayar. sejumlah 
keberhasilan berhasil diraih. Gregory s. babe dan tim 
berhasil menurunkan cost sebesar 25% (US$ 100 juta). 
Otomatisasi juga berhasil dijalankan dimana 70% order 
yang diterima Bayer Material Science (bMs) dilakukan 
secara elektronik. Hal lainnya adalah berkembangnya 
keterampilan baru dalam organisasi, dan yang lebih 
penting lagi adalah memungkinkan pertumbuhan masa 
depan dalam suatu model organisasi yang sangat efisien 
dan efektif. Hebatnya lagi, ternyata realisasi dana yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih rendah 
dari yang diajukan, yaitu hanya USD 60 juta.  

semoga kisah nyata tersebut dapat memberikan 
inspirasi kepada kita, di mana saat ini Pertamina tengah 
mengusung tema “Aggressive Upstream, Profitable 
Downstream”. diharapkan setiap pekerja mengerti 
dan turut mengambil peran terhadap target kinerja 
perusahaan, baik dalam peningkatan revenue maupun 
dalam pengendalian biaya, hingga akhirnya Pertamina 
dapat tumbuh dan berkembang untuk meraih citacita 
yang diharapkan kita bersama. semoga.

Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1432 H, Mohon Maaf 
Lahir & bathin.

 Idul Fitri 1432 H telah berlalu. Setelah menikmati libur 
dan cuti bersama, mungkin fisik kita lelah melewati hari-hari 
sekitar Lebaran,  tetapi kita juga  punya spirit baru. dengan 
bekal semangat yang terbarukan tersebut, kita  patut bersiap 
untuk menyambut tantangantantangan  yang ada.

Tantangan terdekat adalah  merealisasikan  target RKaP  
tahun 2011 ini. Targetnya adalah belanja modal Rp 37,1  triliun 
dan  laba Rp 17,7 triliun. sementara waktu yang kita miliki 
tahun 2011 ini tinggal  3 bulan lagi.

Karena itulah  kita perlu kembali melihat apa yang 
dipaparkan dalam Town Hall Meeting pertama pada Februari 
lalu, dan kembali ditekankan pada Town Hall Meeting kedua  
pada agustus lalu. setidaknya hal ini dapat menyegarkan 
ingatan kita pada  tugastugas  yang harus diselesaikan tahun 
ini.

Untuk mewujudkan Pertamina  sebagai perusahaan 
energi  kelas dunia, maka Pertamina melaksanakan kebijakan  
aggressive in upstream dan profitable in downstream. 
di hulu perlu agresif karena semakin pentingnya upaya 
menjamin sumber energi  demi kelangsungan bisnis dan demi 
kepentingan nasional.  sementara untuk hilir harus lebih fokus 
untuk meningkatkan  nilai perusahaan melalui bisnis yang 
terpercaya.

di hulu, melakukan merger dan akuisisi memang sudah 
keharusan  karena itu merupakan  opsi yang terbaik untuk 
meningkatkan  produksi dan cadangan. Untuk itu dalam 
akuisisi di negaranegara  seperti irak, sudah, Qatar, angola 
dan nigeria, Pertamina memang harus mampu bersaing 
dengan  perusahaanperusahaan minyak yang telah eksis.

Perlu diperhatikan  beberapa faktor yang menentukan 
keberhasilan di hulu.  Pertama, manajemen proyek. beberapa 
proyek  yang belum memberikan iRR yang sesuai dengan 
yang diinginkan,  mungkin harus dievaluasi lagi. Kedua, 
masalah pendanaan.   Persoalannya ialah  kapasitas 
Pertamina  untuk investasi dibatasi  oleh Pemerintah  karena  
investasi ini  sesuai  dengan yang diharapkan return-nya, dan 
salah satu karena kita belum bisa  me-leverage cadangan 
migas dalam negeri, berbeda dengan perusahaan lain karena 
reserve-nya dari KPs  belum bisa kita pakai untuk meminjam 
sebagai cadangan  di luar.

Ketiga, masalah teknologi  dan keahlian hulu. Pertamina  
membutuhkan keahlian  yang andal  pada bidang  geologi,  
geofisika dan reservoir untuk mendukung  peningkatan  
produksi dan mengurangi risiko eksplorasi.

di hilir,  faktor keberhasilan  yang  dibutuhkan  adalah 
refining competitiveness dimana pada  periode  low margin 
hanya kilang  bertipe high conversion  dan fleksibel yang akan 
bertahan.   sementara dalam Trading dan Storage, untuk 
mendapatkan harga yang lebih baik diperlukan  trading di 
region yang kuat. Untuk crude feedstock, kilang harus mampu  
mencari alternatif crude di pasar.

Keberhasilan mencapai target RKAP 2011 jelas sangat 
penting. dan sebagaimana ditegaskan President director 
& CEO Pertamina Karen agustiawan dalam berbagai 
kesempatan, untuk menggapai  keberhasilan itu semua,  perlu 
adanya konsistensi  dari seluruh kalangan, baik itu pekerja 

maupun pimpinan di 
Pertamina. Karena 
tanpa adanya   
sinergi yang 
berkesinambungan 
satu dengan lainnya, 
pencapaian  target 
perusahaan yang 
telah ditentukan 
tidak akan berhasil 
diwujudkan.  

nah, dalam sisa 
waktu yang ada,  
kita harus bercermin 
melihat kekurangan 
yang ada dan 
bekerja keras untuk 
merealisasikannya.MP
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tekan angka Kecelakaan, 
Pertamina gelar mudik gratis

‘launching’ Pertamax Plus di sintang

‘sharing Knowledge’ 
melalui Konvensi mutu
PLAJU - budaya sharing knowledge antar sesama 
pekerja senantiasa dilakukan di lingkungan RU iii, 
salah satunya dalam rangkaian konvensi mutu.

Peserta Konvensi ke XiX tahap ii meliputi gugus 
Continues improvement Program (CiP) dari semua 
fungsi atau bagian di lingkungan RU iii. Gugus CiP 
yang berhasil lolos terdiri atas 8 Gugus Kendali 
Mutu (GKM), 5  Proyek Kendali Mutu (PKM), dan 
10 Sumbang Saran atau Suggestion System (ss).  
Mereka berlomba menampilkan inovasi yang sudah 
terimplementasi dalam bentuk Planning Do Check and 
Action  (PdCa). demi meningkatkan mutu sekaligus 
masukan, masingmasing gugus berkewajiban untuk 
menjawab pertanyaan pada sesi tanya jawab.

acara bertemakan “dengan Percepatan Trans
formasi Mutu & Produktivitas Menjadikan CiP 
sebagai Tool Pencapaian visi dan Misi Refinery 
Unit III Terunggul di Asia Tenggara tahun 2015” ini 
dilaksanakan selama dua hari, (2627/7). Konvensi 
dibuka oleh Pjs. GM RU iii, Eman salman arief.

Menurut aries Hamdani, selaku Quality Manage
ment section Head, CiP merupakan program cleaner 
of pattern mutu yang telah diterapkan di seluruh unit 
Pertamina. Menurutnya, CiP dapat menumbuhkan 
budaya sharing knowledge sesama pekerja. dengan 
adanya sharing knowledge, budaya kerja yang 
menerapkan PdCa akan berdampak pada inovasi, 
kreasi, dan prestasi kerja. budaya ini bukanlah hanya 
usaha Quality Management (QM) semata. semua 
bagian di RU iii dapat mengop timal kan kapasitas dan 
kemampuan serta integritas pekerjanya agar output 
dari penerapan PdCa dapat tercipta.

Konvensi mutu 2011 tahap II menghasilkan 
penghargaan berupa peringkat yang terdiri dari 3 ss 
bronze, 2 SS silver, dan 4 SS meraih gold. Untuk GKM, 
menghasilkan 1 peringkat bronze, 3 peringkat silver, 
dan 4 gugus peringkat gold. Pada PKM,  1 gugus 
mendapat peringkat silver, 3 gugus peringkat gold, 
dan 1 gugus mendapat peringkat bergengsi, yakni 
platinum.MPrU III

JAkArTA – Ribuan pemudik 
dan pengantar sejak pagi 
memenuhi lapangan iRTi 
Monas, Jakarta Pusat. de
ngan tertib pemudik meng
antri di sejumlah loket ke
berangkatan sesuai dengan 
tujuan kota masingmasing. 
Mereka adalah para mekanik 
bengkel Enduro dan ope
ra tor sPbU yang siap dibe
rangkatkan lewat program 
Mudik berkah Pertamina, yak
ni program mudik gratis yang 
dikhususkan bagi para ujung 
tombak pemasaran produk 
Pertamina.

Pelepasan rombongan 
pe mudik dilakukan  oleh di
rek tur Pemasaran dan niaga 
Pertamina djaelani sutomo, 
dan jajaran direksi lainnya 
yakni direktur Keuangan M. 
af dal bahaudin, direktur sdM 
Rukmi Hadihartini, direktur 
Umum Waluyo dan direktur 
Pengolahan Edi setianto.

djae lani berharap para 
mekanik dan operator bisa 
pulang ke kampung halaman 
dengan selamat. “Meski si
tuasi macet, saya berharap 
semua pemudik bisa tiba di 
rumah dengan selamat dan 
sehat, serta dapat  berkumpul 
merayakan idul Fitri bersama 
keluarga tercinta”.

Mudik gratis tahun ini, 
Pertamina memberangkatkan 
sekitar 2.600 pemudik, atau 
melebihi kuota yang ditetapkan 
sebesar 2.200 dengan meng-
gunakan 61 armada bus. 
ber tambahnya peminat 
lantaran kegiatan Mudik 
berkah dilakukan pada akhir 
pekan bersamaan dengan 
dimulainya libur panjang/ cuti 
bersama pekerja, dan bengkel 
sudah mulai tutup. 

Rombongan pemudik ter
sebut bertolak ke sejumah 
kota di Jawa barat, Jawa 
Te ngah, dan Jawa Timur. 
di antaranya Tasikmalaya, 
Tegal, brebes, Kebumen, 
Pur wokerto, solo, Wonogiri, 
Jogja, Lamongan, dll.

sementara itu vice Pre 
sident Corporate Com muni
cation Pertamina M. Harun 
menambahkan ke g iatan 
mudik gratis ini me rupakan 
upaya Pertamina membantu 
pemerintah dalam menekan 
angka kecelakaan di jalan 
raya selama mudik lebaran. 
“Tingkat kecelakaan yang 
me nimpa pemudik yang 
me  ngendarai motor dari ta
hun ke tahun sebagian be
sar. dengan mudik gratis ini 
setidaknya bisa mengurangi 
penggunaan lebih dari 1.000 
motor dalam masa mudik 
lebaran tahun ini”.

selain program mudik 
gratis, Pertamina juga meng
gelar sejumlah program 
yang dikemas dalam bareng 
bareng Mudik (bbM) Per
tamina. di antaranya Café 
Mudik Pertamax, Lesehan 
Enduro dan Ketupat Enduro.

Café Mudik Pertamax 
adalah program untuk pe
mudik yang berkendara se
peda motor maupun mobil de
ngan memberikan peta mudik 
bagi konsumen yang membeli 
Pertamax, Pertamax Plus, dan 
Pertamina dex minimal Rp 
200.000. Dalam peta tersebut 
terdapat sejumlah tiket dan 
voucher yang bisa digunakan 
pemudik untuk menikmati fa
silitas Café Mudik Pertamax 
yang tersedia di 8 sPbU 
Per ta mina di sepanjang jalur 
mudik di Pulau Jawa. Fasilitas 
yang didapat di antaranya 

tempat istirahat, pijat gratis, 
takjil gratis, aneka permainan 
serta berbagai doorprize 
menarik.

sedangkan Lesehan En
duro dan Ketupat Enduro, 
adalah program yang diper
sembahkan oleh Pelumas 
Pertamina kepada para pe
mudik motor. Lesehan Enduro 
adalah fasilitas istirahat bagi 
para pemudik motor yang ber
ada di 14 titik dan berlokasi di 
masjid sepanjang jalur mu dik 
di Pulau Jawa. Pemudik bisa 
menikmati fasilitas pijat dan 
takjil gratis, tempat istirahat, 
dan berbagai hadiah kejutan. 
sementara Ketupat Enduro 
adalah paket pelumas yang 
bisa dibeli para pemudik motor 
seharga Rp 45.000 berisi Pe-
lumas Enduro, starter Pack 
GsM, Minuman Energi, Obat
obatan, dll.MPDSU
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direktur Pemasaran & niaga Pertamina djaelani sutomo berdialog dengan 
salah satu peserta Mudik berkah Pertamina.

SINTANG - dalam rangka mengampanyekan 
Pertamax Plus di Kabupaten sintang, Fuel 
Retail Marketing (FRM) sales area Kalbar 
secara resmi meluncurkan Pertamax 
Plus di Kabupaten sintang, pada 
(5/7). Peluncuran Pertamax Plus di 
Kab. sintang dilaksanakan di sPbU 
64.786.01 an. PT. Melawi Timur. 

acara peluncuran Pertamax Plus 
ini dihadiri oleh bupati sintang Milton 
Crosby, Kapolres sintang, dinas 
EsdM, dis perindag, Pengusaha 
sPbU, aTPM, komunitas motor 
dan mobil, perbankan, tokoh 
ma sya rakat dan wartawan. acara ini dibuka oleh saM FRM sales area Kalbar ibnu 
Chouldum.

bupati sintang Milton Crosby menyambut baik dengan dilaunching-nya Pertamax 
Plus di sintang.  “ini merupakan terobosan yang luar biasa dari Pertamina. Kami sangat 
apresiasi karena dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar 
kendaraan mereka yang selama ini menggunakan Premium,” ungkap Milton. 

Meskipun dengan harga yang lebih tinggi, namun Milton yakin bahwa masyarakat 
sintang mampu membeli Pertamax Plus. sebab, dengan kondisi perekonomian yang 
sudah maju saat ini, maka pendapatan masyarakat sudah meningkat.

selain menjelaskan keunggulan Pertamax Plus,  ibnu Chouldum mengatakan 
bahwa peluncuran Pertamax Plus di Kabupaten sintang sekaligus untuk memperkuat 

ketahanan pasokan bbM serta agar masyarakat dapat mencoba dan merasakan manfaat dari 
penggunaan Pertamax Plus sehingga mereka dapat beralih.MPFAkHrI rIZAL
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sinergi Pertamina - summarecon 
bangun sPbu Codo 

GM Fuel Retail Marketing Region iii Hasto Wibowo berjabat tangan dengan 
Executive director summarecon adrianto P. adhi setelah menandatangai kerja 
sama pembangunan sPbU COdO, dan disaksikan oleh svP Fuel Retail and 
distribution djoko Prasetyo.

Hiruk pikuk mudik lebaran tak pernah dirasakan 
Zulpahrin lima tahun silam. Pria berusia 38 tahun itu, memilih 
merayakan lebaran di Tangerang, tempat ia mencari nafkah. 
sebagai mekanik bengkel Enduro “Maju Jaya” di kawasan 
serpong, Zulpahrin yang berpenghasilan paspasan, harus 
memutar otak dan mengumpulkan biaya yang tak sedikit 
untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah, 
maupun ke kampung halaman istirinya supriyatin di Jawa 
Timur. “Minimal saya harus mengantongi 2 juta untuk ongkos 
mudik pulang balik. itu belum termasuk jajan dan uang 
makan anakanak. belum lagi jika dioperoper armada bus 
yang nakal,”kenang pria murah senyum itu.

Tapi sejak dua tahun silam, Zulpahrin tak lagi pusing 
memikirkan biaya mudik, dan sulitnya pulang kampung. 
Karena ia mendapat kesempatan mengikuti program mudik 
gratis bagi para mekanik yang diadakan Pertamina lewat 
program Piknik (Pulang Mudik Keluarga Mekanik) tahun 
2010, dan Mudik Berkah yakni mudik gratis bagi mekanik dan 
operator SPBU Pertamina tahun 2011.

“Minimal bisa ngirit ongkos pulang. saya juga bisa mudik 
terjauh di Lamongan kampung halaman istri saya,”katanya 
sumringah. bagi pasangan yang dikaruniai 2 putri santi (7 
tahun) dan Hanifah (3,5 tahun) mudik gratis yang difasilitasi 
Pertamina sangatlah membantu mereka. “selain gratis, saya 

nggak perlu mikirin jajan anakanak. Makan minum 
terjamin, ditambah ada souvenir. bangga loh pakai 
kaos ada logonya Pertamina,”tambahnya. Karena 
itu tahun depan ia berharap Pertamina kembali 
mengadakan kegiatan serupa agar ia bisa mudik 
kembali. “Terima kasih Pertamina, berkat program 
mudik gratis, pulang kampung tak jadi beban lagi 
bagi kami,”kata pria lulusan sMa itu. 

Zulpahrin dan keluarga, hanyalah satu 
dari ribuan mekanik dan operator sPbU yang 
mendapat kesempatan mudik gratis lewat 
program Mudik berkah Pertamina. Mereka 
diberangkatkan dari lapangan iRTi Monas pada 
27 Agustus 2011. Ribuan wajah sumringah tersirat dari para 
pemudik begitu mereka mendapatkan tiket setelah melakukan 
pendaftaran. “Lega rasanya dapat tiket, tinggal cari nomor 
busnya saja,”ujar Paryanto operator sPbU yang siap mudik ke 
Kebumen.

antusiasme program mudik gratis Pertamina setiap tahun 
kian meningkat, terbukti dari banyaknya peminat. apalagi tahun 
ini program mudik gratis ditambah dengan mengikutsertakan 
para operator SPBU. Dari rencana memberangkatkan 2.200 
pemudik, pada hari keberangkatan menjadi 2.600 pemudik. 
“saya bersyukur bisa ikut diberangkatkan meski awalnya masuk 

Pulang Kampung Tak Lagi Jadi Beban

di daftar waiting list,” 
papar seorang ibu peserta mudik tujuan 
Purwokerto. 

Program Mudik berkah Pertamina kali ini 
memberangkatkan 2.600 mekanik dan operator SPBU ke 
sejumlah kota di Jawa barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur 
dengan 61 armada bus. Rombongan dilepas jajaran direksi 
Pertamina, yakni direktur Pemasaran dan niaga djaelani 
sutomo, direktur Keuangan afdal bahaudin, direktur sdM 
Rukmi Hadihartini, direktur Pengolahan Edi setianto, direktur 
Umum Waluyo dan pejabat lainnya.MPDSU

JAkArTA – Pertamina me
lakukan kerjasama dengan 
summarecon dalam hal pem
bangunan stasiun Pengisian 
bahan bakar Minyak untuk 
Umum (sPbU) di kawasan 
pe rumahan summarecon 
Kelapa Gading dan bekasi. 
Penandatanganan dilakukan 
antara GM Fuel Retail Mar
ket ing Region i i i  Hasto 
Wibowo dengan Executive 
director summarecon adrianto 
P. adhi dan disaksikan oleh 
svP Feul Retail and dis
tribution djoko Prasetyo di 
Komplek Perumahan Orchard 
summarecon Kelapa Gading, 
Jakarta, pada (18/8).

dalam kesempatan itu, GM 
Fuel Retail Marketing Region 
iii Hasto Wibowo mengatakan 
kerja sama Pertamina dan 
summarecon ini merupakan 
pencapaian yang luar biasa 
bagi Pertamina. “sebetulnya 
sudah lama Pertamina men
cari bentuk kerja sama seperti 
ini, yaitu mendatangkan kola
borasi yang bagus antara Per
tamina sebagai penyedia bbM 
dengan pihak yang membawa 
muatan customer yang besar,” 
ungkapnya.

Menurut Hasto, sum
marecon sebagai developer 
perumahan atau township 
development yang besar dapat 

mendatangkan konsumen 
dengan skala yang besar, 
yang merupakan penghuni 
dari perumahan. “saya pikir 
kolaborasi ini sangat bagus, 
dapat kita lihat bahwa sekmen 
ini merupakan middle-up yang 
pas sekali dengan produk Per
tamax, Pertamina dex yang 
sedang dikembangkan. dan 
nantinya sPbU yang akan 
dibangun Pertamina adalah 
khusus menyediakan bbM 
non subsidi,” tandasnya.

sementara itu, Executive 
d i r e c t o r  s u m m a r e c o n 
adrian to P. adhi mengatakan 
penandatanganan kerjasama 
antara dua unit bisnis yang 
berbeda sangatlah bagus. 
“sejak awal saya pelajari 
proposal dari Pertamina yang 
memang sudah sangat luar 
biasa karena sudah memiliki 
pola bisnis yang sangat me
nguntungkan kedua be lah 
pihak yang disebut dengan 
sPbU COdO.  i tu  ada
lah satu pola yang dipilih 
dimana secara bisnis cukup 
menguntungkan dan sangat 
baik,” ujarnya.

“satu hal yang ingin saya 
sampaikan tujuan utama 
summarecon dalam membuat 
kerja sama ini adalah mem
berikan service atau layanan 
fasilitas kepada konsumen 

summarecon (pembeli rumah 
dan ruko, red) dimana fasilitas 
yang kami sediakan tidak 
hanya sekedar mall atau 
tokotoko untuk kebutuhan 
mereka. Kami menyadari 
bahwa bahan bakar meru
pakan kebutuhan utama. 
Karena orang sekarang tidak 
bisa lepas dari kendaraan 
yang merupakan kebutuhan 
utama bagi konsumen,” papar 
adrianto.

selain itu, lanjut adrianto, 
kami juga ingin lebih dekat 
mengetahui bagaimana bis nis 
Pertamina saat ini yang sudah 
membuat satu terobosan
terobosan yang sangat 
luar biasa sehingga terjadi 

penandatanganan ini. 
“ada dua lahan summa

recon yang sedang dikem
bangkan untuk dijadikan sPbU 
akan dibangun. Pertama, 
adalah summarecon Kelapa 
Gading yang sudah dibangun 
sejak tahun 1975 dengan 
luas 600 hektar terdiri dari 
ruko dan perumahan serta 
summarecon bekasi. apalagi 
sekarang ini summarecon 
K e l a p a  G a d i n g  s u d a h 
berkem bang menjadi sebuah 
kota yang mempunyai satu 
kelas tertentu dimana nilai 
investasinya juga sangat 
menguntungkan,” tandasnya 
mengakhiri.MPNDJ
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JAkArTA – dengan melakukan penghematan bbM, 
sudah tentu kita dapat meringankan beban pemerintah 
dan membantu negara dalam segi keuangan dan 
menghemat cadangan minyak bumi yang ada di bumi 
indonesia ini. demikian disampaikan Loyalty Program 
and Customer focus Pertamina, Hardiyanto Tato pada 
saat Coaching Clinic di KidZania Jakarta, pada (19/8). 
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka hari Kemerdekaan 
Republik indonesia sekaligus sebagai bentuk kepedulian 
terhadap pendidikan anakanak indonesia. 

Hardiyanto Tato juga menjelaskan selain bahan 
bakar subsidi, Pertamina juga menyiapkan bahan bakar 
non subsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Plus. 
Menurutnya, banyak keunggulan dengan menggunakan 
bahan bakar non subsidi, yaitu produk ramah lingkungan 
dan lebih irit dengan tingkat penghematan hingga 30 
persen dibandingkan bahan bakar subsidi. 

“dengan menggunakan bahan bakar non subsidi 
paling tidak kita telah membantu negara untuk meng
alokasikan bantuan yang seharusnya diberikan kepada 
pengguna kendaraan dapat dialihkan untuk kesehatan, 
pendidikan dan lainlain,” paparnya.

Menurut Hardiyanto Tato, kegiatan yang diusung oleh 
KidZania ini sangat bagus sekali untuk mengedukasi 
anakanak belajar sambil bermain. Pada kegiatan ini 
juga memberikan nilainilai positif kepada anakanak. di 
antaranya bagaimana menjaga lingkungan dan tanggung 
jawab yang sudah dilakukan sekarang ini.

“Edukasi yang kita lakukan untuk penghematan 
ada lah bagaimana cara pemakaian bahan bakar yang 
hemat, perilaku mengemudi, serta bagaimana kita 
memilih bahan bakar tersebut sesuai dengan jenis 
kendaraan,” ujarnya.

dalam kesempatan tersebut, GM Marketing Part
nership and Communication KidZania Jakarta ari Kar
tika mengatakan bahwa mengajarkan anakanak untuk 
menyadari peran mereka dalam menghemat penggunaan 
bahan bakar sangatlah penting karena kebutuhan bahan 
bakar semakin meningkat seiring dengan peningkatan 
jumlah kendaraan yang ada di indonesia sehingga 
menimbulkan sikap konsumtif dan pemborosan dalam 
pemakian bahan bakar. 

“Melalui kegiatan ini Pertamina dan KidZania berharap 
keluarga dan anakanak indonesia memiliki pemahaman 
dan kesadaran untuk melakukan penghematan bbM 
dimulai sejak dini,” paparnya.MPNDJ

 

Hemat bbm 
mulai sekarang
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untuk informasi & keluhan seputar Human resources (Hr) silakan menghubungi:
Hr Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 Wib dan 13.00-15.30  Wib) 
telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau 
email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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http://intra.pertamina.com/kOMET

tim Knowledge management (Komet)
Quality management – dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

mr iso bukan tugas “sampingan”

Oleh : adwiral  Tim Quality Management, General affairs directorate

Keberhasilan pengelolaan standardisasi sistem managemen di seluruh UO/Ub/aP 
yang sudah memiliki sertifikasi sangat ditentukan oleh aktifitas dan peran dari para MR 
(Management representative) yang sudah ditunjuk oleh top manajemen atau pimpinan 
organisasi dan/atau oleh pimpinan dewan Mutu setempat.

seringkali terjadinya kegagalan proses pengelolaan standardisasi sistem 
managemen dikarenakan kurangnya perhatian “awereness” terhadap proses monitoring 
pelaksanaannya dan anggapan bahwa penugasan MR hanya sebagai tugas sampingan 
saja.

Terdapat beberapa  poin penting terkait tugas dan tanggung jawab  seorang MR isO 
dalam menjamin keberhasilan  pelaksanaan sistem manajemen diantaranya :
1. Project Leader, yaitu mampu melakukan koordinasi  

dengan semua fungsi organisasi yang terkait untuk 
menjamin agar semua kegiatankegiatan yang 
dipersyaratkan dalam sistem manajemen isO dapat 
dijalankan, dipertahankan, dan dikembangkan. 

2. Reporting, yaitu mampu melaporkan hasil kinerja 
sistem manajemen kepada top mana gement ataupun 
Dewan Mutu termasuk melakukan identifikasi 
terhadap areaarea perlu perbaikan secara  
berkelanjutan  “continual improvement” dalam 
rangka  peningkatan kinerja organisasi.

3. Customers Communication, yaitu mampu 
menentukan kebutuhan pelanggan/organisasi dan 
melakukan upaya peningkatkan kesadaran kepada 
seluruh pekerja mengenai pentingnya komitmen 
dalam menjalankan sistem manajemen yang ada 
dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, atau  
seminar yang terencana dan periodik sehingga bisa 
menjaga keberlangsungan sistem dengan baik.

4. Qualities, yaitu mampu meningkatkan wawasan 
pengetahuan “knowledge” dalam upaya 
mempengaruhi orang lain dan secara efektif merangkum dan menyimpulkan setiap 
informasi untuk disampaikan kepada top management.

5. Relationship, yaitu mampu menjaga hubungan yang baik dengan pihak external 
termasuk pelanggan terkait keberhasilan penerapan sistem manajemen.
Peran Management representative adalah sebagai “mata” dan “telinga” dari top 

manage ment dalam meyakinkan semua proses bisnis  organisasi berjalan dengan 
benar. MR juga harus dapat menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan 
semua manager lini organisasi untuk memastikan bahwa setiap proses yang ada dalam 
role system management telah berjalan secara sinergi. 

dari beberapa catatan pengalaman sebelumnya, keberhasilan seorang Management 
representative tergantung dari kemampuan atau kecakapannya dari sisi leadership, 
coordinating, dan communicating secara efektif dengan pihakpihak terkait. namun 
begitu kurangnya otoritas atau kurangnya kepercayaan dalam pengambilan  keputusan 
atas kon disi sistem manajemen yang sedang berjalan sering kali menjadi penyebab 
utama dari kegagalan.

Manager Reprensentative tidak harus mempunyai suatu “Management tittle” tapi 
wajib mempunyai “Authority role” sehingga dipercaya didalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawabnya (ref. 9000world.com). Pada saat mendistribusikan laporan kepada 
top management, MR diharapkan dapat menyampaikannya secara jujur dan terbuka 
atas kondisi yang ada di setiap proses bisnis dan semua fungsi dari organisasi terkait 
penerapan sistem yang di jalankan.

Memang, kondisi ideal bagi seorang Management representative yang dipilih 
adalah yang mempunyai posisi “high level” di strata organisasi karena mereka akan 
mempunyai akses dan kedekatan yang cukup baik  dengan top management sehingga 
akan lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan memberikan 
saransaran bagi keberlangsungan dan pengembangan sistem manajemen yang 
digunakan kedepannya.

namun demikian perlu juga dilakukan introspeksi oleh para MR saat ini tentang 
sejauh mana keberhasilan penerapan suatu sistim manajemen di organisasinya selama 
ini, dengan melihat dampak yang terjadi didalam proses bisnisnya masingmasing, dan 
komitmen MR terhadap tugas dan tanggung jawabnya di masing-masing organisasinya.•

oleh shynta dewi  Tim KOMET, QM Ga

Forum Komet :
strategi Keuangan dalam 
Pencapaian laba

Tema tersebut diatas direncanakan menjadi pokok pembahasan dalam forum KOMET 
yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 2011 mendatang di Kantor Pusat. 
Tema forum kali ini tidak lepas dari pembahasan pencapaian target laba perusahaan yaitu 17.7 
Triliun. Hal ini terkait dengan realisasi pencapaian laba perusahaan pada semester i yang sudah 
tercapai, namun tantangan di depan semakin berat dimana waktu yang tersisa semakin pendek 
namun masih terdapat Rencana Kerja Perusahaan secara Korporat, direktorat, bahkan anak 
Perusahaan yang masih terhambat pelaksanaannya. 

insan Pertamina tentunya tidak dapat berpangku tangan terhadap hal ini, namun harus 
dapat menjadi fasilitator untuk tetap FOKUs dalam pencapaian target tersebut. Masingmasing 
direksi beserta jajarannya tentu telah mengatur strategi dalam melakukan tindak lanjut dan 
antisipasi terhadap kemungkinan akan kegagalan pencapaian target tersebut. salah satunya 
adalah strategi keuangan yang berlaku di seluruh proses bisnis perusahaan mulai dari upstream 
sampai dengan downstream.

KOMET melalui forum sharing yang akan datang menyediakan wadah bagi para KOMETers 
untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalamannya terutama berkaitan dengan tema 
yang diangkat. Melalui forum ini, KOMETers dapat berbagi peran yang harus dilakukan agar 
target perusahaan dapat dicapai. selain itu, tentunya KOMETers juga dapat meningkatkan 
pemahaman dan transfer pengetahuan yang dimilki. Kegiatan ini dapat dijadikan salah satu 
media untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi antar Fungsi bahkan antar direktorat.

bagi KOMETers di Kantor Pusat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan 
dengan tema Forum bulan september ini dapat menghubungi Tim KOMET sesuai alamat yang 
dicantumkan di bawah ini. Walaupun Forum ini berlangsung di Kantor Pusat, setelah forum 
berlangsung maka materi diskusi akan diupload dalam Portal KOMET (http://intra.pertamina.
com/KOMET) sehingga KOMETers di Unit/Region juga dapat memperkaya pengetahuannya. 
Forum KOMET ini tidak hanya berjalan di Kantor Pusat, masingmasing PiC KOMET Unit/Region 
juga ikut melaksanakan Forum dengan tema yang disesuaikan dengan issue yang sedang 
hangat dibahas di lingkungannya. Jadi bagi para KOMETers di Unit/Region yang ingin mengikuti 
Forum KOMET di Unit/Region-nya dapat menghubungi PIC KOMET setempat.•
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Setelah berpuasa sebulan penuh dan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1432 H yang bersamaan pada Rabu, 31 Agustus 2011, maka 

aktivitas kerja pun kembali berdenyut. Hari pertama  kerja pun, Senin (5/9)  diawali dengan Halal Bihalal Komisaris, Direksi dan 

Keluarga Besar PT Pertamina (Persero). Halal bihalal berlangsung di Lantai M dan  Lantai Ground Gedung Utama Kantor Pusat 

Pertamina. 

Dalam halal bihalal tersebut, hadir President Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan, Komisaris Utama Sugiharto, Komisaris 

Umar Said, Luluk Sumiarso, Triharyo Susilo, Evita Legowo, Upstream Director M. Husen, Refinery Director Edi Setianto, Marketing & 

Trading Djaelani Sutomo, Finance Director M. Afdal Bahaudin, HR Director Rukmi Hadihartini dan General Affairs Director Waluyo.  

Halal bihalal yang dipenuhi suasana kekeluargaan ini juga dihadiri  pimpinan anak perusahaan Pertamina dan mitra kerjanya.MPUHK

Judul :
Sukses komunikasi Praktisi 
Contact Center
Penulis :
Anugrah, Andi
Penerbit :
Telexindo Bizmedia
No. Perpustakaan : 
302.2.Anu.s

dunia Contact Center 
semakin berkembang, 
itu tidak bisa dipungkiri. 
dengan bertambahnya 
perusahaan dan organisasi 
yang menerapkan Contact 
Center di indonesia, seirig 
dengan pelanggan yang 
kian mobile, cepat dan 
serba praktis, otomatis 
bidang Contact Center pun 
‘Terangkat’. perangnya dalam 
menjembatani pelanggan dan 
perusahaan, kini berkembang 
menjadai pelayan yang lebih 
luas untuk mencapai kontribusi 
bagi perusahaan.

Perusahaan, organisasi 
dan praktisinya telah 
melihatnya dengan cara 
pandang yang berbeda. 
bahwa sekarang Contact 
Center erat dengan dalam 
upaya peningkatan pendapat 
perusahaan, untuk itu pelaku 
Contact Center semakin 
serius dalam pengelolaan 
Contact Center. dengan 
mempercanggih teknologi, 
penyempurnaan system dan 
peningkatan produktivitas 
serta kualitas sumber daya 
manusia.

berhubungan dengan 
upaya menyalurkan kreativitas 
Praktisi Contact Center. 
Pelakasanaan pelatihan 
yang berkesinambungan 
serta program – program 
pengembangan digalakan, 
demikian juga. semuanya 
bersinergi membentuk atmosfir 
semangat pelayanan.

Kehadiran buku “ sukses 
Komunikasi Praktisi Contact 
center” ini pun sama. 
Muatanya dimaksudkan 
untuk berbagi atas kreativitas  
semua prakitisi Contact 
Center. ia hanyalah bagian 
kecil dari usaha itu, usaha 
untuk memberikan suplemen 
tambahan yang membantu. 
sebuah persembahan 
yang mengajak segenap 
pembacanya menelusuri 
kembali kinerja insaneinsan 
pilihan Contact Center. mereka 
adalah para jara ajang The 
best Contact Center indonesia 
2010.MPPErPUSTAkAAN
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Pemberian beasiswa 
di direktorat Pemasaran 
& niaga

Si
no

ps
is

JAkArTA - Persatuan Wanita Patra (PWP)  direktorat Pemasaran & niaga 
menyerahkan bantuan beasiswa untuk puteraputeri outsourcing di lingkungan 
direktorat direktorat Pemasaran & niaga, di Lantai Ground Gedung Utama,  
pada (29/7).  acara dihadiri Ketua PWP direktorat Pemasaran & niaga ninik 
djaelani sutomo, Wakil Ketua ny. suhartoko, dan pengurus lainnya. 

“beasiswa ini dimaksudkan untuk membantu biaya pendidikan yang 
dirasakan semakin mahal. Juga untuk memberikan motivasi bagi pekerja 
yang tentunya meringankan biaya yang dikeluarkan,” kata ibu ninik.  

Jumlah penerima beasiswa adalah sd (118 siswa), sMP (72) dan sMa 
(45). Bantuan untuk setiap siswa adalah Rp 650.000 untuk SD, Rp 850.000 
untuk SMP dan Rp 1.000.000 untuk SMA.MPUHk/Vivi Silvia Januar

Silaturahmi  
    Setelah Idul Fitri 1432 H
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FOrUM kOMET 
DI FUEL rETAIL MArkETING rEGION III JAkArTA

JAkArTA - Bertempat di Lantai 10, fungsi Komet Fuel 
Retail Marketing Region iii menyelenggarakan Forum 
Komet ke-3, pada Jumat (5/8). GM FRM Region III 
Hasto Wibowo menyatakan bahwa para presenter Komet 
sebaiknya menekankan pada aspek leeson learn  apa 
yang bisa diambil oleh para hadirin, yang tidak selalu 
berasal dari fungsi atau unit yang sama. Tujuannya 
agar presentasi tersebut mudah dimengerti para hadirin. 
“semangat kita adalah continuous improvement and 
progress,” kata Hasto. Pada forum ke3 ini, menghadirkan 
tiga presenter, yaitu Umar Muhammad, Manager HssE 
Priowasono, dan sR FRM Region iii sadli. MPUHk
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TUrNAMENT PErSAHABATAN GOLF rU III DAN kODAM II SrIwIJAyA 

PALEMBANG - ajang friendship Golf Tournament tak hanya dimaksudkan untuk mencari 
prestasi, tetapi lebih dimasudkan untuk memupuk rasa kebersamaan sekaligus untuk 
membangun silaturahmi antara Pertamina RU iii dengan Kodam ii sriwijaya.  seperti yang 
dilakukan Pertamina RU iii yang menggelar Friendship Golf Tournament  di Lapangan Golf 
Kenten Palembang, Minggu (31/7). Menurut GM RU iii, irwan, melalui ajang ini diharapkan 
akan tercipta hubungan emosional yang solid. Oleh karena itu dengan tournament ini jadikan 
wahana untuk meningkatkan interaksi, komunikasi dan koordinasi timbal balik antar pejabat, 
khususnya dibidang keamanan, sehingga akan terjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih 
baik dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di masa mendatang. Pada kesemapatan 
itu GM mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya  kepada jajaran 
Kodam ii sriwijaya atas kesediaannya mengikuti tournament ini.MPrU III 

MAHASISwA STIE ykPN kUNJUNGI PErTAMINA 

JAkArTA - Rombongan mahasiswa sTiE YKPn Yogyakarta yang dipimpin 
dosen pendampingnya deden iwan Kusuma berkunjung ke Pertamina, 
dan diterima Manajer data & informasi Ghanapati s. satyani di Gedung 
Pertamina Learning Center, Kamis (14/7). Dalam kesempatan tersebut, 
rombongan mendapat presentasi berturutturut dari Ghanapati satyani, 
Gusnita Raswati (Manager Human Resources  information system and 
Communication – direktorat HR) dan Jimmy Lambey  (assistant Manager 
Financial Report Prep. – direktorat Keuangan).MPUHk
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ADA FINALIS NOk NANG DErMAyU 2011
DI rU VI BALONGAN

BALONGAN – Sebanyak 45 finalis Nok Nang Dermayu 2011 
berkunjung ke RU VI Balongan, (20/7). Kedatangan mereka 
yang didampingi oleh juara Nok Nang Dermayu 2009 dan 
Kepala dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata 
H.Warjo tersebut diterima oleh section Head Public Relation 
RU VI Yudy Nugraha serta Relation Officer Muslim Dermawan, 
di ruang rapat Public Relation, perkantoran Wisma Jati, 
Balongan. H.Warjo menjelaskan, mulai tahun 2011 seluruh 
finalis Nok Nang Dermayu akan diikutsertakan dalam kegiatan 
yang menyangkut kepentingan masyarakat indramayu, 
dimana mereka memiliki komitmen terhadap pembangunan 
daerah, serta telah dipersiapkan untuk melaksanakan 
pengabdian terhadap masyarakat. Kepada pihak Pertamina 
RU vi, H.Warjo mengajak mereka berpartisipasi dalam 
kegiatan eksternal maupun internal Pertamina, agar putra 
putri daerah ini mengenal tugastugas yang berhubungan 
dengan ruang lingkup bUMn. MPrU VI

MAHASISwA POLITEkNIk NEGErI SEMArANG 
kUNJUNGI PErTAMINA

JAkArTA - Rombongan mahasiswa Politeknik negeri 
semarang Jurusan Komputerisasi akuntansi angkatan 
2009  berjumlah 48 orang yang dipimpin dosen 
pendampingnya drs. susena,  berkunjung ke Pertamina, 
dan diterima Manajer data & informasi Ghanapati s. 
satyani di Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina, 
pada Senin (25/7).  Dalam kesempatan tersebut, 
rombongan mendapat presentasi tentang Pertamina 
sebagai indonesia Powerhouse dari Ghanapati satyani, 
dan tentang analisis Finansial Reporting dari albertus 
nindyo (direktorat Keuangan).MPUHk
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MOHAMAD AGUS MAULADI
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Warung Kopi
Dari Nol Lagi
Libur Lebaran sudah usai. Warung Mang Warta yang 
libur mulai minggu kedua Ramadan kembali beraktivitas.

Pak Hamzah : Mang, apa kabar? 
Mang warta : alhamdulillah baik, Pak... Maaf lahir 

batin ya, Pak.
Pak Hamzah :  Wah, jadi gak enak nih saya. diduluin 

sama Mang Warta. Harusnya saya 
duluan yang minta maaf, Mang. saya 
kan lebih muda.

Mang warta : ah, Pak Hamzah... Gak apaapa. saya 
malah kagum sama bapak. Masih mau 
lebaran sama saya yang cuma penjaga 
kantin.

Pak Hamzah : Wah, ya kalau dosa kan gak liat profesi, 
Mang. Yum, Jang, maaf lahir batin ya...

Ujang : Hehehe... sekarang jadi diduluin deh 
sama Pak Hamzah. samasama, Pak.

Iyum : iyum juga minta maaf ya, Pak. suka 
becanda sama Pak Hamzah. apalagi 
kalo bikin kopinya lagi gak pas rasanya.

Ujang : Mulai dehh... lebayyy nih iyum.
Iyum : ih, Kang Ujang mah masih gitu aja. Gak 

boleh denger iyum ngomong pasti bete.
Bu Tike : Hehehee... udah, udah... saya juga 

minta maaf ya ke Mang, Ujang, dan 
iyum. sekarang saya mau pesen makan 
siang nih. Rames ya.. Pak Hamzah 
makan apa?

Pak Hamzah : saya soto ayam ya...
Iyum : Oke Pak, bu. silakan duduk. nanti iyum 

anterin.
Bu Marta : Eh, Pak Hamzah, bu Tike. Tadi halal 

bihalal di Lantai M gak ketemu kita...
Bu Tike : iya yahhh... Maaf lahir batin ya bu.
Pak Hamzah : saya juga bu Marta.
Bu Marta : iya, samasama. saya nih yang banyak 

dosa. suka gak sabar kalo urusannya 
berkaitan dengan pekerjaan. Maafin ya...

Bu Tike : saya juga suka lamban kerjanya, bu. 
bikin ibu sama temanteman kerja 
lainnya jadi sebel sama saya.

Pak Hamzah : Ya sudahhh.... berarti ini saat yang 
pas untuk memulai yang baru. dengan 
semangat baru, dengan niat berubah 
menjadi lebih baik. itungitung mulai dari 
nol lagi.

Iyum : (Sambil menyerahkan makanan) Kayak 
sPbU aja ya, Pak?

Pak Hamzah  : Hahaha... iya Yum. Yang penting semua 
ikhlas dan bekerja lebih baik lagi. bukan 
begitu ibuibu...?

Bu Tike & Bu Marta  : setuju Pakkkk.... MP

Silaturahmi  
    Setelah Idul Fitri 1432 H
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ubeP lirik Hijaukan tiga Kecamatan

APkIPrAH anak perusahaan

ubeP adera 
Peduli Kesehatan

Presdir PeP Perintahkan 
implementasi smHse 
Kontraktor
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PeP santuni anak Yatim dan Kaum duafa

Presiden direktur PEP syamsu alam didampingi direktur Keuangan PEP andri 
T. Hidayat menyerahkan secara simbolis bantuan untuk 18 yayasan.

JAkArTA - Presiden direktur 
Pertamina EP syamsu alam 
dan direktur  Keuangan 
Pertamina EP andri T Hidayat 
menyerahkan santunan ke
pada yayasan yatim piatu dan 
kaum duafa di Jakarta, selasa 
(8/8). Total santunan yang 
diberikan sebesar Rp 225 juta 
tersebut diserahkan kepada 
18 yayasan yang ber lokasi di 
Jakarta dan se kitarnya.

Penyerahan santunan ini 
merupakan bentuk kepedulian 

Pertamina EP terhadap ling
kungan sosial di sekitar peru
sahaan. Presiden direktur 
syamsu alam mengharapkan 
agar santunan yang dise
rahkan tersebut dapat ber
man faat bagi anakanak dan 
kaum duafa.

Pada kesempatan ter
sebut, syamsu alam juga 
me maparkan secara singkat 
kinerja semester pertama PT 
Pertamina EP. syamsu alam 
menegarkan menegaskan 

bahwa produksi minyak pa
da semester 1 mencapai 
123,4 ribu barel per hari dan 
produksi gas mencapai 1.048 
juta standar kaki kubik per 
hari. Dari sisi keuangan, profit 
after tax mencapai 8,2 triliun 
rupiah. “ini adalah pencapaian 
yang harus kita syukuri,” 
ujarnya.

Lebih lanjut syamsu alam 
memaparkan tidak cukup 
sekadar bekerja keras.  da lam 
menjalankan amanah ini,  kita 

juga harus bekerja dengan 
cerdas dan ikhlas sesuai 
dengan nilai perusahaan 
yakni sincere, strong, dan 
sensible. 

“dengan menjalankan 
ketiga kombinasi tersebut, 
insya Allah, kita akan men
dapatkan hasil yang lebih 
maksimal. dan kerja sebagai 
wujud ibadah dan pengabdian 
yang dijalankan dengan tulus 
dan ikhlas,” ujarnya.MPPEP

direksi Pertamina eP Harapkan 
Peningkatan Kinerja

JAkArTA - Kesehatan masyarakat di sekitar daerah 
operasi tentunya tidak luput dari perhatian perusahaan. 
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan 
dan keberlanjutan, Pertamina EP (PEP) UbEP adera 
menyelenggarakan kegiatan sunatan masal bagi warga 
masyarakat di sekitar daerah operasi, pada (24/7).

Pjs Field Manager adera sri Harjono mengatakan 
bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ke
pedulian Pertamina terhadap masyarakat di sekitar 
daerah operasi perusahaan. Pada kesempatan tersebut, 
papar sri, kegiatan sunatan massal ini diikuti oleh 88 
orang anak dari warga kurang mampu yang berasal dari 
15 desa di sekitar daerah operasi PEP UBEP Adera.

sri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan 
hasil kerjasama antara PEP dengan dinas Kesehatan 
Kecamatan Tanah abang, dinas Kesehatan Kecamatan 
abab, dan Rumah sakit Pertamedika Prabumulih. “Kami 
sangat berterima kasih atas dukungan dari semua 
pihak,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut tampak hadir 
perwakilan dari RsP Prabumulih dr. Hidayatullah dan dr 
Tajriyan, dan para kepala desa.MPPEP

JAkArTA - aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan 
Lindungan Lingkungan atau HsE merupakan tanggung 
jawab semua pihak. Presiden direktur Pertamina EP 
syamsu alam perintahkan implementasi penuh sistem 
Manajemen HsE Kontraktor.

PJ Presiden direktur Pertamina syamsu alam 
me negaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas 
implementasi sMHsE Kontraktor pada semester 
pertama tahun 2011, maka para Vice Presiden, 
General Manager, dan Manager senior diminta untuk 
mengimplementasikan sMHsE sepenuhnya.

“Kami minta implementasi penuh sMHsE Kontraktor 
sejak 1 Juli 2011, menyampaikan instruksi ini kepada pa-
ra penyedia barang dan jasa di lingkungan unit operasi 
masingmasing,” tegasnya.

Lebih lanjut syamsu alam menegaskan agar para 
pimpinan dapat turut mengawasi implementasi sMHsE 
kontraktor khususnya pada tahapan pelaksanaan 
pekerjaan yang meliputi pre job activity, work in progress, 
dan evaluasi final.MPPEP

JAkArTA - Memasuki se
mester dua tahun 2011, Pre-
siden direktur Pertamina EP 
harapkan peningkatan kinerja 
dan investasi perusahaan. 
Pada semester pertama, Per
tamina EP berhasil menembus 
profit sebesar Rp 8,2 triliun 
atau sekitar 59% dari target 
tahun 2011.

Hal tersebut disampaikan 
PJ Presiden direktur Perta
mina EP syamsu alam pada 
acara Town Hall Meeting 
pemaparan kinerja semester 
pertama tahun 2011 di Ja-
karta, pada (22/7). Terkait 
de ngan peningkatan kinerja, 
syamsu alam mengharapkan 
seluruh pekerja Pertamina 
EP dan mitra agar tetap me
ngedepankan aspek kese
hatan, keselamatan kerja dan 
lindungan lingkungan. “Kami 
berharap di sisa semester 
ke dua tahun 2011 tidak ada 
ma salah kecelakaan kerja,” 

ujarnya.
Untuk mengoptimalkan 

kinerja operasi, Presiden di
rektur menegaskan agar para 
pemimpin asset dan operasi 
senantiasa membuat program 
terhadap fasilitas produksi di 
atas permukaan, sehingga 
bisa mengantisipasi potensi 
unplanned shutdown.

dalam hal investasi , 
syam su alam mengharapkan 
setidaknya bisa mendekati 
90 persen dari target yang 
ditetapkan. ia menegaskan 
bahwa kondisi investasi di 
semester pertama yang baru 
mencapai 37% masih perlu 
untuk lebih ditingkatkan.

Presiden direktur meng
harapkan agar semua pihak 
dapat mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja akibat tin
dakan dan kondisi tidak aman. 
“sisa program kerja harus 
diupayakan dapat selesai 
sesuai  rencana.  set iap 

perubahan scope pekerjaan 
yang terkait dengan teknis 
per ubahan aFE agar segera 
disampaikan ke bPMiGas 
melalui fungsi terkait, sehingga 
tidak mengganggu tata waktu 
penyelesaian pekerjaan yang 
telah direncanakan,” ujar
nya.

Terkait dengan memper
tahankan laju produksi , 
syam su alam meminta agar 
dilakukan upaya optimal 
untuk menurunkan kehilangan 
produksi akibat Un-Plan Shut 
Down dan pencurian. “La
kukan optimasi produksi 
dan cari peluang untuk me
ningkatkan produksi dari 
program pekerjaan operasi 
seperti reopening, reparasi, 
stimulasi, serta pemahaman 
subsurface pada masing
masing aset dengan lebih 
baik,” tegasnya.

Kinerja kegiatan eksplo
rasi Pertamina EP pada se

mester pertama tahun 2011 
telah berhasil melaksanakan 
seismic 3D sebesar 353 KM2 
dan pemboran lima sumur 
eksplorasi yang saat ini masih 
berlangsung. sementara itu, 
untuk pengurasan minyak 
tahap lanjut, telah dicapai 
realisasi laju produksi sebesar 
301 BOPD dari target 277 
bOPd.

Kinerja kegiatan eksploi
tasi Pertamina EP pada se
mester pertama tahun 2011 
telah berhasil menyelesaikan 
pemboran 54 sumur dan masih 
melaksanakan pemboran 
11 sumur. sementara itu, 
ke giatan kerja ulang sumur 
berhasil diselesaikan 17 sumur 
dan masih melaksanakan 
ker ja ulang untuk 3 sumur. 
sementara itu, angka produksi 
minyak semester pertama 
mencapai 123,4 ribu BOPD 
dan gas 1.048 MMSCFD.
MPPEP

JAkArTA - Pertamina EP 
(PEP) UbEP Lirik lakukan 
penghijauan dengan mena
nam 1.750 pohon di tiga 
kecamatan di sekitar daerah 
operasnya, pada (29/7). Ke
giatan ini diselenggarakan 
dalam rangka “Pertamina Goes 
Green” dalam mengurangi 
dampak global warming, 
me ngurangi emisi karbon 
dan menjaga keseimbangan 
lingkungan dan bumi.

Penanaman pohon ter
sebut dilakukan di Keca matan 
Ukui sebanyak 450 pohon, 
Kecamatan Lirik 700 pohon, 
dan dermaga terminal buatan 
(Kecamatan Koto Gasib) 

sebanyak 600 pohon. Pohon 
yang ditanam terdiri dari lima 
jenis pohon, yakni mahoni, 
bunga  tan jung ,  sukun , 
trembesi dan mangga.

GM UbEP L i r i k  iPn 
bam bang setiawan mene
rangkan bahwa Pertamina 
se  la lu  be rusaha  un tuk 
mem perhatikan ke lestarian 
lingkungan, khu susnya di 
sekitar wilayah ope rasi. Pro
gram penghijauan ini di
harapkan dapat berguna bu
kan hanya dalam menjaga 
ling kungan, tetapi juga dalam 
mengatasi global warming.

salah satu di antara ke
lima jenis pohon tersebut, 

yaitu trembesi, merupakan 
pohon yang menjadi andalan 
dalam program penghijauan 
Pemerintah di seluruh wilayah 
indonesia. Pohon ini diyakini 
dari satu batang Trembesi 
dewasa mampu menyerap 
28 ton karbondioksida (CO2) 
pertahunnya.

agenda selanjutnya dari 
Program “Pertamina Goes 
Green” ini ialah monitoring dan 
perawatan, sehingga 1750 
pohon yang telah ditanam 
dapat dipastikan hidup, dan 
secara optimal dapat mem
bantu mengatasi  global 
warming dan menyelamatkan 
bumi sebagaimana tema yang 

diusung, yaitu “Lestarikan 
renewable Energi, sela
matkan bumi”.

di  samping program 
peng hijauan, UbEP Lirik 
juga melaksanakan uji emi si 
50 Kendaraan Ringan Per-
usahaan (KRP) dan alat be
rat sesuai KepMen LH no. 
05/2006 Tentang Ambang 
batas Emisi Gas buang 
Kendaraan bermotor Lama. 
Uji Emisi tersebut meng
indikasikan bahwa unit KRP 
dan alat berat UbEP Lirik 
telah memenuhi syarat dalam 
mengurangi emisi karbon dan 
mengurangi dampak global 
warming.MPPEP
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Pelatihan jbmP :
tingkatkan Kualitas 
Pekerja

BErITA CSrcorporate social responsibility

direktur Hulu resmikan 
stasiun Pengumpul iii Kenali barat

direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen (kedua dari kiri) tengah mendengarkan keterangan mengenai salah satu 
fasilitas di stasiun Pengumpul iii Kenali barat.
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JAMBI - direktur hulu Per
ta mina Muhamad Husen 
me resmikan stasiun Pe
ngumpul  (sP) iii Kenali ba
rat di Pertamina EP (PEP) 
UBEP Jambi, pada (20/8).  
Fasilitas penyimpanan minyak 
mentah dan injeksi air ini 
dibangun untuk mendukung 
fasilitas existing  agar mam
pu beroperasi dengan mak
simal.

Peresmian disaksikan oleh 
direktur Operasi PT Pertamina 
EP Tony Harisman, GM UbEP 
Jambi Panji sumirat, FM 
UbEP Jambi adi saputra, dan 
pekerja UbEP Jambi.

dalam sambutannya, Mu
hamad Husen mengharapkan 
peresmian ini dapat menjadi 
milestone  dan menginsiprasi 
unit operasi lainnya. “ini 
merupakan milestone  dalam 
hal peremajaan fasilitas. Fa
silitas jaman sekarang tidak 
boleh sama dengan 10 tahun 
lalu,” tuturnya.

di masa kini, menurut 
Husen, regulasi dan aturan 

perundangundangan di 
bidang likungkan semakin 
ketat. sehingga dengan 
adanya fasilitas yang ba ru 
diharapkan dapat mening
katkan efisiensi operasi 
serta patuh terhadap standar 
HSSE dan UU 32/2009 
ten tang Perlindungan dan 
Pe ngelolaan Lingkungan 

Hidup.
selain untuk mendukung 

kinerja, pembangunan sP 
iii Kenali barat merupakan 
bagian dari upaya PEP dalam 
meningkatkan kualitas air 
injeksi. GM UbEP Jambi 
Panji sumirat mengharapkan 
air yang diinjeksikan dari sP 
iii ini dapat memenuhi syarat 

lindungan lingkungan dan 
aspek safety.

selesa i  meresmikan 
sP iii, Muhamad Huesen 
melakukan management walk 
through  ke infrastruktur UbEP 
Jambi yang lain, yaitu sumur 
minyak K180 dan Central 
facility.MPADIT/kUN

PONTIANAk – dalam rangka mempromosikan 
penggunaan Pertamax Plus, Fuel Retail Marketing 
(FRM) Region vi Kalimantan sales area Kalimantan 
barat mengadakan Gathering Pertamax Plus yang 
diselenggarakan di aston Hotel Pontianak, pada 
(21/6). Gathering ini dikemas dengan menarik dan 
diikuti oleh Hiswana Migas dPC vi Kalimantan barat, 
Pengusaha sPbU, ditlantas Polda Kalimantan barat, 
agen Tunggal Pemegang Merk (aTPM), komunitas 
motor dan mobil, bUMn, Perbankan dan wartawan 
media local.

acara ini dibuka oleh sales area Manager (saM) 
Kalimantan barat ibnu Chouldum. sales area Kalbar 
juga memberikan piagam penghargaan kepada sPbU 
yang mencapai target penjualan Pertamax Plus 
triwulan ii untuk wilayah Kalbar. dalam kesempatan 
tersebut, assistant Loyalty Program & Customer 
Focus  Fuel Fetail Marketing Hardiyanto Tato 
memaparkan product knowledge Pertamax Plus. 

saM sales area Kalbar ibnu Chouldum, 
mengatakan Gathering Pertamax Plus merupakan 
salah satu apresiasi dari Pertamina untuk para 
stakeholder yang loyal terhadap Pertamina, terutama 
yang menggunakan Pertamax Plus. “Pertamax Plus 
merupakan bbM produk unggulan dari Pertamina yang 
sengaja diciptakan untuk mesin kendaraan bermotor 
yang saat ini teknologinya sudah berkembang,” 
ungkapnya.

acara ini juga bertujuan untuk mengingatkan 
kembali kepada customer Pertamina bahwa 
Pertamina memiliki bahan bakar berkualitas tinggi, 
yaitu Pertamax Plus.MPFAkHrI rIZAL

MEDAN – Untuk meningkatkan kinerja pekerja, Fuel 
Retail Marketing Region i mengadakan Pelatihan Junior 
business Management Program (JbMP) angkatan 
XVI-2011, di Aula Serbaguna Kantor Unit Pemasaran 
Region I Medan, pada 20-28 Juni 2011. 

 Pelatihan dibuka oleh GM FRM Region i 
Gan dhi sriwidodo didampingi Manager HR area 
Sumbagut, Mufti. Di hadapan 20 peserta JBMP, Gandhi 
mengungkapkan bahwa peserta pelatihan ini adalah 
orangorang yang dipilih untuk bisa men jadi pemimpin 
Pertamina ke depannya, sehingga di harapkan agar bisa 
memberikan yang terbaik untuk perusahaan. 

“apa yang kita berikan kepada perusahaan, belum 
se berapanya dari apa yang telah diberikan oleh per
usahaan untuk diri kita. Maka berikanlah yang terbaik 
kepada perusahaan, sebab hasilnya juga akan terasa 
kita dapatkan,” ujar Gandhi.

JbMP yang dilakukan selama delapan hari ini, 
akan diberikan beberapa materi seperti dihari yang 
pertama akan diberikan oleh Gandhi sriwidodo dengan 
materi Pertamina values & business  serta Windrian 
Kurniawan dengan materi dinamika Lingkungan bisnis 
dengan ditambah belajar Mandiri eLearning.

Materi yang disampaikan, antara lain  Leading 
effectively, Business Communication, dinamika 
Kelompok, effective Decision Making, organization 
Management , finance Management operation Ma-
nagement, Manajemen Konflik, Marketing Management 
dan Case Study.MPFrM rEG. I

gathering Pertamax Plus 
di Pontianak

VALENCIA - Penampilan 
hebat memang diperlihatkan 
Rio di valencia, spanyol, pada 
2-4 September 2011. Ia bukan 
hanya mampu memenangi 
lomba, tapi proses ke arah 
sana ia lalui dengan me
nunjukkan kelasnya.

sepanjang akhir pekan dia 
begitu percaya diri. bahkan, 
selepas hanya menempati 
peringkat 9 kualifikasi pun 
dia tetap tenang. “Mobil saya 
enak untuk dikendarai, itu 
modal utama,” kata pembalap 
binaan Pertamina Racing ini.

race 1 dilalui Rio finis 
di urutan 5, sebuah akhir 
yang sudah diyakininya bakal 
diraih berbekal mobil bagus. 
Tambahan modal lain buat 
race 2 bagi Rio adalah adrien 
Tambay, yang mestinya start 
dari posisi 3 kena penalti yang 
membuat Rio mengambil alih 
posisi start itu.

race 2 memang sudah 
ditakdirkan milik Rio. begitu 
lomba dimulai, ia langsung 
menyusul samuele buttarelli. 

menang di auto gP Valencia

rio makin matang
ia pun meneror adam Carroll 
yang ada di depan karena 
start dari pole. Tak butuh 
lama bagi Rio untuk menyusul 
Carroll, karena pada lap 5 dia 
sudah ada di depan. setelah 
itu, Rio tak terkejar.

selisih waktu Rio dengan 
Carroll yang lebih dari 9 detik 
saat finis adalah perbedaan 
terbesar pada balapan normal. 
“Rio sungguh cepat, saya 
tak bisa menahannya,” ucap 
Carroll. sementara buttarelli 
mengakui dia pun tak mungkin 
mengejar Rio.

secara umum, keme
nangan Rio yang pertama 
di auto GP ini membuktikan 
bahwa Rio sudah semakin 
matang. “saya sudah bisa 
membedakan tampil di GP3 
dan auto GP. buktinya sa ya 
bisa menang di dua event 
tersebut,” kata Rio.

ini juga kali pertama Rio 
menjadi pembalap yang me
raih poin dan hadiah uang 
tertinggi. dia mendapatkan 29 
poin dari valencia, lalu uang 

stop yang mulus sudah mampu 
diperlihatkan Rio di valencia. 
secara umum Rio sudah 
memenuhi semua target di 
auto GP.MPkikyracingTeam

Rio Haryanto bersuka cita di podium valencia, sukses mengalahkan adam 
Carroll dan samuele buttarelli.

60.000 euro. Ini memang cara 
auto GP memancing para 
pembalap agar selalu tampil 
maksimal di setiap seri.

Tampil bagus dengan pit 
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Pos sehati makin lengkap 
dengan sudut baca Pertamina

Komisaris Utama Pertamina sugiharto secara simbolis menyerahkan sudut 
baca Pertamina kepada pengelola TK Tunas Mekar dan PaUd anggrek.
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Hampir sepuluh tahun Yahya setiawan menjadi pe dagang 
Mie ayam dan dirinya mulai tergelitik ingin menciptakan 
sesuatu yang baru dari produk Mie ayam yang dijualnya. 

dari keinginan tersebut muncullah ide untuk menciptakan 
mie yang dipadukan dengan tanaman herbal. Hingga 
lahirlah mie hijau “Marety” yang berkhasiat menyembuhkan 
berbagai macam penyakit dalam diantaranya penyakit Maag, 
Hipertensi, diabetes, Kolesterol, dan lainlain. 

“saya berpikir banyak orang menyukai makanan mie 
tapi pada saat saya dagang mie ayam, ada orang yang 
menyatakan bahwa dirinya  tidak bisa makan mie karena 
memiliki penyakit maag jadi terpikirlah oleh saya bagaimana 
caranya agar orang yang memiliki penyakit maag bisa makan 
mie,” kata Yahya. 

dengan terciptanya Mie Klinik Marety ini, Yahya berharap 
orang yang telah mengkonsumsi mie hijaunya akan sembuh 
dari penyakit maag ataupun penyakit pencernaan lainnya 
secara total karena khasiat yang luar biasa dari daun Marety 
tersebut. 

Mie Klinik Marety buatan Yahya merupakan mie herbal 
pertama di indonesia yang telah menggunakan bahan alami 
dari tanaman herbal yang ditanam oleh leluhurnya sehingga 

Mie Hijau “Marety” yang Berkhasiat
tanaman tersebut tidak mudah untuk didapatkan. 

Selain itu juga Mie klinik yang berlokasi Jl. Tuparev No.185 
Karawang ini tidak menggunakan bahan pengawet, pewarna 
dan bahan kimia lainnya dan pastinya mie ini telah menyandang 
sertifikat halal dan P-IRT dari MUI.

Yahya mengakui Mie Klinik Maretynya mulai berkembang 
sejak tergabung menjadi mitra binaan Pertamina pada tahun 
2007 dan mendapatkan bantuan permodalan usaha dari 
Pertamina. 

Dengan bantuan dana awal Rp 25 juta, Yahya tidak 
perlu lagi menanam daun marety di halaman rumahnya 
lagi. namun Yahya sudah membeli lahan kebun untuk 
mengembangkan budidaya tanaman marety sebagai warisan 
nenek moyangnya. 

Menurut Yahya usaha Mie Kliniknya terus mengalami 
kenaikan omset jika dibandingkan pada saat dirinya berdagang 
mie ayam biasa. “dulu pendapatan saya berdagang Mie ayam 
biasa pendapatan perhari sekitar Rp 400 – 500 ribuan dan 
sekarang kenaikan sudah bisa 100 persen yaitu sekitar Rp 1 
jutaan dengan adanya Mie Klinik ini, ” ungkap Yahya.

Sekitar 270 orang langganan Yahya telah merasakan 
khasiat Mie Klinik setelah mengkonsumsinya. “Menurut 

kon sumen saya obat yang paling enak dan paling cepat 
menyembuhkan penyakit pencernaan adalah Mie Klinik 
Marety,” tambahnya.MPIk

BALONGAN – RU vi balongan menyerahkan bantuan berupa 
345 kaleng susu kental manis yang diserahkan oleh CSR Officer 
RU vi Rachmadyan kepada siswa siswi sdn balongan 3, 
Kesambi, indramayu, pada (18/7). 

bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian RU vi 
ter hadap kesehatan masyarakat, khususnya anakanak usia 

SUrABAyA – aisyah, siswa 
TK Tunas Mekar, kini semakin 
semangat bersekolah. bu
kan hanya dapat bertemu 
dengan temantemannya, 
aisyah kini juga menantikan 
untuk bisa membaca di su
dut baca Pertamina. Ya, TK 
Tunas Mekar dan PaUd 
anggrek yang sehariharinya 
memanfaatkan Pos sehati 
di RW 04 Kelurahan Jagir, 
Wonokromo, surabaya ini kini 
memang dilengkapi dengan 
sudut baca Pertamina.

Pos Sehati di RW 04 
Kelurahan Jagir, Wonokromo, 
surabaya semula hanya ba
lai RW biasa, meski letaknya 
hanya sekitar 200 meter dari 
Kantor Pertamina surabaya. 
namun dengan hasil kerja 
sama Pertamina dengan 
Universitas airlangga (Unair), 
balai RW ini pun disulap 
menjadi menjadi Pos sehati 
yang dapat dimanfaatkan 
untuk kegiatan belajar meng
ajar TK dan PaUd, serta 
pusat kegiatan masyarakat 
seperti penyuluhan kesehatan 

lansia, pemeriksaan gigi, dan 
lainlain. Pos sehati ini baru 
saja diresmikan pada 21 Juli 
2011.

Untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan TK dan 
PaUd tersebut, Pertamina 
pun melengkapinya dengan 
sudut baca Pertamina, se
buah Perpustakaan mini 
untuk anakanak yang juga 
dilengkapi dengan fasilitas 
belajar dan bermain lainnya. 
sudut baca Pertamina ini 
memiliki sekitar 500 unit buku 
dengan lebih dari 300 judul 
buku. Hampir semuanya 
adalah buku cerita bergambar 
dengan warnawarni yang 
cerah dan digemari anak
anak.

Mendapati banyak buku 
yang dapat dibaca, anakanak 
pun terlihat sangat antusias 
untuk membaca bersama. 
bahkan tidak sedikit para 
orang tua murid pun terlihat 
penasaran dan ikut membaca 
bukubuku tersebut.

sudut baca Pertamina ini 
diresmikan oleh Komisaris 

Utama Pertamina sugiharto 
pada 19 Agustus 2011. Se-
cara sim bolis sudut baca 
Pertamina ini diserahkan 
kepada Pengelola TK dan 
PaUd untuk dikelola demi 
kemajuan pendidikan anak
anak. 

secara rutin, kegiatan 
di sudut baca Per tamina 
akan dievaluasi sehingga 
da pat terukur sejauh mana 
bantuan ini dapat membantu 
meningkatkan pendidikan 

anak.
selain program CsR 

berupa sudut baca Pertamina, 
pada kesempatan yang sama 
juga dilakukan penyerahan 
secara simbolis bantuan 
pembangunan Gapura RW 04 
Kelurahan Jagir Kecamatan 
Wonokromo. Gapura yang 
akan dibangun ini merupakan 
penanda daerah yang se
tempat sebagai kampung 
binaan Pertamina.MPFrM 
rEG. V

susu Kental manis untuk siswa sdn balongan 3
sekolah yang rutin dilakukan oleh RU vi setiap dua bulan 
sekali.

RU vi menyadari bahwa pendidikan tidak hanya ditunjang 
dengan pemberian ilmu pengetahuan saja, melainkan juga 
diperlukan peningkatan kualitas gizi untuk mengoptimalkan 
kemampuan belajar para siswa sd yang masih dalam masa 

pertumbuhan. bantuan susu tersebut merupakan partisipasi 
RU vi dalam rangka menyehatkan anakanak indonesia yang 
merupakan generasi penerus bangsa.MP rU VI
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BATAM – sebagai bentuk kepedulian perusahaan 
di bidang pendidikan, Fuel Retail Marketing (FRM) 
Region I memberikan bantuan pendidikan kepada 24 
siswa berprestasi di sekitar lingkungan operasional 
dengan prioritas ring 1 Kantor area batam dalam pro
gram Corporate social Responsibility (CsR) dengan 
total sebanyak Rp 50 juta.

Penyerahan dilakukan di Masjid Raya Jalan ngku 
Putri no.1 Kepulauan Riau, batam oleh assistant 
HR area batam ibnu Hajar didampingi  assistant 
Community development – External Relation PT 
Pertamina FRM Region i sudarman dan direktur 
Lembaga amil Zakat (LaZ) Mesjid Raya batam, 
syarifuddin, pada (28/7). 

Total beasiswa untuk siswa sd sebesar Rp 7,2 
juta selama setahun, SMP sebesar Rp 10,2 juta, dan 
SMA sebesar Rp 14,4 juta. Sedangkan untuk SMK 
mendapatkan Rp 18 juta selama setahun.

assistant HR area batam ibnu Hajar  mengharapkan 
agar para siswa yang mendapatkan beasiswa ini, 
benarbenar memanfaatkan dana tersebut untuk 
pendidikannya.

salah seorang siswi dari sd islam Hangtuah, 
Halimah Tussadiah yang saat ini kelas 5 SD sangat 
senang mendapatkan beasiswa yang diberikan 
oleh Pertamina sehingga dirinya bisa melanjutkan 
sekolahnya yang selama ini selalu terkendala dengan 
biaya.MP FrM rEG. I

bantuan 
Pendidikan anak 
di ring i area batam


