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Pertamina kembali melakukan 
terobosan dengan membuat 
perubahan sistem baru di 
Depo Plumpang. Yakni dengan 
mengoperasikan layanan New 
Gantry sebagai bagian dari 
Terminal Automation System 
(TAS) Instalasi Jakarta Group.  
Penerapan sistem baru ini akan 
mempercepat aktivitas penyaluran 
BBM di Depo Plumpang, lebih 
efisien, dan berstandar kelas dunia. 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
mendapatkan penjelasan mengenai penerapan 
sistem otomatis Depot Plumpang yang kini 
berkelas dunia.

JAKARTA–Diresmikannya layanan New 
Gantry sebagai bagian dari Terminal Auto
mation System (TAS) Instalasi Jakarta Group, 
menjadikan Depo Plumpang sebagai fasilitas 

distribusi BBM berkelas dunia. 
Layanan New Gantry ini diresmikan oleh 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
didampingi Direktur Pemasaran & Niaga Djae
lani Sutomo di Instalasi Jakarta Group (IJG) 
Depot Plumpang, Senin (20/12). 

Dengan adanya sistem ini, membuat 
akti vitas penyaluran BBM di Depo Plumpang 
menjadi lebih cepat, akurat dan menghemat 
biaya operasional hingga Rp 3035 miliar per 
tahun.

Karen Agustiawan mengatakan modernisasi 
fasilitas dan sistem distribusi ini merupakan 
salah satu program transformasi fasilitas distri
busi BBM dalam rangka menuju operation yang 
excellent dan akan mengubah mindset serta 
pola kerja untuk lebih efisien dan efektif.

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada 
keterlambatan distribusi BBM, dan benefit 
dari sistem ini akan lebih memperkuat Depo.
Plumpang menjadi kelas dunia. Saya berharap 
depodepo Pertamina lainnya segera menyusul 

menerapkan sistem distribusi seperti ini,” ung
kap Karen.

Keuntungan lain dari sisi operasional peng
isian BBM yang semula 68 bays (gerbang 
loading BBM ke tanki), kini cukup hanya 12 
bays. Dimana kapasitas loading masing
masing bays menjadi lebih besar, dari 900 
liter per menit menjadi 2.2002.400 liter per 
menit.

SVP Distribusi Pertamina Joko Prasetyo, 
lebih lanjut menyampaikan melalui sistem 
ini waktu layanan pun menjadi lebih singkat 
yang sebelumnya 4052 menit per mobil tanki 
sekarang hanya 48 menit per mobil tanki 
sehingga jumlah mobil tanki yang dibutuhkan 
untuk mendistribusikan BBM di Jabodetabek 
turut berkurang menjadi 157 mobil tanki dari 
230 mobil tanki. Apalagi ditambah dukungan 
kapasitas mobil tanki BBM Pertamina yang 
kini mampu mengangkut BBM lebih banyak 
dan multi produk.

Di samping itu, untuk pengisian dan 

peng  hentian loading time tidak dilakukan lagi 
secara manual tapi secara otomatis. Sistem ini 
terhubung dengan komputer dan memudahkan 
rekonsiliasi data sehingga bisa didapat data 
harian secara cepat dan akurat, mencegah 
backlog sistem MySap akibat keterlambatan 
atau kesalahan Good Issues.

Keunggulan lain Instalasi Jakarta Group 
Plumpang yakni dilengkapi dengan inline 
blending yang memungkinkan IJG melakukan 
pencampuran sehingga menghasilkan produk 
seperti Pertamax, Bio Solar, Bio Premium, 
dan lainlain.

 Selain kecanggihan sistem, tampilan bays 
pun ditingkatkan menjadi lebih modern dan 
praktis, ditambah sistem penguncian bau, 
se hingga tidak tercium bau ketika pengisian 
BBM dilakukan.

Ratarata penyaluran BBM dari Depo Plum
pang mencapai 17.500 KL per hari terdiri dari 
11.000 KL Premium, 4.300 KL Solar, 2.200 KL 
Pertamax dan 200 KL Pertamax Plus.MPIK
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MMHM : 
Menuju World Class Shipping

KATA PENGANTAR:
Tuntutan untuk 

menjadikan Pertamina 
Perkapalan sebagai World 
Class Shipping adalah sebuah 
keniscayaan yang harus 
diwujudkan bersama. Dengan 
kondisi geografis berupa 
kepulauan dan mayoritas 

wilayah berupa lautan, Indonesia memerlukan National 
Oil Company yang handal dan memiliki kemampuan 
kuat di bidang perkapalan. Jalur transportasi laut tidak 
mungkin tidak harus diperkuat oleh Pertamina ke 
depan. Berikut paparan Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan pada saat grandlaunching MM 
Hydro Movement (MMHM) dan Charge Back, Rabu 
(1/12).

Melalui rangkaian aktivitas strategis yang sudah 
dan akan diterapkan, baik itu melalui Mergers 
& Acquisitions (M&A), Joint Venture, ataupun 
pembentukan holding perkapalan, dengan itu 
diharapkan menjadi langkah menuju world class 
shipping. Meski demikian, seluruh program dan 
akitivitas tersebut tentunya memerlukan pondasi 
sistem yang handal dan teruji. Pondasi sistem tersebut 
harus dibangun atas dasar transparansi, akurasi, dan 
yang tidak kalah pentingnya harus membutuhkan 
dukungan seluruh pihak di dalam implementasinya. 

Peresmian aplikasi MMHM dan Charge Back 
ditujukan sebagai pondasi sistem yang handal dan 
teruji bagi bisnis perkapalan Pertamina ke depan. 
Di sisi lain, terwujudnya aplikasi MMHM dan Charge 
Back ini menunjukkan bahwa dengan komitmen 
dan kerja keras seluruh pekerja Pertamina, kita 
sebenarnya memiliki kemampuan yang hebat dalam 
mengembangkan sistem yang kompleks secara 
mandiri. 

Aplikasi MMHM dan Charge Back ini hanyalah satu 
tahapan dari tiga tahapan implementasi Charge Back. 
Apabila konsep dan aplikasi dapat berjalan dengan 
baik, maka penerapan Charge Back secara riil dan 
berbasis anggaran dapat dilaksanakan mulai pada 
tahun 2012. 

Ke depan, agar pondasi sistem yang telah 
dikembangkan ini mampu memberikan manfaat dan 
hasil maksimal bagi perusahaan, maka saya meminta 
agar seluruh pihak yang terkait dengan aplikasi 
sistem ini benarbenar bertanggungjawab untuk 
mengimplementasikannya.

Baik pekerja di Fungsi Marine Perkapalan, Operasi 
Perkapalan, Supply & Distribution, Pengolahan, 
Integrated Supply Chain, Corporate Shared Services, 
maupun Unitunit bisnis BBM, Gas Domestik, 
Petrokimia, Pelumas, atau Niaga, semuanya wajib 
mendukung penuh implementasi MMHM dan Charge 
Back ini. 

Saya juga ingin menjadikan keakuratan dan 
kedisiplinan key in aplikasi MMHM sebagai bagian 

dari KPI (key performance indicator) para pekerja yang 
langsung terlibat dalam implementasi MMHM dan 
Deviation Charge Back ini.

Jika seluruh fungsi terkait mau dan mampu 
mengimplementasikan MMHM dan Charge Back 
serta eDTP (enhanced daily tanker position) dengan 
sungguhsungguh, maka dampak positif terhadap 
perbaikan Pertamina Perkapalan khususnya, dan 
Pertamina umumnya akan mampu dipetik. 

Informasi yang akurat dan transparan mengenai 
pergerakan kapal, konsekuensi biaya yang 
ditimbulkan, serta kondisi aktual yang terjadi di 
lapangan adalah sebagian dampak positif yang 
dihasilkan dengan impelementasi sistem ini. Lebih 
dari itu, penerapan MMHM dan Charge Back juga 
diharapkan mampu mengubah mindset pekerja agar 
lebih mengembangkan budaya costminded dan 
perencanaan serta operasi yang lebih baik. 

Seperti halnya di Saudi Aramco, banyaknya kapal 
sudah dapat diketahui setiap kapal sedang meloading 
di mana dan sedang mentransfer minyak di sekat ke 
berapa? Nah, mimpi saya ke depan perkapalan ada 
suatu dashboard yang dapat melihat semua kapal
kapal itu sedang berada di posisi mana dan di sekat 
mana dia mengisi. Mungkin itu next step.

Saya juga sudah mendengar kendalakendalanya 
penerapan sistem ini, termasuk soal lambatnya 
jaringanj. Dan saya ingin, perusahaan sekelas 
Pertamina sudah waktunya menyewa satelis khusus 
untuk MySAP ini. Kalau bebannya terlalu berat untuk 
wilayah timur.

Saya akan kembali mengingatkan kita semua untuk 
senantiasa istikhomah, tetap berpegang teguh pada 
proses percepatan transformasi yang kita jalankan. 
Proses transformasi memang cukup memakan energi 
kita semua, karena itu apabila kita tidak pandaipandai 
memanagenya dengan baik, maka semangat kita 
tidak menutup kemungkinan akan semakin kendor. 

Transformasi harus terus jalan. Transformasi 
adalah never ending process yang akan terus 
berlangsung selama Pertamina masih berdiri. 
Karena hanya dengan itulah Pertamina akan mampu 
mencapai visi besarnya menjadi World Class National 
Oil Company. Tantangan dan hambatan tentu akan 
kita hadapi selama menjalankan proses transformasi. 
Namun dengan keyakinan, dengan ketulusan dan 
keikhlasan, serta diiringi dengan kerja keras dan doa 
kita semua, maka insyaAllah, upaya yang kita lakukan 
untuk memperbaiki aset penting bangsa ini, untuk 
mengembalikan kejayaan sumber energi masyarakat 
Indonesia melalui Pertamina, akan dapat kita raih 
bersama. 

Semoga implementasi aplikasi MMHM dan Charge 
Back ini akan mampu menjadi sarana operasional 
perkapalan Pertamina yang lebih baik, efektif, dan 
efisien, menuju world class shipping dan perusahaan 
minyak nasional kelas dunia.MP Biro Direksi/NDJ
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Editorial

Menjaga Semangat Sepanjang Tahun

SEORANG PEKERJA
Kantor Pusat

Antisipasi Dini

Dua pekan terakhir, tayangan televisi diramaikan 
sejumlah iklan layanan masyarakat yang dikeluarkan 
begitu banyak institusi. Seolah berlomba menyampaikan 
program yang sudah dijalankan, atau sekedar promosi. 
Yang menarik dicermati, bahwa tayangan Public Service 
Announcement (PSA)  atau iklan layanan masyarakat 
tersebut, frekuensi kemunculannya meningkat setiap 
pengujung tahun. 

Konon ada juga yang menghabiskan sisa anggaran 
dengan cara membangun infrastruktur yang ujung
ujungnya sering tidak dilakukan dengan beres. 
Pembenahan saluran air, pengaspalan jalan, dan 
lainlain.  Dilakukan serentak, sistem pengerjaan 
yang terburuburu, hingga efeknya justru menggangu 
kenyamanan pengguna jalan, dan proyek tidak berjalan 
dengan baik.

Fenomena ini sulit menghindari anggapan, 
penayangan PSA itu seperti (sekali lagi sepertinya) 
menghabiskan anggaran akhir tahun saja. Terbukti 
sebaran tayangan tumplekblek di akhir tahun, tidak 
merata di sepanjang tahun. Benarkah? Wallaahu a’lam.

             
                                   •••

Apakah Pertamina masuk ke dalam fenomena itu? 
Mudahmudahan tidak. Buktinya, daya serap anggaran 
investasi cukup  bagus. Sementara di sisi lain KPI masih 
harus diselesaikan sampai ujung tahun.

Dalam dua pekan terakhir, misalnya dua instalasi 
Terminal BBM otomatis berstandar world class resmi 
dioperasikan. Yakni Instalasi Surabaya Gorup (ISG) 
Tanjung Perak, dan Instalasi Jakarta Gorup (IJG) 
Plumpang. Meski baru dua, namun akan disusul 
modernisasi di depodepo Pertamina di seluruh 
Indonesia.

Langkah yang sangat berarti dan membanggakan 
ketika melakukan tindakan antisipatif demi 
menghadapi persaingan yang kian ketat. Di samping 

Dalam sistem penanggulangan bencana ada 
Early Warning System (EWS), sistem peringatan dini, 
berupa tindakan awal memberi peringatan kepada 
masyarakat mengenai potensi adanya bahaya 
bencana. Bahkan untuk bahaya tsunami adalah TEWS 
(Tsunami Early Warning System). Tetapi apakah di 
dunia Public Relation (PR) berlaku EWS? 

Sungguh berlaku! Tetapi yang diperingatkan 
adalah justru praktisi PRnya itu sendiri mengenai 
deteksi bahaya konflik atau potensi konflik dan 
resistensi di berbagai segmen pemangku kepentingan 
mengenai beragam isu, sehingga ada upaya 
menciptakan kondisi antisipasi terhadap potensi yang 
akan muncul (preemptive) dan upaya pencegahan 
terhadap potensi yang sudah muncul (preventive). 
Sedangkan upaya mengatasi hal yang sudah terjadi 
(curative) sejauh mungkin sebagai upaya terakhir. 
Tetapi dalam upaya curative pun tetap ada upaya 
meminimalkan risiko. Tak berarti dalam meredam 
sesuatu konflik, klaim pihak ketiga, dan lain-lain kita 
sertamerta mengeluarkan dana at all cost.

Kurdi Susanto, Public Relation Head Section RU 
IV Cilacap dalam suatu kesempatan memaparkan 
efektifnya upaya kePRan dengan EWS plus cara 
lain sebagai kelengkapannya untuk sejumlah kasus di 
wilayah kerjanya. Bahkan dia menjelaskan teori double 
cover, teori pengalihan perhatian, teori opensif, dan 
lainlain. Darjanto dari RU VI Balongan juga banyak 
cerita taktiktaktiknya. Menurutnya orang PR itu harus 
bekerja keras, cerdas, sabar dan ikhlas.

Wilayah kerja Hupmas Kantor Pusat, Unitunit 
Operasi, dan Anakanak Perusahaan berbedabeda 
luas dan karakteristiknya. Tetapi pentingnya pemetaan 
stakeholders wajiba diterapkan di segala tingkatan 
dan wilayah. Sebagai salah satu pola, EWS patut kita 
tingkatkan di segala strata kehumasan kita. 

Pasti tak hanya Kurdi Susanto yang serius 
menerapkan teori EWS ini. Dalam kerangka 
Transformasi Pertamina tahun 2006, Pertamina 
menetapkan Stakeholders Management. Kalau 
mau digali, awakawak Hupmas memiliki banyak 
pengalaman, dan ilmu terapan. 

Ada yang menarik mengenai pendekatan atau 
pola “serangan balik” dalam menghadapi klaim dan 
tuntutan, seperti dilakukan awak Hupmas RU IV 
Cilacap, atau teori pembuktian atas klaim warga 
dengan melibatkan pihak independen yang dilakukan 
RU VI Balongan. Intinya, Pertamina tidak ingin terus
menerus menjadi obyek yang diserang dan disalahkan 
sematamata.

Dengan teori itu, Pertamina ingin menerapkan 
objektivitas, fairness, dan proporsionalitas dalam 
setiap menghadapi permasalahan dengan publik. 
Jangan hanya Pertamina yang disalahkan. Pertamina 
harus memosisikan sebagai pihak yang tangguh 
dengan barganing position kuat, dan berhak membela 
diri, dalam kapasitas sebagai perusahaan pengelola 
sumber daya alam vital bagi negara dan bangsa.

Dalam segala 
bantuan, baik lewat 
pintu CSR, PKBL,  
maupun sponsorship 
kita berharap ada 
feedback positif dari 
mereka yang pernah 
dibantu Pertamina. 

Feedback itu 
adalah hubungan 
dan komunikasi 
berkelanjutan 
dengan semangat 
persaudaraan, 
persahabatan, dan 
hubungan saling 
menghargai.MP 

itu juga mengedepankan prinsip efisiensi. Dengan 
mengoperasikan depo berkonsep Terminal Automation 
System (TAS) tentu saja akan menghemat waktu, hemat 
biaya, dan pendistribusian semakin cepat.

Langkah strategis lainnya, Pertamina di akhir 2011 
ini menggandeng tiga partner untuk mengelola Blok East 
Natuna Timur. Exxon Mobil, Petronas, dan Total E&P 
Activites Petrolieres dan Petronas. Ditandai dengan 
penandatanganan Head of Agreement (HoA), yang akan 
dilanjutkan ke proses selanjutnya. 

Direktur Utama Karena Agustiawan sudah 
menyampaikan meski proyek ini membutuhkan cost yang 
tinggi, namun tetap optimis proyek ini akan tetap bisa 
berjalan sebagai upaya meningkatkan produksi gas bumi 
nasional serta meningkatkan kegiatan eksplorasi dan 
produksi Pertamina. Setidaknya upaya untuk mencapai 
target 1 juta boepd pada tahun 2015 terus dilakukan.

Yang pasti bagi Pertamina menghabiskan akhir tahun 
tidak berarti  menghabiskan hari dengan kegiatan sekedar 
pelengkap, tetapi menjalankan segala “isi perut” RKAP 
(Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) 2010 kemarin 
yang belum tergarap. Ada beberapa yang terkendala, 
tapi  prinsipnya kerja keras habishabisan sesuai KPI, 
telah menjadi budaya di Pertamina. Sehingga semakin 
sulit fenomena sekadar menghabiskan sisa anggaran 
dilakukan. Paling tidak, proyek apapun harus bisa 
dipertanggungjawabkan dengan baik.

Mari bersamasama kita songsong tahun baru 2011 
dengan semangat terbarukan, agar Pertamina maju, 
berkembang, mencapai target sebagai Perusahaan 
Minyak Nasional berkelas Dunia, dan tetap menjadi 
kebanggaan Bangsa Indonesia.

Kita jaga semangat untuk sepanjang tahun. Pekerjaan 
kita belum selesai.MP
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Pertamina Raih 
Dua Penghargaan AREA 2010

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo foto bersama Deputi Bidang Pema saran & Jaringan Usaha 
Kemenkop & UKM Agus Muharram didampingi Presiden Enterprise Asia William NG setelah menerima penghargaan 
AREA 2010.
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Peringati HUT, SPP PWK Adakan Pertamina Expo

Orasi Ilmiah 
CSR Pertamina 
di Kampus Trisakti

JAKARTA – Pertamina berhasil 
meraih dua penghargaan se
kaligus dalam ajang Asia Res
ponsible Entrepreneurship 
Award  (AREA) 2010 In
do  nes ia .  Pengha rgaan 
ter  sebut  d iber ikan atas 
dedikasi Corporate Social 
Responsibility (CSR) Perta
mina dalam menjalankan pro
gram Bright With Pertamina 
untuk kategori Community 
Engagement dan program 
Rehabilitasi Hutan Mangrove 
untuk kategori Green Leader
ship. 

Penghargaan AREA 2010 
merupakan pengakuan bagi 
perusahaanperusahaan 
di Asia yang menunjukkan 
kepemimpinan, ketulusan 
dan komitmen terusmenerus 
dalam melaksanakan tang
gung jawab, keterlibatan 
masyarakat dan transparansi 
programnya. Kriteria utama 
dalam penilaian penghargaan 
ini adalah inovasi, berorientasi 
solusi, hasil, keberlanjutan 
dan integrasi. 

Penghargaan diterima 
oleh Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina  Djaelani 
Sutomo yang diserahkan 
oleh Deputi Bidang Pema
saran dan Jaringan Usaha 
Kemenkop dan UKM, Agus 
Muharram didampingi Pre
siden Enterprise Asia, Willi
am NG pada malam peng
anugerahan Asia Pacific En
trepreneurship Award 2010 
(APEA) di Hotel Ritz Carlton, 
Jakarta, (14/12). 

Direktur Pemasaran dan 

Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo mengatakan peng
hargaaan ini merupakan ukur
an bagaimana Pertamina tetap 
cinta terhadap kesehatan dan  
ling kungan. 

Djaelani menilai upaya 
yang dilakukan Pertamina 
sudah cukup bagus namun 
masingmasing unit Per ta
mina perlu roadmap terkait 
pendataan yang lebih baik 
lagi atas halhal yang telah 
dilakukan oleh unitunit di 
daerah. 

“Sehingga dengan adanya 
suatu yang terukur buat ke
sejahteraan masyarakat maka 
akan terlihat implikasi yang 
kita dapatkan,” kata Djaelani.

Program Bright With Per

tamina merupakan salah satu 
program CSR Pertamina di 
bidang kesehatan yang ber
tujuan meningkatkan kualitas 
kesehatan mata anakanak 
usia sekolah. 

Ukuran keberhasi lan 
yang dicapai melalui Bright 
With Pertamina adalah me
nurunkan gangguan peng
lihatan akibat kelainan re
fraksi, khususnya pada anak 
usia sekolah 519 tahun dan 
meningkatkan peng gunaan 
kacamata koreksi sesuai ke
butuhan. 

Sedangkan Re habilitasi 
Hutan Mangrove merupakan 
b a g i a n  d a r i  p r o g r a m 
CSR Pertamina di bidang 
lingkungan. Selain rehabilitasi 

hutan mangrove, sudah sejak 
lama Pertamina menerapkan 
program penghijauan, teru
tama di sekitar wilayah ope
rasinya. 

Ukuran keberhasilan re
habilitasi hutan mangrove ini 
tidak hanya untuk mengatasi 
lahan yang gersang dan 
berbahaya bagi lingkungan, 
namun program penanaman 
ini juga dapat memberikan nilai 
ekonomis bagi masyarakat.

Beberapa program CSR 
lainnya yang juga menjadi 
nom inas i  da lam AREA 
2010 yaitu program CSR 
Lingkungan di Refinery Unit IV 
Cilacap, Program Pertamina 
Sehati dan Program Screening 
Paru.MPIK

JAKARTA – Program Corporate Social Responsibility 
(CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Per 
tamina untuk mendekatkan diri dan merangkul masya
rakat sekitar. CSR merupakan kewajiban sebuah peru
sahaan terhadap masyakarat di lingkungannya, yang 
nantinya bermanfaat dan berdampak pada hubungan 
saling menguntungkan. 

Paradigma baru tanggung jawab sosial perusahaan, 
dengan studi kasus CSR Pertamina, menjadi topik yang 
disampaikan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto 
dalam Orasi Ilmiah di Universitas Trisakti, Senin 
(6/12). Dalam paparannya, Sugiharto menyampaikan 
perkembangan dan praktik CSR di Indonesia menun
jukkan kemajuan. Dari konsep asing, kini telah menjadi 
topik yang banyak sekali di perbincangkan.  CSR mulai 
dikenal di Indonesia awal tahun 2000, walaupun esensi 
dasar CSR sudah ada sejak tahun 1970an.

“Tingkatannya bervariasi, mulai dari yang paling 
se derhana seperti donasi sampai kepada yang kom
prehensif seperti berintergrasi ke dalam strategi peru
sahaan dalam mengoperasikan usahanya,”jelasnya di 
depan ratusan mahasiswa yang mengkuti orasi ilmiah 
dalam rangka Dies Natalis ke45 kampus Trisakti.

Sugiharto menyontohkan tanggung jawab sosial 
yang dilakukan Pertamina, sebagai perusahaan yang 
mengelola Sumber Daya Alam, lebih diprioritaskan  
untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat 
sekitar. “Dengan visinya  Menuju Kehidupan yang Lebih 
Baik, serta misi melaksanakan komitmen korporat 
atas tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), 
diharapkan bisa memberikan nilai tambah kepada 
stakeholder untuk mendukung per  tumbuhan perusahaan 
serta melaksanakan tanggung jawab korporat dan 
kepedulian sosial un tuk pembangunan masyarakat 
berkelanjutan (sustainable),” papar Sugiharto . 

Pemahaman  peserta kuliah umum tentang para
digma baru CSR semakin lengkap, karena dalam sidang 
terbuka itu juga disampaikan tujuan CSR Pertamina 
secara eksternal. Yakni membantu pemerintah mem
perbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) In
donesia, melalui pelaksanaan programprogram yang 
membantu pencapaian target pembangunan millenium 
atau Millenium Development Goal (MDGs).MPNovira/
DSU

CILACAP - Dalam rangka 
memperingati HUT ke53 
Pertamina pada 10 De
sember 2010,  Serikat Pe
kerja Pertamina Patra Wija
yakusuma (SPP PWK) Cila
cap menggelar pameran 
bertajuk Pertamina Expo 2010 
Gelar Potensi Cilacap di Patra 
Graha  mulai 27 November 
hingga 7 Desember 2010. 

Pertamina Expo 2010 
secara resmi dibuka oleh 
Wakil Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamudji, ditandai 
dengan pemotongan pita 
dan pelepasan balon ke 
udara yang didampingi Pjs 
GM RU IV Masputra Agung, 
Muspida, Ketua SPP PWK  
Arie Gumilar dan sejumlah 

Tim Manajemen.
Dalam sambutannya 

Tatto mengungkapkan rasa 
te r imakas ihnya kepada 
Pertamina karena melalui 
kegiatan ini mau mengangkat 
potensi daerah Kabupaten 
Cilacap yang memang ha
rus terus diberdayakan. 
Harapannya kegiatan seperti 
ini akan berkelanjutan untuk 
kemajuan Ci lacap. Usai 
membuka secara resmi, Wakil 
Bupati Cilacap, Muspida dan 
Manajemen RU IV meninjau 
langsung standstand pa
meran.

Hal senada disampaikan 
oleh Pjs GM RU IV Masputra 
Agung dan Ketua SPP PWK 
Arie Gumilar. Melalui pameran 

ini, diharapkan masyarakat 
akan lebih memahami dan 
mencintai produk dalam negeri 
serta semakin meningkatkan 
citra positif Pertamina di 
mata masyarakat.  Selain 
itu, melalui pameran ini di
ha rapkan juga para pelaku 
bisnis di Kabupaten Cilacap 
akan semakin terpacu se
hingga perekonomian dan 
pembangunan di wilayah ini 
semakin baik.

Ketua Panitia pameran 
Herman Sumantri dalam 
laporannya menyampaikan 
kegiatan Pertamina Expo kali 
ini diikuti oleh 200 stand terdiri 
dari stand internal Pertamina 
(Public Relations, Pertamina 
Hospital Cilacap, Produksi I 

dan Produksi II, HSE)  mitra 
binaan, properti, perbankan, 
UKM, kuliner, otomotif, buku, 
institusi pendidikan, tanaman 
hias, aeromodelling, BAF, 
menembak, permainan flying 
fox, meubel, IT, fashion, 
elektrik, kesehatan dan lain 
sebagainya.

S e t i a p  h a r i  s e l a m a 
pa meran berlangsung di
tampilkan gelar budaya lo
kal seperti pentas tektek 
Kencana Wungu, musik etnik 
Belan Genjring, marawis El 
fata, keroncong irama senja, 
calung Banyumasan nyleneh, 
degung Puspitasari  dan 
siteran Tentrem. 

Selain itu, pameran kali 
ini juga dimeriahkan dengan 

berbagai lomba. Antara lain,  
lomba sosialisasi Elpiji tingkat 
kelurahan dan lomba re

arransemen mars Pertamina 
Baru tingkat pelajar.MPRU IV

Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji didampingi Pjs GM RU IV Masputra 
Agung menggunting pita dan pelepasan balon ke udara sebagai tanda dibu
kanya Pertamina Expo.
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Pertamina Gelar Edukasi 
Antikorupsi Sejak Dini

Pemasaran Region I 
Apresiasi SPBU Pasti Pas

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) konsisten mengam
panyekan antikorupsi tidak 
hanya kepada pekerja, tetapi 
juga di lingkungan keluarga 
pekerja khususnya bagi 
anakanak. Salah satunya 
dengan menggelar kegiatan 
“Edukasi Antikorupsi sejak 
Dini” yang digelar Minggu, 
(12/12). Puluhan anak da
ri tingkat taman kanakka
nak hingga SLTA berbaur 
dalam kegiatan yang digelar 
sebagai rangkaian HUT ke53 
Pertamina. 

Pendidikan anti korupsi 
dikenalkan dengan cara 
yang mudah dipahami anak
anak sesuai dengan usia 
dan tingkat sekolah. Seperti 
dengan metode story telling 
dan role play bagi anak TK 
dan SD. Mereka diajarkan 
prinsip kejujuran lewat cerita 
yang dibawakan oleh Kak 
Ucon, dan dilanjutkan dengan 
lomba mewarnai. Sementara 
bagi pelajar SMP s.d SMA 
diberikan pemahaman an
tikorupsi lewat metode peng
ajaran dan diskusi interaktif.

“Anakanak ini diharapkan 
menjadi polisi bagi orangtua 
mereka. Anakanak ini akan 
mengingatkan orangtua me
reka untuk menjauhi tindakan 
yang tergolong korupsi,” kata 
Direktur Utama PT Pertamina 
Karen Agustiawan saat mem
buka acara ini.  

Menurut Karen, program 

edukasi antikorupsi sejak 
dini juga merupakan upaya 
Pertamina untuk menaikkan 
peringkat pelaksanaan tata 
kelola perusahaan (good 
corporate governance/GCG) 
di Pertamina. Dalam hal ini, 
Pertamina menargetkan 
peringkat GCG pada 2010 
bisa menembus skor 84. Ini 
berarti meningkat dari skor 
yang dicapai pada 2009 yang 
mencapai 83,56. Dengan 
peringkat atau nilai GCG yang 
terus meningkat, Pertamina 
berupaya mempertahankan 
gelarnya sebagai badan 
usaha milik negara (BUMN) 
pelopor yang transparan dan 
akuntabel.

Sementara itu Deputi 

Bidang Pencegahan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Eko Ciptadi berharap kegiatan 
positif seperti ini menjadi 
tradisi yang dibudayakan di 
lingkungan rumah pekerja. 
“Saya berharap kegiatan ini 
tidak sekedar seremonial 
saja, tetapi juga perlu dita
namkan sejak dini dalam 
kehidupan seharihari karena 
sangat berguna bagi bekal 
generasi penerus bangsa 
yang bebas korupsi di masa 
mendatang,”papar Eko.

PERTAMINA TARGETKAN 
SKOR GCG 84

Ni la i  a tau per ingkat 
GCG Pertamina mengalami 
peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pada 2004, nilai GCG 
Pertamina tercatat sebesar 
55,73, pada 2005 menjadi 
62,45, pada 2006 sebesar 
74, dan pada 2008 menjadi 
80,03.

“Kita mengharapkan ni
lai GCG bisa terus mening
kat. Dan, tahun ini kita me
nargetkan mencapai skor 84,” 
ujar Karen.

Rating GCG merupakan 
pengukuran atas penerapan 
tata kelola perusahaan se
suai prinsipprinsip GCG. 
Pe ngukuran mencakup 50 
indikator dan 160 parameter, 
mulai dari ketersediaan pe
doman kerja di perusahaan 
hingga penerapan pe doman
nya sendiri.MPDSU

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eko Ciptadi berharap edukasi antikorupsi untuk anak 
ini dibudayakan juga di lingkungan rumah pekerja Pertamina.
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MEDAN - Dalam rangka 
mem peringati HUT ke53, 
Pemasaran BBM Retail Region 
I  Medan me nyam paikan 
apresiasi ter hadap se mua 
unsur yang ikut mendukung 
p e l a k s a n a a n  p r o g r a m 
Pertamina Way dan Pasti Pas 
ini. Apresiasi ini khususnya 
diberikan ke pada SPBU, ba ik 
operator, supervisor, mau pun 
pengusahanya, yang menjadi 
ujung tombak Pertamina. 
Untuk mempertahankannya, 
bukan hal yang mudah. Perlu 
ko mitmen dan konsis t ensi.

Un tuk SPBU Termegah 
dan Terbersih di Sumut, peng
hargaan diberikan kepada 
SPBU 14.201.1166 – Jl. 
Adam Malik, Medan. SPBU 
yang juga dikenal dengan 

Singapore Station 2 ter
se but juga memenangkan 
penghargaan sebagai SPBU 
dengan Pelayanan Terbaik.

Sedangkan untuk peng
hargaan SPBU dengan 
Penjualan Pertamax Terbaik, 
diberikan kepada SPBU 
COCO 11.201.101 – Jl. Yos 
Sudarso. Masingmasing kri
teria mendapatkan hadiah 
pembinaan senilai 10 juta 
rupiah. 

Penghargaan diserahkan 
oleh Sales Area Manager 
(SAM) BBM Retail Sumatera 
Utara, Budhi Busama, ber
samaan dengan acara syu
kuran HUT ke53 Pertamina, 
10 Desember 2010 di Gedung 
Serbaguna Pertamina Pema
saran Region I.MPPMS I

PERTEMUAN BIPARTIT ANTARA 
MANAJEMEN DENGAN FSPPB

JAKARTA - Harmonisasi jajaran manajemen dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwujudkan 
dengan pertemuan pada Rabu (15/12) di Kantor Pusat Pertamina. Pertemuan bipartit dihadiri seluruh Direksi Pertamina, 
dan Ketua Umum serta jajaran pengurus FSPPB. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut forum kemitraan antara manajemen 
dengan serikat pekerja.MP

PERTAMINA ADAKAN TENDER TERBUKA
JAKARTA  (Kompas) -  Pertamina melalui anak 
perusahaannya, Pertamina Energy Limited (Petral), 
melaksanakan lelang pengadaan minyak mentah secara 
terbuka. Lelang melalui pasar spot di Singapura itu 
diharapkan bisa menjadi alternatif pembanding untuk 
impor. “Ini salah satu sistem yang sedang dicoba untuk 
meningkatkan  transparansi pengadaan minyak mentah 
dan BBM,” ujar Presiden Direktur Petral  Nwazier pada 
pelaksanaan lelang terbuka pertama, Senin (20/12) 
di Singapura. Pada lelang tersebut, Petral mencari 
pasokan minyak mentah 1,5 juta  1,6 juta barel untuk 
keperluan Kilang Balikpapan. Pemasok harus mengirim 
minyak mentah tersebut Maret 2011.  Pertamina ratarata 
mengimpor minyak mentah 200 ribu  250 ribu barel per hari 
dan produk BBM 300 ribu  350 ribu barel per hari. Sekitar 
70 persen kebutuhan itu dipenuhi lewat kontrak jangka 
panjang dan 30 persen melalui pasar spot.

INVESTASI HILIR DONGGI-SENORO BISA 
JADI CONTOH
JAKARTA  (Jurnal Nasional) -  Anggota Komisi VII DPR 
RI M. Romahurmuziy menilai proyek pengembangan 
gas Donggi Senoro di Sulawesi Tengah yang memakai 
pola hilir dalam investasi kilang gas alam cair (LNG) bisa 
menjadi contoh bagi proyek sejenis lainnya. Menurutnya, 
pola hilir membuat negara tak perlu membiayai konstruksi 
dan operasi kilang melalui mekanisme cost recovery  
sebagaimana pola hulu dalam LNG lainnya di Indonesia. 
Negara, lanjutnya, juga akan memperoleh pendapatan 
dari penjualan gas alam dan pajak perusahaan kilang.  
Sementara VP Corporate Communication Pertamina 
M. Harun menjelaskan pola hilir yang dimaksud adalah 
memisahkan pengelolaan antara hulu dan hilir. Di hulu, 
DonggiSenoro digarap Pertamina EP dan JOB PT 
Pertamina Hulu Energi & PT Medco E&P Tomori Sulawesi. 
Sedang di hilir dilakukan oleh konsorsium PT DS LNG yang 
terdiri dari Mitsubishi Corp dengan kepemilikan 51 persen, 
Pertamina Energy Services (29 persen) dan PT Medco LNG 
Indonesia (20 persen).

BP MIGAS UPAYAKAN REALISASI BLOK 
GUNTING
SURABAYA  (Bisnis Indonesia) -  BP Migas terus 
mengupayakan realisasi eksplorasi sumur minyak di Blok 
Gunting di Kabupaten Jombang, Jatim, yang kini mengalami 
penundaan sementara dalam proses uji seismiknya. 
Kepala Divisi Eksplorasi BP Migas Muhammad Djumlati 
mengatakan BP Migas masih terus berupaya mendorong 
Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mencari solusi 
atas penolakan kelompok masyarakat sekitar daerah 
pengeboran agar investor Blok Gunting, Exxonmobil, tidak 
membatalkan rencana investasi di sana. MPRO
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Pertamina Raih 
Dua Penghargaan AREA 2010

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo foto bersama Deputi Bidang Pema saran & Jaringan Usaha 
Kemenkop & UKM Agus Muharram didampingi Presiden Enterprise Asia William NG setelah menerima penghargaan 
AREA 2010.
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Peringati HUT, SPP PWK Adakan Pertamina Expo

Orasi Ilmiah 
CSR Pertamina 
di Kampus Trisakti

JAKARTA – Pertamina berhasil 
meraih dua penghargaan se
kaligus dalam ajang Asia Res
ponsible Entrepreneurship 
Award  (AREA) 2010 In
do  nes ia .  Pengha rgaan 
ter  sebut  d iber ikan atas 
dedikasi Corporate Social 
Responsibility (CSR) Perta
mina dalam menjalankan pro
gram Bright With Pertamina 
untuk kategori Community 
Engagement dan program 
Rehabilitasi Hutan Mangrove 
untuk kategori Green Leader
ship. 

Penghargaan AREA 2010 
merupakan pengakuan bagi 
perusahaanperusahaan 
di Asia yang menunjukkan 
kepemimpinan, ketulusan 
dan komitmen terusmenerus 
dalam melaksanakan tang
gung jawab, keterlibatan 
masyarakat dan transparansi 
programnya. Kriteria utama 
dalam penilaian penghargaan 
ini adalah inovasi, berorientasi 
solusi, hasil, keberlanjutan 
dan integrasi. 

Penghargaan diterima 
oleh Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina  Djaelani 
Sutomo yang diserahkan 
oleh Deputi Bidang Pema
saran dan Jaringan Usaha 
Kemenkop dan UKM, Agus 
Muharram didampingi Pre
siden Enterprise Asia, Willi
am NG pada malam peng
anugerahan Asia Pacific En
trepreneurship Award 2010 
(APEA) di Hotel Ritz Carlton, 
Jakarta, (14/12). 

Direktur Pemasaran dan 

Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo mengatakan peng
hargaaan ini merupakan ukur
an bagaimana Pertamina tetap 
cinta terhadap kesehatan dan  
ling kungan. 

Djaelani menilai upaya 
yang dilakukan Pertamina 
sudah cukup bagus namun 
masingmasing unit Per ta
mina perlu roadmap terkait 
pendataan yang lebih baik 
lagi atas halhal yang telah 
dilakukan oleh unitunit di 
daerah. 

“Sehingga dengan adanya 
suatu yang terukur buat ke
sejahteraan masyarakat maka 
akan terlihat implikasi yang 
kita dapatkan,” kata Djaelani.

Program Bright With Per

tamina merupakan salah satu 
program CSR Pertamina di 
bidang kesehatan yang ber
tujuan meningkatkan kualitas 
kesehatan mata anakanak 
usia sekolah. 

Ukuran keberhasi lan 
yang dicapai melalui Bright 
With Pertamina adalah me
nurunkan gangguan peng
lihatan akibat kelainan re
fraksi, khususnya pada anak 
usia sekolah 519 tahun dan 
meningkatkan peng gunaan 
kacamata koreksi sesuai ke
butuhan. 

Sedangkan Re habilitasi 
Hutan Mangrove merupakan 
b a g i a n  d a r i  p r o g r a m 
CSR Pertamina di bidang 
lingkungan. Selain rehabilitasi 

hutan mangrove, sudah sejak 
lama Pertamina menerapkan 
program penghijauan, teru
tama di sekitar wilayah ope
rasinya. 

Ukuran keberhasilan re
habilitasi hutan mangrove ini 
tidak hanya untuk mengatasi 
lahan yang gersang dan 
berbahaya bagi lingkungan, 
namun program penanaman 
ini juga dapat memberikan nilai 
ekonomis bagi masyarakat.

Beberapa program CSR 
lainnya yang juga menjadi 
nom inas i  da lam AREA 
2010 yaitu program CSR 
Lingkungan di Refinery Unit IV 
Cilacap, Program Pertamina 
Sehati dan Program Screening 
Paru.MPIK

JAKARTA – Program Corporate Social Responsibility 
(CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Per 
tamina untuk mendekatkan diri dan merangkul masya
rakat sekitar. CSR merupakan kewajiban sebuah peru
sahaan terhadap masyakarat di lingkungannya, yang 
nantinya bermanfaat dan berdampak pada hubungan 
saling menguntungkan. 

Paradigma baru tanggung jawab sosial perusahaan, 
dengan studi kasus CSR Pertamina, menjadi topik yang 
disampaikan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto 
dalam Orasi Ilmiah di Universitas Trisakti, Senin 
(6/12). Dalam paparannya, Sugiharto menyampaikan 
perkembangan dan praktik CSR di Indonesia menun
jukkan kemajuan. Dari konsep asing, kini telah menjadi 
topik yang banyak sekali di perbincangkan.  CSR mulai 
dikenal di Indonesia awal tahun 2000, walaupun esensi 
dasar CSR sudah ada sejak tahun 1970an.

“Tingkatannya bervariasi, mulai dari yang paling 
se derhana seperti donasi sampai kepada yang kom
prehensif seperti berintergrasi ke dalam strategi peru
sahaan dalam mengoperasikan usahanya,”jelasnya di 
depan ratusan mahasiswa yang mengkuti orasi ilmiah 
dalam rangka Dies Natalis ke45 kampus Trisakti.

Sugiharto menyontohkan tanggung jawab sosial 
yang dilakukan Pertamina, sebagai perusahaan yang 
mengelola Sumber Daya Alam, lebih diprioritaskan  
untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat 
sekitar. “Dengan visinya  Menuju Kehidupan yang Lebih 
Baik, serta misi melaksanakan komitmen korporat 
atas tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), 
diharapkan bisa memberikan nilai tambah kepada 
stakeholder untuk mendukung per  tumbuhan perusahaan 
serta melaksanakan tanggung jawab korporat dan 
kepedulian sosial un tuk pembangunan masyarakat 
berkelanjutan (sustainable),” papar Sugiharto . 

Pemahaman  peserta kuliah umum tentang para
digma baru CSR semakin lengkap, karena dalam sidang 
terbuka itu juga disampaikan tujuan CSR Pertamina 
secara eksternal. Yakni membantu pemerintah mem
perbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) In
donesia, melalui pelaksanaan programprogram yang 
membantu pencapaian target pembangunan millenium 
atau Millenium Development Goal (MDGs).MPNovira/
DSU

CILACAP - Dalam rangka 
memperingati HUT ke53 
Pertamina pada 10 De
sember 2010,  Serikat Pe
kerja Pertamina Patra Wija
yakusuma (SPP PWK) Cila
cap menggelar pameran 
bertajuk Pertamina Expo 2010 
Gelar Potensi Cilacap di Patra 
Graha  mulai 27 November 
hingga 7 Desember 2010. 

Pertamina Expo 2010 
secara resmi dibuka oleh 
Wakil Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamudji, ditandai 
dengan pemotongan pita 
dan pelepasan balon ke 
udara yang didampingi Pjs 
GM RU IV Masputra Agung, 
Muspida, Ketua SPP PWK  
Arie Gumilar dan sejumlah 

Tim Manajemen.
Dalam sambutannya 

Tatto mengungkapkan rasa 
te r imakas ihnya kepada 
Pertamina karena melalui 
kegiatan ini mau mengangkat 
potensi daerah Kabupaten 
Cilacap yang memang ha
rus terus diberdayakan. 
Harapannya kegiatan seperti 
ini akan berkelanjutan untuk 
kemajuan Ci lacap. Usai 
membuka secara resmi, Wakil 
Bupati Cilacap, Muspida dan 
Manajemen RU IV meninjau 
langsung standstand pa
meran.

Hal senada disampaikan 
oleh Pjs GM RU IV Masputra 
Agung dan Ketua SPP PWK 
Arie Gumilar. Melalui pameran 

ini, diharapkan masyarakat 
akan lebih memahami dan 
mencintai produk dalam negeri 
serta semakin meningkatkan 
citra positif Pertamina di 
mata masyarakat.  Selain 
itu, melalui pameran ini di
ha rapkan juga para pelaku 
bisnis di Kabupaten Cilacap 
akan semakin terpacu se
hingga perekonomian dan 
pembangunan di wilayah ini 
semakin baik.

Ketua Panitia pameran 
Herman Sumantri dalam 
laporannya menyampaikan 
kegiatan Pertamina Expo kali 
ini diikuti oleh 200 stand terdiri 
dari stand internal Pertamina 
(Public Relations, Pertamina 
Hospital Cilacap, Produksi I 

dan Produksi II, HSE)  mitra 
binaan, properti, perbankan, 
UKM, kuliner, otomotif, buku, 
institusi pendidikan, tanaman 
hias, aeromodelling, BAF, 
menembak, permainan flying 
fox, meubel, IT, fashion, 
elektrik, kesehatan dan lain 
sebagainya.

S e t i a p  h a r i  s e l a m a 
pa meran berlangsung di
tampilkan gelar budaya lo
kal seperti pentas tektek 
Kencana Wungu, musik etnik 
Belan Genjring, marawis El 
fata, keroncong irama senja, 
calung Banyumasan nyleneh, 
degung Puspitasari  dan 
siteran Tentrem. 

Selain itu, pameran kali 
ini juga dimeriahkan dengan 

berbagai lomba. Antara lain,  
lomba sosialisasi Elpiji tingkat 
kelurahan dan lomba re

arransemen mars Pertamina 
Baru tingkat pelajar.MPRU IV

Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamudji didampingi Pjs GM RU IV Masputra 
Agung menggunting pita dan pelepasan balon ke udara sebagai tanda dibu
kanya Pertamina Expo.
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Oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)
Sumber : Dunamis

http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QMRenstra@pertamina.com

Closing  Kegiatan PQA 2010 :
Menutup Kegiatan 2010 dengan Sukses, Melanjutkan 
Perjuangan di 2011 dengan Penuh Semangat

KOMET Menuju 
Indonesian MAKE (Part II)

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu target KOMET di tahun 2011 yaitu 
mengikuti Indonesian MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise) dan tentunya berharap 
dapat dinominasikan pula dalam ajang Asian MAKE.

Menjadi nominasi Indonesian MAKE bukanlah hal yang mudah dikarenakan 
keikutsertaan sebagai nominasi melalui proses pengajuan usulan oleh panelis dan 
peer group, bukan mengajukan diri seperti ajang kompetisi lainnya. Berbagai persiapan 
mulai dilakukan KOMET untuk mengikuti ajang ini, diantaranya adalah mempersiapkan 
infrastruktur, sistem, tim dan PIC, serta pelaksanaan asesmen yang barubaru ini tengah 
dilaksanakan.

Dari 3 (tiga) metode asesmen yang dilaksanakan, yaitu online survey, Focus Group 
Discussion (FGD) dan Board Interview akan diambil analisa mengenai persepsi dan harapan 
KOMETers mengenai implementasi KOMET saat ini. Selain itu, akan disusun mengenai 
strategi implementasi KOMET yang akan dijalankan pada tahun 2011.

Strategi implementasi KOMET diantaranya berkaitan dengan kegiatan forum sharing, 
pembentukan Community of Practise (CoP), identifikasi dan kompilasi aset pengetahuan, 
dan tentunya tidak lepas dari upayaupaya untuk mengkampanyekan budaya berbagi 
pengetahuan mulai dari para Senior Leader sampai dengan frontliner. 

Pengembangan dari Portal KOMET yang terintegrasi dengan Enterprise Portal 
Pertamina sebagai salah satu media knowledge management terus dilakukan. Mulai dari 
kemudahan dalam akses Portal KOMET sampai dengan pengembangan aplikasi yang 
memudahkan dalam mengkompilasi dan transfer knowledge yang berlaku di PT Pertamina 
(Persero) maupun untuk Anak Perusahaan sehingga menjadi aset perusahaan yang dapat 
menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya.

Faktor ”People” memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan dan 
menggerakkan budaya berbagi pengetahuan. Selain peran ”Senior Leader” sebagai 
panutan, peran serta Tim dan PIC KOMET memiliki andil yang besar dalam tetap menjaga 
konsistensi kegiatan KOMET.

Untuk mengukur posisi KOMET saat ini, selain dilakukan asesmen, KOMET juga 
melakukan studi banding atau benchmark dengan beberapa referensi organisasi yang 
bergerak dalam pengelolaan pengetahuan seperti American Productivity and Quality Center 
(APQC) dan best practise dari perusahaanperusahaan lokal maupun internasional.

Harus dipahami bahwa keikutsertaan dalam ajang ini bukanlah menjadi target 
pencapaian KOMET, namun ini merupakan tahapan yang perlu diikuti untuk memacu 
pengembangan KOMET dan untuk semakin mematangkan sistem pengelolaan aset 
pengetahuan di Pertamina.•

Satu per satu rencana kegiatan Insan Mutu Pertamina dapat diselesaikan dengan kinerja yang memuaskan. 
Suatu rangkaian langkah strategis yang ditetapkan pada akhir tahun 2009 telah menjadi ribuan langkah perbaikan 
dan aktifitas kerja sepanjang tahun 2010.

Para insan Mutu tidak bekerja sendirisendiri dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dukungan manajemen, 
pekerja dan seluruh entitas bisnis di Perusahaan telah menyukseskan misi panjang selama tahun macan logam 
ini. Perjalanan yang cukup sukses dari rangkaian kegiatan manajemen mutu ditutup dengan akitifitas Pertamina 
Quality Assessment (PQA).

Salah satu bentuk sukses kegiatan PQA adalah rangkaian kegiatan penyelesaian outstanding Opportunity 
for Improvement (OFI) sebagai salah satu output dari proses asesmen yang dikemas dalam Rapat Konsolidasi 
Penyelesaian Outstanding OFIAFI PQA. Kegiatan yang merupakan bentuk monitoring dan coaching ini 
dilaksanakan secara periodik setiap tiga bulan atau triwulan.

Pada bulan Desember 
ini telah dilaksanakan Rapat 
Konsolidasi Penyelesaian 
Outstanding OFIAFI PQA untuk 
Triwulan keempat pada tanggal 
17 dan 20 Desember 2010. Rapat 
yang dihadiri oleh para Aplikan 
yang pernah mengikuti asesmen 
dan dikawal oleh para Expert 
Team Examiner tersebut akhirnya 
berhasil menuntaskan sebagian besar OFI dengan hasil yang sangat memuaskan.

Para tiga belas aplikan dari Dit. Pengolahan dan Dit. Pms & Niaga berhasil menyelesaikan OFI dengan total 
pencapaian 99.7%. Sejumlah 626 item OFI yang menjadi target pada tahun 2010 dan merupakan hasil asesmen 
tahun 2008 dan 2009, sampai dengan triwulan keempat ini berhasil diselesaikan sebanyak 612 item dengan status 
Selesai, 2 item Belum Selesai dan 12 item status Disclosed. 

Sedangkan dari Anak Perusahaan, sejumlah lima belas aplikan berhasil menyelesaikan OFI dengan 
pencapaian 98.4%.  Dari sejumlah 975 item OFI yang menjadi target di tahun 2010, s ebanyak 937 item dengan 
status Selesai, 16 item status Belum Selesai dan 22 item status Disclosed. Secara keseluruhan, total pencapaian 
penyelesaian OFIAFI PQA adalah 98.9%, melebihindari target yang ditetapkan yaitu 90%.

Pencapaian dari penyelesaian outstanding OFIAFI ini akhirnya dikukuhkan melalui penandatanganan Berita 
Acara (BA) pada tanggal 20 Desember 2010. Dihadiri oleh para SVP, GM, para pejabat Fungsi/ Unit Operasi/

Usaha/Bisnis dan Direktur Anak 
Perusahaan, penandatanganan BA 
tersebut dilaksanakan pada acara 
Penutupan (closing) kegiatan PQA 
tahun 2010 di Hall lantai Ground 
Kantor Pusat.

Merupakan suatu bukti hasil 
perjuangan panjang selama 
tahun 2010 dan sebagai bentuk 
komitmen bersama untuk 
melakukan yang lebih baik lagi 

di tahun yang akan datang, para pejabat yang mewakili para Aplikan 
melakukan penandatangan BA bersama dengan SVP Renbang Bisnis & 
Transformasi Korporat sebagai penanggung jawab KPI. 

Selain prosesi penandatanganan BA, dalam acara tersebut juga 
terdapat sharing session dari pakar Kriteria Malcolm Baldrige yang 
juga mantan Dirut BRI Bapak Rudjito. Beliau memaparkan bagaimana 
peran kepemimpinan transformasional untuk mencapai kinerja ekselen 
perusahaan. Hasil asesmen PQA 2010 yang merupakan moment yang 
ditunggutunggu menjadi penutup dari rangkaian acara tersebut.

Seperti yang pernah kita bahas dalam QCorner beberapa waktu 
lalu, bahwa sepanjang  tahun 2010 ini, juga telah dilakukan asesmen 

terhadap 21 Aplikan yang berasal dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina, antara lain : 
RU II, RU III, RU IV, RU V dan RU VI dari Direktorat Pengolahan. Dari Anak Perusahaan ada PT Pertamina EP, PT 
PEP Reg. Jawa, PT PEP Reg Sumatera,  PT PEP Reg KTI, UBEP Limau, UBEP Tanjung, UBEP Lirik, dan UBEP 
Sangasanga, PT Pertamina Gas, PT PDSI, PT PTC PT PDV, RSPJ, RSPP dan Fungsi Sekretaris Perseroan 
Kantor Pusat.

Banyak “pemain baru” yang ikut dalam asesmen itu, namun itu tidak menyurutkan langkah para aplikan. 
Terbukti dari Dokumen Aplikasi (DA) yang berhasil mereka susun sebagai syarat keikutsertaan asesmen, dan 
kerjasama yang kooperatif selama site visit.

Sebagai hasil dari proses asesmen adalah Feedback  Report yang berisi OFI dan Strength (kekuatan) dari 
aplikan dan tentunya skor, yang merupakan bentuk kuantitatif yang menggambarkan posisi aplikan jika ditinjau 
dari band sesuai kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penilaian yang berupa skor tersebut telah ditetapkan dalam suatu 
Surat Keputusan Dirut dengan perolehan ratarata skor 435 yang dicapai oleh kedua puluh satu aplikan dengan 
banyak para pemain baru dalam proses asesmen tersebut.

Sertifikat Penghargaan Direktur Utama, Feedback Report dan tabulasi OFI-AFI telah diserahkan kepada para 
SVP, GM, Pejabat Fungsi/Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Direktur Anak Perusahaan oleh SVP Renbang Bisnis & 
Transformasi Korporat beserta Manajer Quality Management. 

Prestasi tersebut memang patut dirayakan oleh para Aplikan, namun ada peer penting lainnya menanti, yaitu 
banyak OFI yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan. Kita sudah memulai. 
Untuk berikutnya, mari kita lanjutkan.•

Direktorat SDM Ikut Memeriahkan Pameran 
Kinerja dan Proses Bisnis Pertamina 

Senin, 8 Desember 2010 bertempat di lantai dasar Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina telah berlangsung acara Pembukaan 
Pameran Kinerja dan Proses Bisnis Pertamina yang merupakan salah 
satu kegiatan dari rangkaian Hari Ulang Tahun Pertamina ke 53. Acara 
dibuka dan diresmikan langsung oleh Direktur Utama PT. Pertamina 
(Persero), Ibu Karen Agustiawan yang didampingi oleh beberapa 
Direktur lainnya seperti Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran dan 
Niaga, serta Direktur SDM.

Pameran yang diikuti oleh 14 peserta dari masingmasing 
direktorat tersebut turut melibatkan Direktorat SDM yang baru 
pertama kalinya mengikuti pemeran sebagai direktorat tunggal 
dimana sebelumnya SDM tergabung dengan Direktorat Umum dan 
SDM. Dengan konsep friendly diharapkan proses bisnis Direktorat 
SDM dapat lebih dikenal oleh para pekerja Pertamina.

Pameran yang berlangsung mulai tanggal 8 s/d 17 Desember 
2010 tersebut dijadikan momen yang sangat baik bagi Direktorat 
SDM untuk memperkenalkan beberapa produk unggulan seperti 
fasilitas HR Online, pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan 

langsung gula darah dan komposisi lemak tubuh, serta pemberian 
materi/toolkit terkait keSDMan (seperti kesehatan, budaya perusahaan, 
Pertamina  Learning Center, recruitment, career pathing dan pemberian 
informasi lainnya) melalui banner, leaflet, dan booklet.• 
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KOMET Menuju 
Indonesian MAKE (Part II)

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu target KOMET di tahun 2011 yaitu 
mengikuti Indonesian MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise) dan tentunya berharap 
dapat dinominasikan pula dalam ajang Asian MAKE.

Menjadi nominasi Indonesian MAKE bukanlah hal yang mudah dikarenakan 
keikutsertaan sebagai nominasi melalui proses pengajuan usulan oleh panelis dan 
peer group, bukan mengajukan diri seperti ajang kompetisi lainnya. Berbagai persiapan 
mulai dilakukan KOMET untuk mengikuti ajang ini, diantaranya adalah mempersiapkan 
infrastruktur, sistem, tim dan PIC, serta pelaksanaan asesmen yang barubaru ini tengah 
dilaksanakan.

Dari 3 (tiga) metode asesmen yang dilaksanakan, yaitu online survey, Focus Group 
Discussion (FGD) dan Board Interview akan diambil analisa mengenai persepsi dan harapan 
KOMETers mengenai implementasi KOMET saat ini. Selain itu, akan disusun mengenai 
strategi implementasi KOMET yang akan dijalankan pada tahun 2011.

Strategi implementasi KOMET diantaranya berkaitan dengan kegiatan forum sharing, 
pembentukan Community of Practise (CoP), identifikasi dan kompilasi aset pengetahuan, 
dan tentunya tidak lepas dari upayaupaya untuk mengkampanyekan budaya berbagi 
pengetahuan mulai dari para Senior Leader sampai dengan frontliner. 

Pengembangan dari Portal KOMET yang terintegrasi dengan Enterprise Portal 
Pertamina sebagai salah satu media knowledge management terus dilakukan. Mulai dari 
kemudahan dalam akses Portal KOMET sampai dengan pengembangan aplikasi yang 
memudahkan dalam mengkompilasi dan transfer knowledge yang berlaku di PT Pertamina 
(Persero) maupun untuk Anak Perusahaan sehingga menjadi aset perusahaan yang dapat 
menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lainnya.

Faktor ”People” memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkan dan 
menggerakkan budaya berbagi pengetahuan. Selain peran ”Senior Leader” sebagai 
panutan, peran serta Tim dan PIC KOMET memiliki andil yang besar dalam tetap menjaga 
konsistensi kegiatan KOMET.

Untuk mengukur posisi KOMET saat ini, selain dilakukan asesmen, KOMET juga 
melakukan studi banding atau benchmark dengan beberapa referensi organisasi yang 
bergerak dalam pengelolaan pengetahuan seperti American Productivity and Quality Center 
(APQC) dan best practise dari perusahaanperusahaan lokal maupun internasional.

Harus dipahami bahwa keikutsertaan dalam ajang ini bukanlah menjadi target 
pencapaian KOMET, namun ini merupakan tahapan yang perlu diikuti untuk memacu 
pengembangan KOMET dan untuk semakin mematangkan sistem pengelolaan aset 
pengetahuan di Pertamina.•

Satu per satu rencana kegiatan Insan Mutu Pertamina dapat diselesaikan dengan kinerja yang memuaskan. 
Suatu rangkaian langkah strategis yang ditetapkan pada akhir tahun 2009 telah menjadi ribuan langkah perbaikan 
dan aktifitas kerja sepanjang tahun 2010.

Para insan Mutu tidak bekerja sendirisendiri dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dukungan manajemen, 
pekerja dan seluruh entitas bisnis di Perusahaan telah menyukseskan misi panjang selama tahun macan logam 
ini. Perjalanan yang cukup sukses dari rangkaian kegiatan manajemen mutu ditutup dengan akitifitas Pertamina 
Quality Assessment (PQA).

Salah satu bentuk sukses kegiatan PQA adalah rangkaian kegiatan penyelesaian outstanding Opportunity 
for Improvement (OFI) sebagai salah satu output dari proses asesmen yang dikemas dalam Rapat Konsolidasi 
Penyelesaian Outstanding OFIAFI PQA. Kegiatan yang merupakan bentuk monitoring dan coaching ini 
dilaksanakan secara periodik setiap tiga bulan atau triwulan.

Pada bulan Desember 
ini telah dilaksanakan Rapat 
Konsolidasi Penyelesaian 
Outstanding OFIAFI PQA untuk 
Triwulan keempat pada tanggal 
17 dan 20 Desember 2010. Rapat 
yang dihadiri oleh para Aplikan 
yang pernah mengikuti asesmen 
dan dikawal oleh para Expert 
Team Examiner tersebut akhirnya 
berhasil menuntaskan sebagian besar OFI dengan hasil yang sangat memuaskan.

Para tiga belas aplikan dari Dit. Pengolahan dan Dit. Pms & Niaga berhasil menyelesaikan OFI dengan total 
pencapaian 99.7%. Sejumlah 626 item OFI yang menjadi target pada tahun 2010 dan merupakan hasil asesmen 
tahun 2008 dan 2009, sampai dengan triwulan keempat ini berhasil diselesaikan sebanyak 612 item dengan status 
Selesai, 2 item Belum Selesai dan 12 item status Disclosed. 

Sedangkan dari Anak Perusahaan, sejumlah lima belas aplikan berhasil menyelesaikan OFI dengan 
pencapaian 98.4%.  Dari sejumlah 975 item OFI yang menjadi target di tahun 2010, s ebanyak 937 item dengan 
status Selesai, 16 item status Belum Selesai dan 22 item status Disclosed. Secara keseluruhan, total pencapaian 
penyelesaian OFIAFI PQA adalah 98.9%, melebihindari target yang ditetapkan yaitu 90%.

Pencapaian dari penyelesaian outstanding OFIAFI ini akhirnya dikukuhkan melalui penandatanganan Berita 
Acara (BA) pada tanggal 20 Desember 2010. Dihadiri oleh para SVP, GM, para pejabat Fungsi/ Unit Operasi/

Usaha/Bisnis dan Direktur Anak 
Perusahaan, penandatanganan BA 
tersebut dilaksanakan pada acara 
Penutupan (closing) kegiatan PQA 
tahun 2010 di Hall lantai Ground 
Kantor Pusat.

Merupakan suatu bukti hasil 
perjuangan panjang selama 
tahun 2010 dan sebagai bentuk 
komitmen bersama untuk 
melakukan yang lebih baik lagi 

di tahun yang akan datang, para pejabat yang mewakili para Aplikan 
melakukan penandatangan BA bersama dengan SVP Renbang Bisnis & 
Transformasi Korporat sebagai penanggung jawab KPI. 

Selain prosesi penandatanganan BA, dalam acara tersebut juga 
terdapat sharing session dari pakar Kriteria Malcolm Baldrige yang 
juga mantan Dirut BRI Bapak Rudjito. Beliau memaparkan bagaimana 
peran kepemimpinan transformasional untuk mencapai kinerja ekselen 
perusahaan. Hasil asesmen PQA 2010 yang merupakan moment yang 
ditunggutunggu menjadi penutup dari rangkaian acara tersebut.

Seperti yang pernah kita bahas dalam QCorner beberapa waktu 
lalu, bahwa sepanjang  tahun 2010 ini, juga telah dilakukan asesmen 

terhadap 21 Aplikan yang berasal dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina, antara lain : 
RU II, RU III, RU IV, RU V dan RU VI dari Direktorat Pengolahan. Dari Anak Perusahaan ada PT Pertamina EP, PT 
PEP Reg. Jawa, PT PEP Reg Sumatera,  PT PEP Reg KTI, UBEP Limau, UBEP Tanjung, UBEP Lirik, dan UBEP 
Sangasanga, PT Pertamina Gas, PT PDSI, PT PTC PT PDV, RSPJ, RSPP dan Fungsi Sekretaris Perseroan 
Kantor Pusat.

Banyak “pemain baru” yang ikut dalam asesmen itu, namun itu tidak menyurutkan langkah para aplikan. 
Terbukti dari Dokumen Aplikasi (DA) yang berhasil mereka susun sebagai syarat keikutsertaan asesmen, dan 
kerjasama yang kooperatif selama site visit.

Sebagai hasil dari proses asesmen adalah Feedback  Report yang berisi OFI dan Strength (kekuatan) dari 
aplikan dan tentunya skor, yang merupakan bentuk kuantitatif yang menggambarkan posisi aplikan jika ditinjau 
dari band sesuai kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penilaian yang berupa skor tersebut telah ditetapkan dalam suatu 
Surat Keputusan Dirut dengan perolehan ratarata skor 435 yang dicapai oleh kedua puluh satu aplikan dengan 
banyak para pemain baru dalam proses asesmen tersebut.

Sertifikat Penghargaan Direktur Utama, Feedback Report dan tabulasi OFI-AFI telah diserahkan kepada para 
SVP, GM, Pejabat Fungsi/Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Direktur Anak Perusahaan oleh SVP Renbang Bisnis & 
Transformasi Korporat beserta Manajer Quality Management. 

Prestasi tersebut memang patut dirayakan oleh para Aplikan, namun ada peer penting lainnya menanti, yaitu 
banyak OFI yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan. Kita sudah memulai. 
Untuk berikutnya, mari kita lanjutkan.•

Direktorat SDM Ikut Memeriahkan Pameran 
Kinerja dan Proses Bisnis Pertamina 

Senin, 8 Desember 2010 bertempat di lantai dasar Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina telah berlangsung acara Pembukaan 
Pameran Kinerja dan Proses Bisnis Pertamina yang merupakan salah 
satu kegiatan dari rangkaian Hari Ulang Tahun Pertamina ke 53. Acara 
dibuka dan diresmikan langsung oleh Direktur Utama PT. Pertamina 
(Persero), Ibu Karen Agustiawan yang didampingi oleh beberapa 
Direktur lainnya seperti Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran dan 
Niaga, serta Direktur SDM.

Pameran yang diikuti oleh 14 peserta dari masingmasing 
direktorat tersebut turut melibatkan Direktorat SDM yang baru 
pertama kalinya mengikuti pemeran sebagai direktorat tunggal 
dimana sebelumnya SDM tergabung dengan Direktorat Umum dan 
SDM. Dengan konsep friendly diharapkan proses bisnis Direktorat 
SDM dapat lebih dikenal oleh para pekerja Pertamina.

Pameran yang berlangsung mulai tanggal 8 s/d 17 Desember 
2010 tersebut dijadikan momen yang sangat baik bagi Direktorat 
SDM untuk memperkenalkan beberapa produk unggulan seperti 
fasilitas HR Online, pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan 

langsung gula darah dan komposisi lemak tubuh, serta pemberian 
materi/toolkit terkait keSDMan (seperti kesehatan, budaya perusahaan, 
Pertamina  Learning Center, recruitment, career pathing dan pemberian 
informasi lainnya) melalui banner, leaflet, dan booklet.• 
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Bila dulu Bali menjadi serbuan para 
wisatawan untuk berlibur, kini tidak lagi, 
sejak film Laskar Pelangi yang diangkat 
dari sebuah novel best seller yang ditu
lis oleh Andrea Hirata, Pulau Bangka 
Belitung menjadi soroton wisatawan 
dalam negeri maupun mancanegara. 
Tidak berlebihan bila Gagas Ulung sang 
penulis buku ini menyebut sebagai 
surga yang tersembunyi, dikarenakan 
pesona alam Bangka Belitung yang 
mempesona.

Bangka Belitung yang dahulu 
tergabung dengan provinsi Sumatera 
Selatan yang semenjak 2001 ini men
jadi Provinsi sendiri menyimpan begitu 
banyak keanekaragaman tempat yang 
begitu indah. Bangka Belitung sendiri 
terdiri dari tujuh kabupaten. Pangkal 
pinang menjadi ibukota dari Bangka 
Belitung. Terdapat tujuh kategori wisata 
yang bisa pembaca nikmati bila berkun
jung ke Bangka Belitung yakni wisata 
alam, wisata sejarah, wisata relijius, 
wisata agro, wisata bahari, wisata 
kuliner, dan wisata budaya.

Hampir semua kabupaten di wi la
yah Bangka Belitung memiliki po tensi 
alam yang menakjubkan, terdapat 
banyak pantai yang eksotis dengan 
hamparan pasir putih dan laut yang 
biru. Contohnya Pantai Tanjung Tinggi 
yang dijadikan tempat syuting film 
Sang Pemimpi lanjutan dari film Laskar 
Pelangi. Tidaklah heran bila sekarang 
Bangka Belitung disebut sebagai negeri 
laskar pelangi. Selain itu terdapat pula 
Pantai Tanjung Ular, Pantai Zibur, Pan
tai Gunung Namak dan masih banyak 
pantai lainnya. Penginapan yang ter
dapat di Bangka Belitung juga banyak 
dengan harga yang bervariasi.

Provinsi Bangka Belitung adalah 
surga untuk memanjakan lidah, mulai 
dari minuman kopi, aneka kue khas, 
hidangan dengan rasa hewan laut, 
maupun makan an cina baik yang halal 
maupun tidak. Tersaji hidangan kuliner 
yang terdapat disana seperti  manisan 
kelubi, kopi tokak, rusip (yang terbuat 
dari ikan bilis) biasa dijadikan sebagai 
lauk, dan masih banyak makanan 
lainnya.

Bila para wisatawan ingin ber
wisata relijius, dapat mengunjungi 
Klenteng Kwan Tie Miaw yang terda
pat di Pangkalpinang. Kelenteng ini 
merupakan kelenteng tertua di Pulau 
Bangka. Selain itu juga terdapat Masjid 
Jami Muntok.Bangunan induk yang 
ada di mesjid ini masih asli sejak per
tama kali dibangun.Bagi orang Katolik 
berziarah ke Goa Maria adalah salah 
satu kegiatan rohani favorit. Tempat ini 
digunakan sebagai tempat memanjat
kan doa kepada Bunda Maria dan juga 
untuk mengenang Yesus Kristus.

Ada dua alasan mengapa pem
baca harus berlibur ke Bangka Beli tung, 
kare na pulau ini mempunyai ra tusan 
obyek wisata yang indah dan wajib 
dikunjungi.Bila ditinjau dari segi biaya, 
ongkos ke Bangka Belitung pun relatif 
lebih ekonomis. Buku  ini tidaklah 
hiperbolik, melainkan ungkapan takjub 
terhadap salah satu pesona alam Indo
nesia. MP PERPUSTAKAAN

BALI - Fungsi Hukum Pertamina mengadakan 
Legal Retreat Tahun 2010 Fungsi Hukum PT 
Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan  
yang diikuti oleh segenap keluarga besar 
Fungsi Hukum Pertamina, baik dari lingkungan 
Kantor Pusat maupun Unit  Pemasaran 
dan Pengolahan, dan Fungsi Hukum Anak 
Perusahaan Pertamina di The Patra Bali 
(56/12). 

Dalam pembukaan Legal Retreat Tahun 
2010 tersebut Kepala Hukum Korporat Ir
wan Priyasa menyampaikan sasaran pokok 
yang diharapkan dari kegiatan ini.  Yaitu, 
“Recharging, Reviewing, Refresh, Resolve 
legal outstanding issues,  Reaffirmed our 
values,  and Reframed legal affairs work 
program (R5)”.  Menurutnya, kegiatan ini 
sangat penting sebagai tempat bertemu, 
be rembuk, dan menyelesaikan berbagai 
masalah, terutamanya masalah hukum yang 
dihadapi perusahaan. “Tidak ketinggalan 
juga, bersamasama merenungi perjalanan 
kita sampai menjelang akhir tahun 2010, 
merefleksikan jejak langkah kita, mengambil 
hikmah pelajaran dan membuat resolusi 
penting untuk menapak ke depan dengan lebih 
mantap yang sejalan dengan sasaran yang 
ingin dicapai,”ujarnya.

Kegiatan Legal Retreat 2010 ini merupakan 
salah satu forum untuk para in house counsel 
baik yang berada di Pertamina Pusat, 
Direktorat, Unit maupun Anak Perusahaan 
untuk saling  melakukan sharing experience 

Pertamina Legal Retreat 2010 :
Tingkatkan Kerjasama demi Kemajuan 
Perusahaan

dan exchange knowledge terutama terhadap 
permasalahan hukum yang mengemuka dewasa 
ini. Dalam kegiatan Legal Retreat ini, peserta 
mendapat kesempatan untuk mendengar dan 
belajar dari para pakar dan narasumber yang 
kompeten dan berpengalaman di bidangnya 
masingma sing. Pada session pembelajaran 
ini, para pembicara berbagi pengetahuan dan 
pengalaman dengan topik bahasan yang penting 
dan menarik. 

Pemaparan materi disampaikan secara 
interaktif disertai sharing pengalaman dan 
dialog tanya jawab disampaikan oleh Michael 
Yoshii dan Michael Tardif dari Latham & Watkin 
International Firm Singapore yang menyajikan 
topik tentang “Merger & Acquisition From Legal 
Persepective” dan “In House Counsel Roles 
and their Relationship With External Counsel”. 
yang gamblang dan berguna bagi para in house 
counsels. 

Selain itu, beberapa “tips & key strategy How 
to Win an Arbitration Case” juga disajikan oleh 
Aloke Ray dan Nandakumar dari White & Case 
International Firm Singapore. 

Para peserta juga memperoleh pencerahan 
pada “motivation session” yang dipandu oleh Dr. 
Gunawan,  pengajar dalam Advance Leadership 
Program yang dilaksanakan oleh Pertamina 
bekerjasama dengan Executive Center for Global 
Leadership (ECGL), Jakarta dan Rotterdam School 
of Management (RSM), Erasmus University, the 
Netherland.

Disamping sesi legal seminar tersebut, 

diadakan juga forum koordinasi dan konsolidasi 
internal untuk  melakukan refreshment terhadap 
visi, misi dan strategi Fungsi Hukum Pertamina, 
penguatan komitmen dan nilainilai Fungsi 
Hukum Pertamina (Culture Change & Values), 
serta memperkuat komitmen dan kerjasama antar 
Fungsi Hukum Pertamina.

Pada kesempatan  tersebut, Irwan Priyasa 
juga menjelaskan mengenai telah terbitnya Surat 
Keputusan Direksi Pertamina No. 45 Tahun 2010 
tentang perubahan struktur organisasi Pertamina. 
Di dalam struktur organisasi yang baru tersebut, 
Fungsi Hukum Pertamina telah diintegrasikan 
menjadi satu. Struktur organisasi ini memberi 
ruang yang lebih luas bagi Fungsi Hukum untuk 
berkarya dan memberikan peluang yang lebih 
besar untuk menjawab tantangan profesi in 
house counsels. Dengan bersinerginya dengan 
seluruh fungsi hukum direktorat dan unit operasi 
serta Anak Perusahaan, Fungsi Hukum dapat 
mengambil peran lebih, bukan saja lebih aktif 
dan proaktif, tetapi juga lebih besar dimensinya, 
dan memberi kontribusi yang lebih banyak dan 
berkualitas bagi perusahaan dalam memenuhi 
aspek Good Corporate Governance.

Selaku Chief Legal Counsel Pertamina, Irwan 
Priyasa menegaskan sudah waktunya Fungsi 
Hukum berubah dan berbenah. “Kita harus 
bekerjasama dalam satu tim dan memiliki visi 
yang sama untuk mencapai perubahan yang 
kita harapkan”, ujar Irwan. MPLEGAL AFFAIRS/
BAK

JAKARTA – Pertamina kembali gelar ke
juaraan bulu tangkis Pertamina Open mulai 
tanggal 612 Desember 2010 di GOR Bulu 
Tangkis Gelora Bung Karno, Senayan.

Diselenggarakannya kejuaraan Pertamina 
Open, merupakan wujud peran aktif Pertamina 
dalam membantu pemerintah dalam mengem
bangkan kegiatan olah raga di Indonesia, 
khususnya dalam mencari bibit atau bakat 
pebulutangkis yang andal khususnya dari 
kelompok remaja dan taruna.

Dalam kesempatan ini, Direktur SDM 
Pertamina Rukmi Hadihartini menjelaskan 
peserta yang turut serta dalam kejuaraan 
Pertamina Open tahun 2010 ini meningkat 
menjadi 90 club dengan melibatkan 900 orang 
yang bertanding. Tahun sebelumnya  hanya 
diikuti 70 club. “Diharapkan ini kejuaraan ini 
menjadi sumbangsih Pertamina terhadap 
dunia olah raga di Indonesia,” ujarnya.

“Karena bulu tangkis itu menjadi ke
banggaan Indonesia, baik di tingkat regional, 
nasional, maupun internasional. Diharapkan 
dengan adanya Pertamina Open, dapat me
numbuhkan kembali tunastunas pebulutangkis 
Indonesia,” tutur Rukmi.

Rukmi juga menjelaskan, Per tamina Open 
ini merupakan bagian dari rangkaian  kegiatan 
HUT ke53 Pertamina. “Ini sudah yang ke

Pertamina Open 2010 Cetak Atlit Muda Berbakat

empat kalinya Pertamina menyelenggarakan 
Pertamina Open,” katanya.

Kejuaraan bulu tangkis Pertamina Open kali 
ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp 250 
juta, yang diikuti oleh berbagai nomor, yakni 
tunggal remaja putra/putri, tunggal taruna putra/
putri, tunggal dewasa putra/putri, ganda veteran 
total usia 90 tahun dan ganda veteran total 100 
tahun.

Adapun pemenang pertama tunggal remaja 
putra, Fikri Ihsandi Hadmadi; tunggal remaja putri, 
Rena Aela; tunggal taruna putra, Panji Akbar; 

tunggal taruna putri, Ganis Nur Rahmadini; 
tunggal dewasa putri, Maziyyah Nadhir; dan 
tunggal dewasa putra, Achmad Rivai.

Untuk pemenang pertama ganda taruna 
putra, Kenas Adi/Sigit Sudrajad; ganda taruna 
putri, Gloria Emanuelle/Nurbeta; ganda dewasa 
putra, Rian Sukmawan/Yonathan SD; ganda 
dewasa putri, Athiatun/Devi Tika Permatasai; 
ganda veteran 90 tahun, Bambang. S/Efendy 
Wijaya; dan ganda veteran 100 tahun, Bambang 
S/H.Imam.MPNDJ
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PERTAMINA RESMIKAN SPBU COCO BARU 
DI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN – Kamis (16/12) VP BBM Retail Deni 
K. Wisnuwardani meresmikan pembukaan SPBU 
61.761.03 di Kota Balikpapan. SPBU ini merupakan 
SPBU COCO (Company Owned Company Operated) 
ketiga di Kota ini. Di SPBU area ini akan dikembang
kan fasilitas Bright Store, kafe, sarana olah raga, dan 
car wash.MPPMS REG. VI

HENDRA YOGA
Manajer Operational Risk
Direktorat Pengolahan
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SYUKURAN HUT KE-53 di RU II DUMAI

DUMAI - RU II Dumai menyelenggarakan syukuran  HUT 
ke53 di BPSM secara sederhana. Pada peringatan tahun ini 
juga diumumkan Annual Employee Award RU II Tahun 2010. 
Kategori annual employee ini dibagi menjadi empat, yaitu: 
Pekerja Berprestasi, Pekerja Aktif, Pekerja Peduli HSE dan 
Pekerja Sehat. Pemotongan Nasi Tumpeng sebagai tanda 
peringatan dan sekaligus syukuran atas HUT ke53 tahun 
ini menjadi tradisi yang tidak pernah dilupakan.  Ada juga 
pemberian penghargaan kepada peserta CIP (SS, GKM & 
PKM) yang telah mengharumkan nama RU II dan pemberian 
kenangkenangan kepada Himpana.MPRUII
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PERTANDINGAN & DONOR DARAH DI RU VII 

SORONG - Dalam rangka memperingati HUT Per
tamina ke 53, keluarga besar Pertamina di Sorong me
nyelenggarakan jalan santai (11/12).  Jalan santai yang 
diikuti 600 orang. Ikut hadir dalam kegiatana tersebut 
GM RU VII Kasim Sorong Made Rhena Yasa, Pjs FM 
PEP Field Papua Agus S.Sitompul, Heads of Dock Yard 
Susilo Utomo, Direktur RS Pertamina Sorong dr Jimmy 
Woworuntu, Herman Muis, Johny Kaotjil, Daniel Lobo, 
Abubakar Lodji dan pekerja Pertamina berlangsung 
meriah. Dan untuk hadiah utama TV LCD 32’ diraih 
Ishak tenaga LC di RS Pertamina Sorong. Selain jalan 
santai juga digelar perlombaan tenis lapangan, lomba 
voli, serta donor darah.MPRU VII

BAKTI SOSIAL DONOR DARAH HUT KE-53

JAKARTA – Rangkaian ulang tahun ke53 Pertamina diisi 
dengan bhakti sosial donor darah. Acara yang digelar seren
tak di seluruh unit operasi Pertamina ini, dibuka Direktur 
Utama Karen Agustiawan, Selasa (14/12) di Kantor Pusat.
Jajaran direksi hadir dalam kegiatan ini, di antaranya 
Direktur Keuangan M. Afdal Bahaudin, Direktur SDM Rukmi 
Hadihartini,dan Direktur Umum Waluyo. Sementara dari 
PMI hadir Ketua PMI DKI Jakarta Rini Sutiyoso. Selain 
bakti sosial, acara yang menargetkan 3000 pendonor  juga 
diisi dengan pemberian penghargaan kepada 3 pendonor 
terbanyak.MPDRP

PT PERTAMINA EP FIELD RANTAU
GELAR JALAN SANTAI DAN SENAM MASSAL

RANTAU - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun 
KE53 Pertamina, PT Pertamina EP Field Rantau  meng
gelar senam massal dan jalan santai, Minggu (12/12). Acara 
diawali senam Aerobik massal yang dilanjutkan dengan jalan 
santai yang dilepas oleh FM Rantau Irwansyah, didampingi  
Tim manajemen dengan diiringi Drum Band SD Dharma 
Patra Rantau. Para peserta terdiri dari Pekerja/pekarya 
beserta keluarga, mitra kerja, murid TK, SD, SMP, SMU 
dan masyarakat yang berada di sekitar operasi Pertamina 
Rantau yang berjumlah sekitar 2.000 orang, mengambil rute 
komplek Pertamina Rantau, dengan jarak tempuh sekitar 
2,5 km. Kegiatan berlangsung meriah dengan hadiah yang 
sangat menarik berupa Kipas Angin, DVD Player, Kompor 
Gas, TV 24’ dan 32’ LCD, Lemari ES, Mesin Cuci serta 
puluhan hadiah hiburan lainnya.MPPEP RANTAU

Tahun 2010 sebentar lagi selesai. Saatnya 
introspeksi tingkah laku dan kejadian selama tahun ini.

Pak Budi : Gak terasa ya... Kita tinggal menghitung 
hari menghabiskan tahun 2010. 

Ibu Yanti : Betul .... Ada rencana pergi ke suatu 
tempat pas pergantian tahun, Pak?

Pak Budi : Enggak tuh Bu. Saya sih setiap 
pergantian tahun berjalan seperti biasa. 
Palingpaling begadang di depan rumah 
sama tetangga sambil bakar ayam...  

Ibu Pratiwi : Mempererat silaturahmi ya Pak....  
Pak Budi : Betul Bu...
Ujang : Kalo saya mah malem tahun baru konvoi 

keliling sama tementemen.... Kan seru 
tuh.. dimanamana rame...

Iyum : Ih, ngeri atuh Jang. Kan sering terjadi 
kecelakaan kalo kayak gitu... 

Ibu Yanti : Wah sayang yah.... Padahal akhir 
tahun bisa jadi waktu yang pas untuk 
merenung, introspeksi apa yang telah 
kita lakukan selama setahun.  Di 
tahun 2011, kebiasaan baik  harus 
ditingkatkan dan kebiasaan buruk harus 
ditinggalkan...

Pak Budi : Kalo masalah introspeksi mah gak usah 
nunggu akhir tahun kalee Bu.... Setiap 
saat seharusnya dapat dijadikan momen 
untuk merenung, menilai apa yang 
masih harus diperbaiki. 

Mang warta : Betul Pak Budi... Mungkin maksudnya 
Bu Yanti, daripada kongkowkongkow 
atau melakukan kegiatan yang 
membahayakan, kan lebih baik 
sisa waktu yang ada dipake untuk 
muhasabah... Itu mah istilah saya... 
Mohon ampun dan minta petunjuk ke 
Yang Ngasih Hidup...

Ibu Pratiwi : Dipikirpikir, bagus juga tuh kalau 
Pertamina ngadain acara seperti itu 
untuk para pekerja. Kan kalau sekadar 
gathering sudah biasa dilakukan. 
Tapi ini acara yang dikemas untuk 
introspeksi, baik secara individu 
maupun kelembagaan. Pekerja diajak 
untuk bekerja dengan hati yang bersih. 
Insyaallah,  kalau ini rutin dilakukan, 
perusahaan ini pasti jauh lebih besar 
daripada sekarang karena SDMnya 
bekerja cerdas dengan keimanan dan 
ketakwaan yang kuat.

Pak Budi : Iya yah... gak cuma sekadar kerja tapi 
juga memberikan yang terbaik untuk 
perusahaan. Hehehehe...MP
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PGE Masih Perlu Kerja Keras dan Kerjasama
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Direktur Utama PGE Abadi Poernomo memotong tumpeng sebagai tanda syukur di usia ke4 PT Pertamina Geothermal 
Energy didampingi Komisaris Utama PGE Slamet Riady dan anggota komisaris dan direksi lainnya.

JAKARTA - “Bertambahnya 
usia PGE di tahun ke4 ini 
se jalan  dan selaras dengan 
bertambahnya usia Pertamina 
yang sudah 53 tahun,”  kata 
Dirut PGE Abadi Poernomo 
dalam perayaan hari ulang 
tahun Pertamina Geothermal 
Energy yang keempat di 
Jakarta, Senin (15/12). 

Perayaan  ulang tahun 
dihadiri Komisaris Utama 
PGE Slamet Riady, jajaran 
komisaris dan direksi lainnya, 
jajaran manajemen dan PWP 
PGE.  

Abadi  mengingatkan 
tujuan PGE untuk menjadi  
perusahaan geothermal  ke
las dunia pada tahun 2014 
yang akan datang. “Untuk 
mencapai tahapan tersebut,  

PGE kepada para pekerja 
yang MPPK, pensiun dan 
mutasi. 

Acara diakhiri dengan 
ceramah dari Ustad Yusuf 
Mansyur yang berbicara ten

tang kekuatan  energi dari 
se dekah.MPUHK 

JOB Salawati Salurkan Bantuan Rp 215 Juta
PAPUA BARAT  JOB PertaminaPetro China Salawati(JOB 
PPS menyerahkan bantuan sekaligus peresmian penggunaan 
balai kam pung Duriankari Distrik Salawati Selatan, (10/11). 

“Total bantuan sebesar Rp. 215 juta ini sebagai wujud 
kepedulian dan bagian dari tanggung ja wab sosial JOB PPS 
kepada masyarakat di sekitar wilayah ring I operasi kami. 
Suksesnya pe ngelolaan lapangan migas tidak terlepas dari 
dukungan lingkungan di sekitarnya. Untuk itu kami mohon 
dukungan dari masyarakat agar kegiatan operasional dapat 
berjalan lancar,” ujar GM JOB P-PS Afif Saifudin.

Selain peresmian balai kampung, JOB PPS memberikan 
bantuan dua ekor sapi untuk kurban kepada warga distrik 
Salawati Selatan seharga Rp. 10 juta yang diserahkan GM JOB 

APKIPRAH anak perusahaan

JAKARTA - Pertamina EP 
(PEP) Field Subang dan 
Uni t  B isn is  EP (UBEP) 
Jam bi berhasil meraih pre
dikat PROPER Hijau dari 
Kementerian Lingkungan 
Hidup. Penghargaan tersebut 
diserahkan langsung oleh 
Wakil Presiden RI Budiyono 
kepada Presiden Direktur 
Pertamina EP Salis S Aprilian 
di Jakarta, Jum'at (26/11).

Presiden Direktur PEP 
Salis S. Aprilian menegaskan 
bahwa  peng anugerahan 
PROPER Hi jau ini merupakan 
hasil ko mitmen perusahaan 
dalam menjalankan bisnis 
yang ramah lingkungan, ber
ke lanjutan, berbasis pada 
tata nilai Pertamina, serta 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
C l e a n e r  P r o d u c t i o n  & 
Green Environment. "Peng
anugerahan ini merupakan 
pengakuan atas kerja keras 
dan semangat para pekerja di 
lingkungan PEP keseluruhan 
untuk berproduksi dan ber

maka tahun 2011 harus 
te lah  menjadi  center of 
ex cellence for Indonesia 
geothermal industry,” ujar 
Abadi melanjutkan. “Tahapan
tahapan ini bukanlah sesuatu 
yang mudah dicapai, namun 
bisa dicapai dengan kerja 
keras dan kerjasama. “

Sampai Oktober  2010, 
produksi listrik PGE telah 
mencapai 1.700 MWH. Diakui 
oleh Abadi bahwa produksi ini 
masih belum sesuai dengan 
yang diharapkan.  Namun ia 
optimis bahwa target 10.000 
MW tahap II dimana 3.977 
MW  berasal dari geothermal, 
akan tercapai. 

Usai acara, kepada Media 
Pertamina dan Pertamina TV, 
Abadi mengakui bahwa PGE 

masih harus kerja ke ras untuk 
memperbaiki sis tem operasi 
apalagi untuk me ngejar target 
2014 yang telah ditetapkan. 
Karena itu PGE dituntut bukan 
hanya merangkak, tetapi juga 
harus bisa berlari. 

Untuk mengejar target 
tersebut, PGE berencana un
tuk membangun di 11 lo kasi. 
Antara lain, di Sungai Penuh 
(Jambi), Hululais (Bengkulu), 
Balai Lumut (Sumatera Se
latan), Kamojang, Ulubelu 
(Lampung), Tompaso (Sula
wesi Utara), dan lainlain.  

B e r s a m a a n  d e n g a n 
syukuran ulang tahun PGE 
ke4, juga diberikan  peng
hargaan  piagam ulang tahun 
dinas (UTD), penyerahan 
kenangkenangan dari Dirut 

Pertamina EP Raih Dua PROPER Hijau

PPS kepada Kepala Distrik Salawati Selatan. Kemudian melalui 
Field Manager, Albertus Wahyu di serahkan bantuan untuk 
keperluan renovasi pembangunan gedung Gereja Pantekosta 
di Papua Jemaat Victoria senilai Rp. 5 juta.

Kepala Kampung Duriankari Yusuf Murai menyampaikan 
rasa terima kasihnya atas dukungan JOB PPS dalam membantu 
kelancaran pemerintahan tingkat desa. “Kami akan membantu 
menjaga kelancaran operasi JOB PPS,” ujar Yusuf.

Kedatangan rombongan di Dermaga Kampung Durian kari 
disambut dengan meriah oleh warga Kampung Du riankari. Hadir 
dalam kesempatan tersebut ,antara lain FM JOB PPS Albertus 
Wahyu Widhiono, Kepala Distrik Salawati Selatan Maklon Wally, 
dan Afdal  dari OPCOM PetroChina.MPJOB P-PS

karya lingkungan lebih baik 
lagi dan menerapkan good 
engineering practices dalam 
operasional seharihari di la
pangan,” tambah Salis.

PROPER merupakan 
p r o g r a m  K e m e n t e r i a n 
Negara Lingkungan Hidup 
untuk meni la i  per ingkat 
kinerja perusahaan dalam 
hal pengelolaan lingkungan.  
Peringkat PROPER juga 
dijadikan sebagai salah satu 
persyaratan Key Performance 
Indicator Management di 
banyak perusahaan dalam 
upaya pengelolaan lingkungan 
yang berbasis pada kekuatan 
sosia l  dan penanganan 
dam  pak lingkungan. Aspek 
yang dinilai adalah limbah 
cair, emisi gas buang dan 
pengelolaan limbah B3.

Seperti tahuntahun se
be lumnya,  pelaksanaan 
PROPER juga melibatkan 
pemerintah daerah propinsi 
dan kabupaten/kota, se
dang kan dalam penilaian 

tahap akhir telah dievaluasi 
oleh Dewan PROPER yang 
beranggotakan dari akademisi, 
LSM, wartawan, politikus dan 
juga unsur pe  merintah. Se
hingga prinsip pelaksanaan 
PROPER seper ti keadilan, 
transparansi, akun tabel dapat 
tetap ter jaga.

Kriteria warna PROPER 
yang diberikan adalah emas 
yang berarti usaha telah 
kon sisten menunjukkan ke
unggulan lingkungan da
lam proses produksi/jasa, 
melaksanakan bisnis yang 
beretika dan bertanggung 
jawab terhadap masyarakat.

PROPER Hijau artinya 
usaha yang melakukan 
pe ngelolaan l ingkungan 
lebih dari yang disyaratkan 
dalam peraturan melalui 
pe laksanaan sistem pe
nge lolaan lingkungan, pe
manfaatan sumberdaya se
cara efisien melalui upaya 4R 
(Reduce, Reuse, Recycle dan 
Recovery).

PROPER Biru untuk usa
ha yang telah melakukan 
upaya pengelolaan lingkungan 
yang disyaratkan, sedangkan 
warna merah berarti upaya 
yang dilakukan belum sesuai 
dengan persyaratan yang 
ditentukan.
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Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian menerima PROPER Hijau dari Wakil Presiden Boediono.

Terhadap kategori pe
ni laian PROPER Hitam, 
un tuk usaha yang sengaja 
me lakukan perbuatan atau 
kelalaian yang mengakibatkan 
pencemaran atau kerusakan 
lingkungan serta pelanggaran 
terhadap peraturan perun

dangundangan.
Kecuali Field Subang dan 

UBEP JAMBI yang mem
peroleh PROPER Hijau, la
pangan PEP lainnya mem
peroleh PROPER Biru.MP 

PEP
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Pertamina Kembali Pasok 
BBM & Pelumas Pamapersada

PT Arun Ngl. Terima Penghargaan PROPER Hijau
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Direktur Pemasaran Pertamina Djaelani Sutomo (kedua dari kanan) dan VP Pelumas Pertamina Supriyanto (kiri) melakukan toast dengan 
manajemen PT Pamapersada  Nusantara usai penandatanganan kerjasama jual beli BBM dan Pelumas.

JAKARTA – Penandatanganan 
kontrak perpanjangan jual beli BBM 
dan Pelumas Pertamina  antara PT 
Pertamina (Persero) dengan PT 
Pamapersada Nusantara (group) 
dilakukan Direktur Pemasaran dan 
Niaga Djaelani Sutomo dengan 
Direktur PT Pamapersada Nusantara 
(group) Bambang Tjahyono, di 
Jakarta, Rabu (8/12).

Dalam perjanjian ini Pertamina 
akan memenuhi kebutuhan ba han 
bakar minyak dan pelumas se
bagai bahan dasar utama operasi 
penambangan Pamapersada sebe
sar ratarata 552.000 KL per tahun. 
Dan diperkirakan nilai bisnis dari 
transaksi tersebut sebesar Rp 6 
triliun per tahun.

Menurut Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina, Djaelani 
Sutomo, sejauh ini hubungan yang 
terjalin antara Pertamina dengan 
PT Pamapersada Nusantara sangat 
baik. “Untuk kontrak yang baru 
ditandatangani berlaku saat ini, 
berakhir pada 31 Januari 2011 dan 
akan diperpanjang sampai 31 Januari 
2012 dengan addendum Perjanjian 
Jual Beli yang akan ditandatangani 
saat ini,” paparnya.

Dalam kerjasama ini, layanan 
yang telah diberikan Pertamina 
kepada PT Pamapersada Nusantara 
antara lain memberikan harga 
khusus, pembayaran secara kredit, 
jaringan distribusi yang kuat dengan 
alternatif pola suplai untuk menjamin 
pasokan, adanya layanan after 
sales service dan technical support, 
pengisian menggunakan surveyor 

independen, dan penyelesaian 
ma salah serta penggantian losses 
BBM.

Dalam waktu dekat juga akan 
diberikan pelayanan tambahan 
yakni tersedianya tersedianya VHS 
(Vendor Held Stock)  dan sistem 
pe nyerahan BBM konsinyasi untuk 
sitesite utama PT Pamapersada 
Nu santara.

 “Selaku produsen Pertamina 
ber komitmen untuk selalu menjaga 

dan meningkatkan kepuasan serta 
loyalitas pelanggan, khususnya 
ke  pada PT Pamapersada,” cetus 
Djaelani.

PT Pamapersada Nusantara dan 
group merupakan anak perusahaan 
dari PT United Tractors (group Astra 
Internasional). Sebuah perusahaan 
yang bergerak di bidang operasi 
penambangan batu bara terbesar di 
Indonesia dengan nilai pertumbuhan 
yang cukup tinggi.MPNDJ

JAKARTA - Dari 690 perusahaan di 
Indonesia yang ikut seleksi PROPER 
tahun 2010, PT. Arun NGL menjadi 
satu satunya perusahaan yang 
berlokasi di Aceh yang berhasil 
meraih penghargaan lingkungan 
PROPER Hijau  bersama 54 perusa
haan lainnya. Penghargaan  tersebut 
diserahkan langsung oleh Wakil Pre
siden Republik Indonesia, Boediono, 
pada acara Malam Anugerah Ling
kungan di Jakarta, (26/11). 

Anugerah ini begitu berarti 
ba gi PT Arun mengingat kini PT 
Arun sudah mendekati masa akhir 
produksi LNG yang diakibatkan 
oleh semakin berkurangnya jumlah 
pasokan gas dari ladang gas 
Exxon Mobil. Namun sebagaimana 
semboyan never ending spirit on 
safety and environment, PT Arun 
terus berupaya mempertahankan 
predikat sebagai  kilang yang ter

andal dan teraman di dunia. 
Perjalanan memperoleh pering

kat PROPER Hijau bukanlah sebuah 
perjalanan yang mudah bagi PT 
Arun, mengingat besarnya tantangan 
operasional kilang. Antara lain, ting
ginya kandungan impurities di dalam 
gas umpan seperti hydrogen sulfide ( 
H2S), carbon dioxide ( CO2), dan air 
raksa (Hg), yang memiliki exposure 
tinggi terhadap lingkungan, sehingga 
memerlukan strategi khusus dalam 
pengelolaan lingkungan dan mana
jemen keselamatan operasi kilang. 

Tahun 2008, ketika pertama kali 
ikut seleksi PROPER, PT. Arun men
dapatkan peringkat Merah. Setelah 
melakukan berbagai pembenahan, 
peringkat PT Arun naik menjadi 
Biru pada 2009.  Tahun ini, PT. 
Arun berhasil mencapai peringkat 
PROPER Hijau yang penghargaannya 
diterima oleh Fuad Buchari, Wakil 

Presiden Direktur PT Arun. Selain itu,  
mendapatkan sertifikat ISO 14001 
dan penghargaan kese la matan dan 
lingkungan kerja lainnya.

PT Arun akan terus memperta
han kan peringkat ini dan bahkan 
menjadikan peringkat PROPER 

Emas sebagai target pengelolaan 
lingkungan dan pelaksanaan CSR 
PT Arun ke depan. Untuk itu, PT 
Arun terus meningkatkan ki nerja 
menajemen keselamatan dan ling
kungan serta inovasi pro gram CSR 
secara berkesinambungan.MPARUN 
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JAKARTA – “Situasi yang kita hadapi saat ini sangat menantang. 
Karena itu,  kita harus optimis bahwa Pertamina akan semakin baik 
ke depannya.  Kerja keras dalam mengimplementasikan 6C harus 
bisa dicapai. Untuk itu, buang jauhjauh zona kenyamanan,” ujar 
Direktur SDM Pertamina, Rukmi Hadihartini dalam kesempatan 
penutupan program Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) Batch IV tahun 
2009 yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (19/11).

Lebih lanjut Rukmi menyampaikan agar para BPS bisa mem
berikan hasil yang terbaik dan dapat menjadi bagian dalam menyuk
seskan transformasi Pertamina, dalam mencapai citacita menjadi 
perusahaan yang berkelas dunia.

“Anda boleh saja bangga bergabung dalam BUMN terbesar di 
Indonesia. Ini adalah sebuah kesempatan yang bagus. Tapi perlu 
diingat bahwa Pertamina saat ini menghadapi persaingan yang luar 
biasa dari perusahaan minyak swasta dan asing di kancah global,” 
tegas Rukmi. 

Sebanyak 74 peserta program dinyatakan lulus. Yaitu, BPS 
Pengolahan sebanyak 38 orang, BPS Marketing & Trading sebanyak 
11 orang, BPS Keuangan sebanyak 16 orang, BPS Satuan Pe
ngawas Internal (SPI) sebanyak 4 orang dan BPS Manajemen Aset 
sebanyak 5 orang.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian selama mengikuti 
pendidikan, peringkat terbaik  BPS Pengolahan diraih oleh Revi 
Kautsar Firmansyah, BPS Marketing & Trading diraih oleh Achmad 
Rifqi, BPS SPI diraih oleh Harry Valentine Turnip, BPS Manajemen 
Aset diraih oleh Ridho Haqi, dan BPS  Keuangan diraih oleh Sarah 
Arlita Siregar.

Untuk Kertas Kerja Wajib (KKW) terbaik Pengolahan diraih oleh 
Refi Kautsar Firmansyah. Sedangkan KKW terbaik Keuangan adalah 
Ardi Arifianto. Selain itu, KKW terbaik Marketing & Trading diraih 
oleh Budiono Suhartanto.

Salah satu peserta program BPS, Revi Kautsar Firmansyah 
mengatakan, program pendidikan yang dijalaninya selama satu tahun 
ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengabdi dan memberikan 
kontribusi yang terbaik buat Pertamina.

“Program ini sangat mendukung kita  agar bisa lebih banyak 
belajar, melakukan kegiatankegiatan dengan memberikan inovasi 
yang terbaik buat Pertamina untuk menuju world class,” ungkap 
Revi.MPIK 

Penutupan BPS Batch IV-2009 :
Sukseskan Transformasi 
dan Implementasi 6C
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Operasi Gratis bagi Kaum Dhuafa

Nyaman Belajar 
dengan Meja Kursi dari 
Pertamina

Apresiasi 
Pemasaran Region I 
untuk Guru SD   
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Direktur SDM Rukmi Hadihartini (tengah) yang juga sebagai Komisaris Utama Pertamedika menyaksikan proses operasi 
katarak di Rumah Sakit Pertamina Jaya.
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BEKASI – Terik matahari terasa menembus ruang kelas X 
Madrasah Aliyah, Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan 
Islam Darul Alam, Desa Buni Bhakti, Babelan, Bekasi. Ke
ringat menetes dari kening para siswa yang tengah mendapat 
pelajaran Agama dari K.H. Madrais Hajar, yang juga Ketua 
Umum Yayasan.

 Meski panas namun tidak mengganggu kenyamanan 
mereka mengikuti pelajaran.  Pasalnya sekitar 30 siswa di 
kelas ini, bisa menulis dan duduk dengan nyaman setelah 
mendapat bantuan fasilitas pendidikan dari CSR (Corporate 
Social Responsibility) Pertamina dengan Pertamina EP 
Region Jawa. “Kalau bangku dan mejanya bagus seperti 
sekarang ini, kami lebih enak menulis, dan tidak khawatir 
jatuh. Pastinya nggak ‘butut’ lagi,” ujar Rini, sisiwi kelas X.  
Sebelumnya meja dan bangku yang dimiliki yayasan sudah 
rusak, sehingga mengganggu kenyamanan belajar.

Menurut  K.H Madrais,  bantuan fasilitas pendidikan ini 
me rupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Pertamina 
kepada warga sekaligus insititusi di sekitar daerah operasi 
Pertamina EP di kawasan Babelan. “Kami bersyukur, Pertamina 

tidak menutup mata. 
Se jak  pe r tama 
ber operasi disini,  
warga sekitar su
dah banyak yang 
dibantu. Mulai dari 
pembangunan 
ja lan, bantuan 
fa s i l i tas pen
didikan, penga
daan air bersih, hingga 
untuk rumah ibadah,” papar pria yang juga menjadi 
tokoh masyarakat di Babelan ini.

Bantuan meja dan kursi di sekolah milik K.H. Madrais 
diterima pada awal tahun 2010, dengan jumlah 120 unit, yang 
dipakai untuk tiga kelas. Meski bantuan bisa digunakan untuk 
3 kelas, pihak Yayasan berprinsip menggunakan seperlunya 
untuk menggantikan yang rusak. “Selama bangku yang 
lama masih bisa diperbaiki, kita pertahankan. Nanti jika ada 
yang rusak lagi, kita bisa menggunakan yang baru bantuan 

Pertamina,” jelas K.H. Madrais.
Prinsip menjaga dan merawat bantuan selalu disampaikan 

Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam 
Darul Alam kepada para guru maupun siswa. “Dengan 
menjaga bantuan dari pihak lain, artinya kita menghargai niat 
baik dan keikhlasan Pertamina yang sangat memperhatikan 
dunia pendidikan,” kata seorang siswa.MPDSU

MEDAN - Untuk lebih mengenalkan Pertamina serta 
meningkatkan kebersamaan bagi para guru sekolah 
dasar di sekitar lingkungan operasional, Pemasaran 
Region I mengadakan kegiatan outbond pada 27
28 November 2010 di Hotel Sinabung, Berastagi. 
Selain untuk memperingati Hari Guru Nasional 25 
November, kegiatan ini juga untuk memperingati 
HUT Ke53 Pertamina.

Acara ini diikuti 50 orang guru dari 25 Sekolah 
Dasar (SD) di lingkungan sekitar operasi Pertamina. 
Mereka sangat antusias mengikuti acara outbond 
dengan beberapa permainan yang disediakan, 
seperti permainan step spider, game box, spider 
web, dan lainlain. 

Asisten Community Development Pertamina 
Pemasaran Region I  Sudarman  mengatakan bah
wa kegiatan yang diadakan ini merupakan bagian 
dari program Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang difokuskan kepada dunia pendidikan. 

Sudarman berharap kegiatan ini dapat me
ningkatkan kebersamaan antar pengajar. Di dalam 
kesempatan ini, para peserta juga diberikan pen
jelasan tentang proses bisnis Pertamina, sebagai 
tambahan pelajaran bagi anak didiknya.

Selain untuk pendidikan, program CSR Per
tamina difokuskan di bidang kesehatan, lingkungan 
hidup, serta infrastruktur dan bencana.MPPMS I

JAKARTA – Sebagai rang
kaian peringatan Hari Ulang 
Tahun ke53, Pertamina 
kem bali berkontribusi bagi 
masyarakat  yang t idak 
mampu di  Jabodetabek 
dan sekitaranya dengan 
melaksanakan operasi secara  
gratis untuk penderita bibir 
sumbing, hernia dan katarak 
yang berlangsung di Rumah 
Sakit Pertamina Jaya, Selasa 
(14/12).

Dalam pelaksanaannya, 
melalui Program Kemitraan 
Bina Lingkungan, Pertamina 
menggandeng Pertamedika 
dan Jalinan Kasih RCTI.  

Disampaikan oleh Direktur 
Utama Pertamedika Mardjo 
Soebiandono, jumlah pasien 
yang terdaftar mengikuti 
ope rasi katarak sebanyak 
412 orang, bibir sumbing 92 
orang dan penderita Hernia 
sebanyak 292 orang. 

Sementara Direktur Ke
uangan Pertamina M. Afdal 
B a h a u d i n  m e n g a t a k a n 
bahwa kegiatan bakti sosial 
ini sebagai wujud komitmen 
Pertamina untuk senantiasa 
meningkatkan kepedulian 
terhadap kesehatan bagi 
warga yang kurang mampu. 

“Operasi gratis ini tidak 
akan berhenti sampai di si ni. 
Pertamina akan terus 

mem buktikan tanggung jawab 
sosial, tidak hanya di bidang 
kesehatan,” kata Afdal. 

Dalam kesempatan ter
sebut Dirjen Bina Pelayanan 
Medik Kementerian Kese
hatan Supriyantoro menga
takan bentuk kepedulian 
so  sial  yang di tunjukkan 
Per tamina ini patut menjadi 
contoh bagi  instansi lainnya 
dalam berkontribusi terhadap 
kesehatan masyarakat.

“Dengan adanya kepe
dulian sosial yang dilakukan 
oleh Pertamina ini maka akan 
meningkatkan pelayanan 
ke sehatan yang sampai 
saat ini masih belum 100 
persen mampu didukung oleh 
pemerintah. Masih banyak 
yang belum bisa kita bantu 
secara maksimal karena ken
dala biaya,” ungkap Supri
yantoro.

Komisaris Utama Perta

medika yang juga Direktur 
SDM Per tamina Rukmi 
Hadihartini menambahkan 
kegiatan ini  menunjukkan 
Pertamina sebagai peru sa
haan terkemuka di Indonesia 
turut berkontribusi dan peduli 
terhadap masyarakat yang 
kurang mampu karena ini 
su dah menjadi kewajiban 
Pertamina untuk membantu 
sesama.MPIK 


