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VP Pelumas Pertamina Supriyanto dH (kedua dari kanan) meninjau kontainer 
bermuatan pelumas marine untuk Hyundai Heavy industry yang akan 
diberangkatkan ke Korea Selatan, pada (12/7).

JAKARTA – ekspor perdana pelumas untuk konsumen marine 
dan otomotif  dengan volume 52 kiloliter atau senilai rp 1 miliar 
ini dilakukan di unit Lubricants jampea, jakarta utara. Produk 
yang diekspor meliputi Medripal 307, Medripal 570, Salyx 440, 
Fastron Series dan Meditran Series. 

“ekspor kali ini menjadi bukti Pelumas Pertamina mampu 
mengembangkan sayap ke mancanegara, dan bisa diterima 

Pelumas Pertamina tiada henti melakukan penetrasi 

pasar ke luar negeri guna meraup pasar  internasional. 

Hanya berselang dua bulan setelah membuka pasar di 

nepal,  kini Pelumas Pertamina kembali mengekspor 

produk ke Korea.  Korea menjadi negara ke-17 sebagai 

konsumen pelumas Pertamina.

secara positif baik dari kualitas, layanan dan harga yang 
kom  petitif.  apa yang kami lakukan sebagai komitmen yang 
di jan jikan perusahaan untuk membawa pelumas menjadi anak 
perusahaan bervisi world class national lubricants company,” 
papar VP Pelumas Supriyanto d.H saat memberikan sam-
butan. 

Menurut Supriyanto pasar pelumas di Korea masih sangat 
besar, dan kali ini merupakan tahap awal yang akan diikuti 
dengan penjajakan selanjutnya. dengan menembus pasar 
negeri ginseng tersebut, pelumas Pertamina telah masuk ke 
17 negara, sebagai bukti produk pelumas Pertamina diminati 
konsumen di luar negeri. “ini bukti kita tidak jago kandang karena 
selama 4 tahun melakukan penetrasi pasar volume penjualan ke 
luar negeri mencapai 25 persen dari volume pasar domestik,” 
jelas Supriyanto. 

Manager Marketing Overseas Pertamina Lubricants re-
desmon Munir menjelaskan, pelumas Pertamina saat ini sudah 

merambah 17 negara, di antaranya Pakistan, belgia, arab 
Saudi, Myanmar, Singapura, taiwan, Filipina, timor Leste, 
australia, jepang, Cina, dan lain-lain. “untuk ekspor ke Korea 
kali ini baru tahap pertama, dan akan bergulir setiap bulan 
melalui agen eksklusif kami uCi,” kata redesmon.

Sementara itu Supriyanto menambahkan ekspansi ke 
luar negeri terus dilakukan guna mengimbangi target revenue 
Pelumas Pertamina yang mencapai rp 8,5 triliun, dimana pada 
semester pertama tahun 2011 telah dicapai sekitar rp 4 triliun. 
Selain itu kita juga mengimbangi dengan strategi unorganic 
growth dengan melakukan merger dan akusisi. “Kami akan 
lakukan di pasar lokal dan internasional. namun tetap prioritas 
pada brand lokal agar pasar dalam negeri bisa lebih bagus dan 
saling mengisi,” jelas Supriyanto. terkait rencana akusisi dan 
merger di luar negeri Pelumas Pertamina telah melirik pasar 
Cina dan afrika sebagai strategi pengembangan bisnis global 
brand.MPDSU
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Peran IT menunjang ‘World Class People’ & Hrm

Pengantar Redaksi :
Menjadi sebuah perusahaan 

berkelas dunia tidak lah 
semudah membalikkan telapak 
tangan, semua itu harus melalui 
proses dan hal utama yang 
sangat berperan adalah sumber 
daya manusia yang berkopeten. 
tetapi diera globalisasi 
sekarang tidak cukup dengan 
SdM yang kompeten saja, tapi 
harus didukung pula dengan 
sistem teknologi informasi yang 

bagus, barulah nantinya tercipta world class people. 
jadi dalam hal ini, antara SdM dan it harus saling 
melengkapi. berikut paparan Senior Vice President 
Human Resource Pertamina, Ahmad Bambang kepada 
Media pertamina.

Bisa dijelaskan bagaimana peran IT (information 
Technology) dalam menunjang cita-cita Pertamina 
menuju world class company ? Salah satu ciri world 
class company adalah “information-driven corporation” 
yaitu perusahaan yang segala keputusan manajemen/
pengelolaan perusahaannya dalam segala aspek 
didasarkan atas informasi yang cepat, tepat, akurat serta 
up to date. itulah syarat yang harus dilakukan untuk 
menjadi perusahaan world class dari sisi it, dengan 
budaya menuju “information-driven corporation” di setiap 
lapisan.

Information driven corporation, bukan hanya tentang 
perusahaan saja, tetapi mencakup produk, supplier 
dan customer. Selain itu, juga menyangkut informasi 
tentang kompetitor dan market condition. Sementara 
itu, ada tiga pilar yang merupakan hal utama informasi 
untuk mendorong world class, yaitu aspek proses bisnis 
(business process), aspek sistem & teknologi  serta aspek 
manusia sebagai pelaksana (people).

untuk business process ini sudah menjadi best 
practice di dunia di setiap bidang. namun setiap 
perusahaan harus pula menyusun dan mendefinisikan 
yang sesuai dengan kondisi masing-masing.  untuk 
aspek sistem dan teknologi itu kita harus yakin bahwa 
teknologi apapun yang kita butuhkan itu ada atau 
tersedia, tinggal memilih teknologi yang tepat guna dan 
konfigurasi dengan benar dan tepat pula sesuai proses 
bisnis perusahaan.

Hal yang paling berat sebetulnya adalah sisi people-
nya. tuntutan menjadi world class yang tadi dari aspek 
information-driven corporation itu menuntut budaya 
orangnya supaya tepat, cepat dan akurat itu adalah 
disiplin, etika dan kolaboratif. inilah yang harus diikuti 
dalam perubahan budaya jika ingin menjadi world class.

Sejauh ini untuk sistem IT Pertamina sudah 
sampai level mana? Pertamina sudah menjadikan it-nya 
sebagai self services organization (SSO), it sebagai 
sebuah layanan (itSM) berbasis itiL (IT Information 
library) versi terakhir (version 3.0) digunakan sebagai 
acuan dan disertifikasi. Selain itu, Pertamina telah 
memperoleh sertifikasi ITSM ini berupa ISO 20000 
pada desember 2010, merupakan perusahaan pertama 
di indonesia dan yang ketiga di asia tenggara yang 
memperolehnya. 

tahun ini Pertamina sedang mengejar ke iSO 27000 
untuk information security serta proses implementasi 
iFrS (International Financial reporting standard) sebagai 
standar pelaporan perusahaan yang sudah berlaku di 
dunia.

Seperti dikatakan oleh Direktur SDM Pertamina 
Rukmi Hadihartini bahwa SDM Pertamina di 2016 
menjadikan Pertamina World Class People. Untuk 

IT-nya sendiri apakah akan menyesuaikan dengan 
roadmap tersebut? it untuk manajerialnya sudah siap 
dan saat ini masih proses sosialisasi IcT Master plan, 
tinggal budaya people-nya. Manajemen pengelolaan 
organisasi Hr, juga untuk fungsi-fungsi support lainnya, 
semestinya mengikuti best-practices dengan bentuk SSO 
(shared service organization) antara korporat dengan unit 
bisnis dan anak perusahaan. implementasi SSO yang 
diikuti dengan outsourcing (internal maupun external) 
operation Hr, maka akan dapat terwujud pengelolaan Hr 
yang sinergi secara corporate-wide serta efisiensi yang 
maksimal. 

Masalah utama kita adalah belum ada rules & 
responsibilities yang jelas antara corporate dengan aP 
soal SSO ini di semua fungsi support, baik it, Keuangan 
maupun Hr. Kalau SSO saja belum jelas, bagaimana 
mau menerapkan “business-process outsourcing” 
(bPO)? jika SSO dan bPO belum, bagaimana 
efisiensi supports function bisa dibandingkan dengan 
perusahaan-perusahaan migas kelas dunia yang sudah 
menerapkannya?

Upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan 
untuk meningkatkan sistem IT Pertamina? Sudah 
banyak upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan 
dan pembenahan sistem ERP MySAP, sertifikasi ISO 
20000, penyusunan enterprise architecture, transformasi 
pengelolaan it menjadi SSO dengan tiga pilar layanan dan 
lain sebagainya. 

Semua itu kami lakukan secara pararel antara inisiatif 
jangka pendek melalui btP (breakthrough project) serta 
pengembangan aplikasi secara menyeluruh khususnya 
MySaP Hr. inisiatif jangka pendek mencakup btP 
pembenahan data pekerja, people review, flexy time, web-
service traveling, perencanaan mutasi, talent management, 
dan lain sebagainya. 

Pengembangan secara menyeluruh dimulai dengan 
permintaan audit/assessment implementasi MySaP Hr 
oleh Pt SaP indonesia untuk kemudian sebagai basis 
penyusunan rencana implementasi Modul Hr secara 
menyeluruh. Pr (pekerjaan rumah, red) saya yang terbesar 
adalah membenahi sistem it penunjang Hr Management 
sejalan dengan keinginan kita untuk menjadi Hr world 
class, apalagi bila kita bicara ke depan menjadi Human 
capital. inilah yang saat ini sedang kita kembangkan.

Apakah ada pelatihan khusus untuk SDM dalam hal 
operasional sistem IT dan juga memanfaatkan sistem 
tersebut? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
jelas ada pelatihan khusus selama proses pembangunan 
sistem it, pendampingan ketika “go live” bahkan pelatihan 
terjadwal ketika sudah live sebagai “refreshment” serta 
mengantisipasi mutasi pekerja atau adanya pekerja 
baru. Sedangkan tingkat pemanfaatan sistem dipantau 
melalui “dashboard utilisasi” yang menunjukkan tingkat 
penggunaan dan disiplin penggunanya. Sebagai contoh 
masalah good received dan good issued dapat dilihat 
melalui perbandingan angka stock sistem dengan stock 
fisik melalui ATG (automatic Tank Gauging).

Saya kembali kepada tiga konsep untuk membangun 
perusahaan menjadi hebat secara sistem yaitu aspek 
proses bisnis, aspek sistem & teknologi serta aspek 
manusia sebagai pelaksana.

jadi it mempengaruhi Hr tapi sebaliknya juga, Hr 
menentukan keberhasilan it dalam membangun sistem 
dan daya saing perusahaan. jadi bagaimana kami 
menyiapkan orang-orang Hr yang sadar it tapi sebaliknya, 
bagaimana it bisa membangun sistem yang mendorong 
orang-orang jadi semangat bekerja. itulah yang harus 
saling melengkapi. Sebenarnya bukan hanya orang-orang 
Hr saja yang harus sadar it tetapi juga semua pekerja di 
seluruh fungsi lain, sehingga diperlukan mandatory it.MPIK/
NDJ/BUMN TRACK
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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)

Jangan basa-basi

PERTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama

teknologi telah berambigu. ia bukan saja memudahkan, 
tetapi juga melukai. Kemudahan nyata-nyata telah membawa 
problematikanya sendiri bagi manusia. Ledakan penduduk 
memunculkan ledakan keinginan. bagaimanapun kebutuhan 
harus dijawab dan di situlah petaka dimulai.    

Kerusakan bumi  yang membawa pada wajahnya 
sekarang membutuhkan kerja serius. bumi telah diekspolitasi 
sedemikian rupa oleh manusia. tidak ada belas kasih, 
alam “diperkosa” tanpa kemampuan untuk menindakbalas. 
Kalaupun sekarang muncul “balasan” dari alam, 
sesungguhnya itu hanyalah upaya restorasi otonom bumi 
terhadap perombakan yang dilakukan manusia.

 Manusia memiliki segalanya. ilmu telah membawa 
perubahan dramatis begitu rupa. Sejarah tradisi manusia 
bergeser menuju percepatan di luar bayangan. Masyarakat 
tradisional yang mengandalkan alam, perlahan beralih 
menjadi masyarakat agraris. Pada level ini, manusia masih 
mampu memenuhi kebutuhan lewat alam dengan relatif 
bijak. Walaupun, penjajahan atas wilayah lain seringkali 
mengatasnamakan penguasaan sumber daya alam (Sda).  
Penindasan terjadi hanya terbatas pada manusia lainnya.

Pertumbuhan penduduk, di pihak lain mengharuskan 
adanya kemampuan untuk menyediakan pangan lebih 
banyak. Manusia berkeras mencari cara memenuhinya 
dengan memaksimalkan otak. Maka, muncullah revolusi 
industri di inggris yang menyulut segalanya berubah makin 
cepat. Efisiensi dan efektifitas menjadi “Tuhan” baru. 
Pencapaian sasaran itu terkadang harus menempuh  segala 
cara. Manusia berlomba memenangi nafsunya sendiri, tanpa 
peduli pada makhluk lainnya yang juga diberi hak yang sama 
untuk mendiami bumi tuhan ini.

era industi semakin sengit dan manusia makin lupa 
diri. Penjajahan bukan lagi tertuju pada manusia, tetapi 
pada alam. teknologi dirancang untuk kemudahan manusia 
berproduksi, tetapi di saat sama justru membebani kerja 
alam beserta hayati yang berada di dalamnya. Kemanfaatan 
dan kerusakan merasuki daratan, lautan, udara, hewan dan 
tanpa disadari membinasakan manusia itu sendiri. teknologi 
perlahan berambigu: memudahkan sekaligus melukai.

Pertanyaannya kemudian kita harus memilih yang mana. 
tapi apakah pilihan itu ada, sementara lingkungan terus 
tergerogoti, manusia makin lupa diri dan keramahan alam 
makin menjauh. apakah kita akan berpaku ketika mendapati 

badai makin menggancurkan, tsunami merusak tanpa ampun 
dan kekeringan melaparkan jutaan manusia di pelosok-pelosok 
bumi. alam akan menyelaraskan dirinya sendiri melalui cara-
cara yang manusia sendiri pasti tidak menyukainya.

tapi, kepedulian hanya lamat-lamat saja terdengar.  
atau gencar sejenak, lantas sepi. Sementara, alam terus 
memperbaiki diri, menyepadankan perombakan total 
yang dilakukan manusia. Peningkatan rotasi bumi yang 
menyebabkan banjir, pasang dan gelombang besar  tentu saja 
tidak lepas karena rusaknya keseimbangan isi perut bumi yang 
terkuras. gletser-gletser mencair dan bukan mustahil hilang 
tak berbekas. bencana maha besar siap mengintai. Mungkin 
bukan kita, anak turunan kita yang mengalami.

Kebutuhan dan keinginan manusia memang tak terbatas. 
untuk itulah, tekonologi terus dikembangkan untuk memenuhi 
hasrat manusia itu. teknologi berkaitan erat dengan energi 
dalam berbagai bentuknya. Yang jelas, untuk minyak saja—
produk tidak tak terbatas—ketersediaannya makin menipis. 
Sementara, pabrik dan mobil terus berlomba melepaskan CO2  
ke udara. Sebuah kondisi memprihatinkan karena saat ini gas 
buangnya lebih besar 40 persen  dibandingkan ketika revolusi 
industri pertama kali terjadi 300 tahun lalu.

Sulit membayangkan jika krisis energi benar-benar terjadi. 
Konflik antar negara terbuka untuk meletus,  jika kita tidak 
mencarikan alternatif pengganti berupa energi terbarukan. 
bukan sembarang alternatif tentu saja, karena bisa memicu 
perusakan baru, tetapi yang ramah pada lingkungan. tidak 
cukupkah kita menyakiti alam. Sudah 137 jenis tanaman 
punah, padahal diantaranya merupakan tanaman obat-obatan. 
Puaskah kita setelah pembabatan hutan menyebabkan 
peningkatan suhu bumi dan padang pasir. atau, masih mampu 
berlegakah kita saat mengetahui kelaparan makin menjadi 
karena areal persawahan menipis sementara jumlah penduduk 
meledak-ledak hingga 8,3 miliar di 2030. 

tidak ada pilihan lain, kita membutuhkan sebuah langkah 
nyata. bukan tindakan basa-basi apalagi seremonial. bumi 
butuh perawatan serius dan berkelanjutan. Hanya dengan 
tindakan nyata, dunia bisa terselamatkan. dimulai dari kita 
bukan siapa-siapa.•

Hari-hari terakhir ini masalah yang berkaitan dengan 
pemenuhan hajat hidup orang banyak terus menjadi 
sorotan media. apalagi yang berkaitan dengan bbM 
bersubsidi.  Sudah berbilang  bulan, permasalahan 
mengenai konsumsi bbM bersubsidi yang terus 
meningkat menjadi Pr yang belum terselesaikan. 
berbagai  wacana dan kajian dilakukan banyak pihak 
untuk memberikan solusi terbaik terhadap masalah ini. 
Pemerintah, dPr, praktisi, pengamat, LSM, hingga 
masyarakat awam bersuara di media. Hasilnya, sampai 
detik ini belum ada solusi kongkrit yang diterapkan.  
Selalu saja ada pro dan kontra berkaitan dengan cara 
terbaik menangani lonjakan konsumsi bbM bersubsidi 
yang berimbas pada makin membengkaknya belanja 
negara untuk menutupi selisih biaya yang muncul. 

Sampai akhirnya minggu lalu dPr dan pemerintah 
mencapai kesepakatan. badan anggaran dPr 
menyetujui usulan pemerintah yang meminta 
penambahan volume bbM bersubsidi pada raPbn-P 
2011 dari 38,5 juta KL menjadi 40,49 juta KL. tapi 
dengan catatan, pemerintah harus tetap melakukan 
pengaturan dan pengawasan terhadap pemakaian 
bbM bersubsidi di masyarakat.  Sebelumnya, Presiden 
Susilo bambang Yudhoyono juga sudah memerintahkan 
Kementerian eSdM menyiapkan langkah-langkah 
penghematan energi, termasuk penggunaan bbM 
bersubsidi sehingga tidak terjadi lonjakan subsidi. dan 
dalam waktu dekat, jika mekanisme penghematan telah 
disusun secara komprehensif oleh Kementerian eSdM, 
Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden 
(Neraca, 19/7).

ini adalah keputusan yang memang telah ditunggu-
tunggu. Sudah sepatutnya langkah kongkrit segera 
direalisasikan. toh, beberapa opsi sudah pernah 
diajukan oleh tim Kajian Pembatasan bbM yang 
ditunjuk pemerintah. tinggal dipoles lagi solusi akhir 
yang pas sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan.  

apalagi sebentar lagi mayoritas masyarakat 
indonesia yang notabene beragama islam akan 
menjalani ibadah puasa dan lebaran. biasanya, di 
bulan tersebut konsumsi bbM bersubsidi akan lebih 
meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya.  
Pengaturan yang cermat  sangat diperlukan agar 
penghematan energi yang digaungkan oleh pemerintah 
berjalan efektif.  

Walau cenderung agak terlambat, sudah saatnya 
semua pihak yang berwenang bergerak cepat 
karena masyarakat tidak bisa menunggu lagi dalam 
ketidakpastian. tidak boleh ada lagi istilah ditunda. 
Karena, semakin lambat pemerintah bergerak, secara 
tidak langsung akan memicu masyarakat berspekulasi 
berkaitan dengan stok bbM bersubsidi yang tersedia. 
jika sudah demikian, jangan salahkan masyarakat bila 
mereka semakin tidak rasional dalam mengonsumsi 
bbM bersubsidi.  

Sebagai bagian dari rantai distribusi bbM 
bersubsidi, Pertamina selalu siap memberikan kontribusi 

sesuai dengan 
kapasitasnya 
agar program 
penghematan 
energi berjalan 
lancar. Mari 
bersama 
bersinergi 
menyelesaikan 
masalah ini. 
Semua demi 
bangsa. demi 
ketenangan 
kehidupan berma-
sya  rakat di tanah 
air tercinta.MP



KITA 4no. 30
tahun XLVii, 25 juli 2011BERITA

Visi baru Tuntut Kepemimpinan 
yang Visioner dan Inovatif

Fo
to

 : 
K

u
n

/P
er

ta
m

in
a

Pertamina - Pelindo 
Sinergi untuk Efisiensi

sinergi bumn : seharusnya Tidak masalah

JAKARTA – Pertamina terus 
menerus mencetak pemimpin 
berkelas dunia lewat Program 
Pengembangan eksekutif 
Pertamina (PPeP). Kegiatan 
yang diikuti pekerja mulai 
dari Vice President, general 
Manager, Manager hingga 
asistant Manager ter pilih. 
PPeP angkatan iX di buka 
oleh direktur Pengolahan se-
kaligus Pth. President director 
& CeO edi Setianto, (13/7). 

da lam sambutannya 
edi Setianto menyampaikan 
tantangan yang harus dihadapi 
PPeP angkatan iX sebagai 
calon pempimpin yang mampu 
menjadi agent of change, role 
model, berjiwa enterpreneur 
dan berwawasan kelas dunia. 

“dengan disahkannya visi 
ba ru Pertamina menjadi Per-
usahaan energi Kelas dunia, 
artinya kita harus segera 
meraih cita-cita besar itu 
dalam waktu 10 tahun men-
datang. ini tantangan besar 
kita semua untuk dapat me wu-
jud kannya. Karena itu di tuntut 
kepemimpinan yang vi sioner 
dan inovatif,” jelasnya.

dengan visi baru yang 
menggambarkan perusahaan 
telah melangkah menuju 
tingkat berikutnya, maka 
arah bisnis Pertamina tidak 
ha nya berkutat pada bisnis 
minyak semata, namun juga  
mulai mengembangkan bisnis 
energi baru dan terbarukan, 
serta energi alternatif.

Sementara itu, VP PLC 
Suwardi  Soemantr i  me-
nya takan enggangement 
Builiding PPeP iX  tahun 
2011 kali ini diikuti 38 peserta 
terpilih yang mengikuti pen-
didikan mulai 4 juli  2011 hing-
ga 7 Februari 2012. de ngan 
tema Mempersiapkan Ke-
pemimpinan transfor masional 
Pertamina yang dapat ber-
peran sebagai MiraCLe  
de ngan Karakteristik Kepri-
badian Honest,  Humble, 
Hu manistik dan wise serta 
berwawasan global guna 
Me wujudkan Pertamina se-
bagai Perusahaan energi ber-
kelas dunia, diharapkan para 
peserta bisa memberikan sum-
bangan pemikiran terbaik bagi 

perusahaan lewat business 
projects yang direalisasikan 
sesuai dengan bidang kerja 
masing-masing. 

Salah satu peserta PPeP, 
gusnida dari direktrorat Pe-
masaran dan niaga menya-
takan keikutsertaannya dalam 
program ini sebagai bagian 
dari apresiasi perusahaan 
bagi para pekerja yang sa-
ngat berpotensi. “dengan 
mengikuti program ini banyak 
hal yang bisa kami pelajari. 
termasuk menstimulasi kami 
mengeluarkan potensi yang 
ada, mengasah kemampuan 
untuk mencapai Visi Pertamina 
sebagai Perusahaan energi 
berkelas dunia,”jelasnya.
MPDSU

JAKARTA - bertempat di 
Kantor Pusat Pertamina telah 
dilaksanakan disikusi diskusi 
Persiapan Pelaksanaan Si -
nergi aset  buMn pada Ka-
mis (7/7). acara dibuka oleh 
Staf ahli Menteri negara 
buMn bidang Sinergi buMn 
Suhendro. bertindak sebagai 
narasumber adalah Suhendro, 
direktur umum Pertamina 
Waluyo, dan Komisioner 
KPPu (Komisi Pengawas 
Per saingan usaha) tadjudin 

n. Said, dan undangan yang 
mewakili 15 buMn.

Suhendro dalam pem-
bukaannya mengatakan bah-
wa maksud dari diskusi ini 
adalah dalam rangka me-
ning katkan sinergi antar 
buMn. “Karena dengan si-
nergi diharapkan dapat di-
peroleh banyak manfaat, bu-
kan hanya bagi buMn yang 
bersangkutan, tetapi juga bagi 
masyarakat kita semua. “

Suhendro menyatakan 

bahwa selama ini per kem-
bangan dari sinergi buMn 
sebenarnya sudah baik, 
namun masih ada keraguan 
dalam hal penunjukan lang-
sung bagi   yang punya 
pro yek kepada yang akan 
melaksanakan. “Padahal 
sepert i  sudah di ka takan 
lang sung oleh KP Pu dari 
segi legal dan se bagainya, 
penunjukan langsung ataupun 
sinergi antar buMn itu tidak 
ada masalah, sepanjang 
kita dapat memberikan se-
suatu yaang lebih efisien di-
bandingkan yang lain,“ tandas 
Suhendro. 

Waluyo dalam pema-
par annya mengemukakan 
ada dua hal penting yang 
ha rus diperhatikan dalam 
si nergi buMn ini. Yaitu,  
re gulatory driven dan Bu-
siness driven. regulatory  
driven adalah imbauan dri-
ven,  yang mengacu pada 
in struksi Menteri negara 
buMn tahun 2002, Peraturan 
Menteri negara buMn no. 
5tahun 2008 untuk Pedoman 
Pengadaan barang dan 
jasa buMn, serta Peraturan 
Menteri Perindustrian no. 30 
tahun 2006 tentang Peng-
gunaan Produksi dalam 
negeri. “tetapi sebenarnya 
yang lebih penting lagi adalah 
business driven. tidak usah 
disuruh-suruh juga, kalau me-
mang akan membawa man-
faat, maka akan jalan juga,” 
kata Waluyo. 

Waluyo pun menjelaskan 
dan membandingkan  blue 

ocean strategy dan red ocean 
strategy.  “di dalam blue ocean 
strategy, ternyata kalau kita 
melakukan kerjasama, bisa 
menciptakan value creation 
yang menguntungkan kedua 
belah pihak. jadi se benarnya 
business driven-nya itu jelas. 
Sesama buMn  ada kompetisi 
yang bisa menghasilkan man-
faat.”

dalam kesempatan itu 
pun, Waluyo  mengusulkan 
pembentukan Program Pe-
ngembangan eksekutif bu-
Mn aau akademi buMn. 
alasannya jika di Pertamina  
ada Program Pengembangan 
eksekutif Pertamina (PPeP), 
maka seharusnya di tingkat 
buMn ada program serupa 
untuk pengembangan para 
manajer dan eksekutif buMn-
buMn.

Sementara itu, VP asset 
Management Pertamina 
gathot Harsono  kepada Media 
pertamina menjelaskan bahwa 
ide untuk menyinergikan 
buMn  ini datang dari kantor  
Kementerian negara buMn, 
khususnya pada tahap awal, 
dalam bidang  aset. “untuk 
tahap pertama ini, yang di-
undang  baru 15 buMn, 
dan Pertamina mendapat 
ke sempatan pertama sebagai 
tuan rumah,” jelasnya.

diskusi bertujuan untuk 
melihat peluang-peluang 
usaha yang ada, dan mem-
bahas apakah sinergi ini 
ber  tentangan dengan uu 
Persaingan usaha.MPUHK

JAKARTA – Sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia 2011, Pertamina melaksanakan 
clean Up, Penghijauan, dan uji emisi Kendaraan bermotor di 
terminal Khusus Migas Marine region iii jakarta, (13/7).

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud par-
tisipasi Pertamina dalam menciptakan dunia yang nyaman 
dan bersih dari pencemaran udara maupun pencemaran air 
yang menopang keberlangsungan kehidupan. 

dengan demikian maka Pertamina telah ikut berpartisipasi 
untuk dapat mengantisipasi pemanasan global karena 
adanya perubahan iklim yang cenderung terus menerus 
naik yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan 
lingkungan dunia yang saat ini dinilai mengkhawatirkan.

turut hadir dalam kegiatan ini adalah Vice President 
Health Safety Security environment (HSSe)  joko Susilo, 
VP Marine agus Pranoto, serta tamu undangan perwakilan 
dari badan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah (bPLHd) 
jakarta, Polres Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Pelindo 
jakarta utara, kantor Otorisasi Pelabuhan dan kesehatan 
pelabuhan. 

“apa yang kami lakukan ini merupakan bagian dari 
kesepakatan yang ditetapkan oleh Kementerian buMn. 

‘Clean up’, Penghijuan, dan uji emisi
Pada tahun ini Pertamina ditargetkan menanam 125.000 
pohon. Saat ini sudah terlaksana 115.000 bibit pohon. Kami 
berharap bisa menanam pohon untuk penghijauan melebihi 
target  yang sudah ditetapkan,”  ungkap joko.

berbagai rangkaian kegiatan untuk menciptakan ling-
kungan yang hijau, bersih dan bebas dari pencemaran telah 
dilakukan oleh Pertamina tidak hanya terbatas di kantor pusat 
saja namun hingga ke lingkungan unit-unit operasi serta anak 
perusahaan Pertamina yang ada di seluruh indonesia. 

di samping itu juga Pertamina melaksanakan kegiatan 
eksternal di luar Pertamina, seperti Stop nyampah di Kali 
Ciliwung, roadshow HSe ke sekolah Sd, SMP, SMa, par-
tisipasi dalam Pameran Pekan Lingkungan indonesia, 
Climate Change Indonesia Education & Expo dan partisipasi 
dalam pencanangan go gas, pameran dan Lokakarya 
Pemanfaatan bbg di sektor transportasi. 

Lebih lanjut joko menyampaikan berbagai kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Pertamina tersebut mengarah 
kepada persiapan untuk meraih penilaian PrOPer ke 
level yang lebih tinggi lagi. PrOPer adalah peringkat 
kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup.MPIK

JAKARTA – Kembali Pertamina melakukan sinergi 
dengan Pelabuhan indonesia iii dalam penyediaan 
dan pengoperasian Kapal tunda di tanjung Wangi. 
Penandatanganan dilakukan Shipping Marketing and 
Commercial Manager Pertamina, M. Taufik Hakky de-
ngan gM Pelabuhan indonesia iii, Sumarzen Marzuki 
disaksikan oleh Menteri buMn, Mustafa abubakar di 
Kementerian buMn jakarta, jumat (8/7).

dalam perjanjian ini disepakati sistem time charter, 
yaitu Pertamina menyewakan sebuah kapal tunda tb. 
gerung untuk dioperasikan dan dipergunakan oleh 
Pelindo sebagai sarana pelayanan jasa penundaan 
terhadap kapal-kapal yang beraktivitas di lingkungan 
pelabuhan.

Selain itu, kerja sama dilakukan untuk mening-
katkan utilisasi dan efisiensi kapal tunda guna kelan-
caran pelayanan jasa penundaan di pelabuhan dan 
sebagai sinergi antar buMn. “Karena selama ini 
antara Pertamina dan Pelindo iii terutama di tanjung 
Wangi, hanya mengurusi kapalnya masing-masing. 
dengan adanya sinergi  ini akan lebih menghemat 
biaya. Karena kapal tunda itu merupakan aset yang 
mahal,” ujar Sumarzen Marzuki dari Pelindo.

Sementara M. taufik Hakky menjelaskan, 
sinergi akan diimplementasikan mulai agustus 2011 
hingga juli 2012, dan akan dievaluasi dalam satu 
tahun pertama. “apabila semua berjalan lancar 
tidak menutup ke mung kinan kerja sama ini akan 
dilakukan tidak hanya di tanjung Wangi, tetapi akan 
dikembangkan juga di tanjung intan - Cilacap ataupun 
tanjung Perak - Surabaya,” cetusnya.MPNDJ
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PRESIDEN SEgERA TERBITKAN INPRES 
HEMAT ENERgI
JAKARTA (Investor Daily) -  Presiden Susilo bambang 
Yudhoyono  menginstruksikan Menteri eSdM darwin 
Zahedy Saleh segera merumuskan langkah-langkah 
untuk menghemat energi dan subsidi bbM di lingkungan 
pemerintahan. dalam waktu dekat, Presiden juga 
akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) untuk 
mengimplementasikan program tersebut. Hal tersebut 
diungkapkan Menko Perekonomian Hatta rajasa.  
“Presiden segera mengeluarkan inpres gerakan 
Hemat energi, terutama listrik pada jam-jam tertentu 
sebagaimana yang pernah kita lakukan,” kata Hatta. 
Hatta mengatakan, Presiden secara khusus meminta 
Menteri eSdM untuk melibatkan jajaran Pemerintah 
daerah dalam Program gerakan Hemat energi. “Pemda 
diharapkan betul-betul ikut menjaga kuota yang telah 
ditetapkan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan  
apalagi diselundupkan,” kata Hatta.
 
DANA RISIKO FISKAL TERPAKAI SUBSIDI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - alokasi dana cadangan 
risiko fiskal dalam RAPBN-P 2011 diusulkan Rp 3,23 
triliun atau lebih rendah dari aPbn 2011 sebesar rp 4,17 
triliun karena sebagian sudah terpakai untuk subsidi.
dalam nota Keuangan dan rancangan Pendapatan 
dan belanja negara Perubahan (raPbn-P) 2011, 
pemerintah akan menyesuaikan sejumlah asumsi dasar 
makroekonomi. Penyesuaian itu karena beberapa asumsi 
dianggap sudah tidak realistis dan kurang mencerminkan 
kondisi riil. dengan perubahan asumsi tersebut, dana 
cadangan risiko fiskal dalam APBN 2011 yang semula 
dialokasikan rp 4,17 triliun juga berubah. “dana 
cadangan risiko fiskal 2011 turun menjadi 3,23 triliun, 
yaitu untuk cadangan risiko kenaikan harga tanah rp 610 
miliar dan cadangan stabilisasi harga pangan rp 2,63 
triliun,” ungkap dokumen tertulis tersebut.MPRO

Legal Counsel Pertamina adakan Diskusi 
Implementasi PP merger dengan KPPu

strategi menuju Proper Hijau dan emas

JAKARTA – Fungsi Le gal 
Counsel Pertamina menga-
dakan diskusi dan up sklilling 
terkait dengan implementasi   
PP no. 57 tahun 2010 ten-
tang Penggabungan atau 
Pe leburan badan usaha 
dan Pengambilalihan Saham 
Perusahaan yang dapat meng-
akibatkan terjadinya Praktek 
Mo nopoli dan Persaingan usa-
ha tidak Sehat, pada (20/6). 
Kegiatan yang dilakukan di 
rr Lantai 3 gedung annex 
ini menghadirkan narasumber 
Kepala biro Merger Komisi 
Pe ngawas Per saingan usa ha 
(KPPU) Taufik Ahmad de ngan 
peserta yang berasal dari 
beberapa anak  perusahaan 
(PHe, PeP Cepu, Pge) 
dan fungsi terkait di KP Per-
tamina.

non Lit igat ion Mana-
ger Pertamina tina amalia, 
yang mewakili Chief Legal 
Counsel, menyampaikan 
bahwa kegiatan ini dise-
lenggarakan untuk mem-
be  rikan pemahaman yang 
komprehensif  dan up to 
date mengenai kewa jib  an 

menyampaikan pembe rita-
huan atas transaksi bisnis 
kepada KPPu yang harus 
dilakukan oleh badan usaha, 
termasuk Pertamina dan anak 
perusahaannya. termasuk 
apabila melakukan aksi kor-
porasi berupa Merger & 
acquitition (M&a) sesuai 
regulasi yang berlaku di in-
donesia. acara ini juga ter-
inspirasi oleh pengalaman 
yang pernah dialami Pertamina 
dan anak perusahaan di 
sektor upstream, yang ha-
rus  be ru rusan  dengan 
KPPu saat menjalankan 
ren cana portofolio bisnis 
per usahaan melalui skema 
peng ambilalihan saham atas 
perusahaan minyak lainnya.   

diskusi berjalan dengan 
sangat aktif dan dinamis. Para 
peserta ba nyak menanyakan 
dan mengupas tentang aspek 
yu ridis dan teknis terkait 
ke wajiban pemberitahuan 
atas transaksi bisnis kepada 
KPPu sebagaimana yang 
disyaratkan oleh uu no.5 / 
1999  jo PP no. 57/2010 dan 
Peraturan KPPu.

Pada kesempatan ter-
se but, Taufik Ahmad menje-
laskan bahwa PP tersebut 
t idak memberikan ruang 
adanya pengecualian terhadap 
transaksi merger dan akusisi 
yang terjadi pada industri 
apapun, termasuk untuk bisnis 
migas. Semua industri yang 
kegiatan usaha nya memenuhi 
th reshold  sebagaimana 
di te tapkan dalam PP ter-
sebut, memiliki kewajiban 
untuk menyampaikan pem-
beritahuan aktivitas merger 
dan akus is inya kepada 
KPPu. termasuk apabila 
terjadi pengambilalihan atau 
pembel ian saham pada 
perusahaan terbuka. 

Namun, menurut Taufik, 
aturan itu tidak berlaku apa-
bila Pertamina atau afi liasinya 
melaksanakan transaksi 
pengambilalihan par ticipating 
Interest (Pi) yang sangat lazim 
terjadi di sektor Migas. 

“KPPu hanya melihat ke-
wajiban pemberitahuan atas 
transaksi bisnis yang berupa 
penggabungan, peleburan, 
dan pengambilalihan sa ham 

saja. transaksi pengam bil-
alihan Pi tidak dalam we-
wenang KPPU,” ujar Taufik. 

Para peserta menyambut 
baik dilaksanakannya kegiatan 
seperti ini agar ke depan se-
tiap rencana bisnis strategis 
yang dilaksanakan Pertamina 
dan anak perusahaan guna 
me menuhi target pencapaian 
rKaP yang telah ditetapkan 
pemegang saham pada ta-
hun 2011 ini dapat berjalan 
dengan baik dan selalu com-
ply dengan regulasi dan aturan 
yang berlaku di indonesia. 

“Fungsi Legal Counsel 
sangat berterima kasih atas 
kesediaan narasumber untuk 
berbagi pengetahuan dalam 
acara ini dan antusiasme 
yang ditunjukkan para pe-
serta yang hadir. Semoga 
kegiatan serupa ini dapat  
men jadi wahana pendalaman 
dan pembelajaran yang ber-
manfaat bagi kita da lam 
rangka mendukung pen-
ca paian target yang telah 
di  tetapkan Perusahaan,” 
ka  ta tina.MP BAK LEgAL 
COUNSEL

JAKARTA – Proper bukan 
ha nya mengejar untuk men-
dapatkan piala saja,  tetapi yang 
terpenting adalah bagaimana 
kita dapat menerapkan Proper 
dalam kehidupan sehari-hari 
dengan baik. dengan tujuan 
lingkungan tetap menjadi 
indah. 

demikian disampaikan 
direktur Pemasaran & niaga 
Pertamina, djaelani Sutomo, 
sesaat membuka seminar 
Pengembangan Strategi 
Me nuju Proper Hijau dan 
emas Melalui Peningkatan 
Wawasan Pekerja Pertamina, 
di jakarta, (28/6).

“Misalnya, Pertamina 
me nga takan sudah masuk 
kategori perusahaan kelas 
du nia, tetapi kondisi deponya 
masih berantakan. Karena 
itulah, saya mendorong se-
luruh fungsi terutama di hi lir 
untuk meraih Proper Hi jau. 
jika lingkungan depo nya-

man, secara otomatis de po 
menjadi tempat bekerja yang 
menyenangkan dan menarik 
bagi pekerjanya. Per ubahan 
ini tidak hanya di  depo, tetapi 
juga termasuk LPg plant, 
pabrik pelumas, maupun 
petrokimia,” tegas djaelani.

dari 150 lokasi pemasaran 

dan niaga, tahun 2010 lalu 
baru tiga fungsi mendapatkan 
Proper Hijau sedangkan bi ru 
banyak. “nah, target ta hun ini 
sa ya tingkatkan, bagaimana 
bisa mendapatkan 10 Proper 
Hijau. Mengapa tidak emas? 
Karena syarat emas harus 
men dapatkan ti ga kali ber-

turut-turut Proper Hijau,” tan-
dasnya.

“Saya juga berharap de-
ngan adanya slogan baru 
semangat terbarukan Per-
tamina akan terus muncul 
inovasi baru yang semuanya 
dikaitkan dengan Proper,” te-
gas djaelani.MPNDJ

Frm region I medan Optimalkan 
Penyaluran bbm bersubsidi
MEDAN – Fuel retail Marketing (FrM)  region i terus berupaya menyeimbangkan kuota bbM 
bersubsidi yang telah diamanatkan Pemerintah dengan konsumsi masyarakat di kawasan Sumatera 
utara. Melihat angka realisasi penyaluran bbM bersubsidi per 30 Mei 2011 yang telah over dari 
kuota, yaitu sebesar 6,7% untuk Premium dan  4,5% untuk Solar, FrM region i  melakukan langkah-
langkah strategis untuk menjaga agar penyaluran bbM bersubsidi tepat sasaran dengan melakukan 
pengecekan stok di beberapa SPbu di kota Medan, (20/6). 

 Strategi yang dilakukan FrM region i antara lain menginstruksikan SPbu  agar mengimbau 
kepada pemilik kendaraan pribadi, khususnya keluaran terbaru dan mobil mewah untuk menggunakan 
Pertamax, mewaspadai mobil pick up dan truk yang telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya, tidak 
melayani kendaraan bermotor yang diketahui dalam satu hari telah melakukan beberapa kali pengisian 
bbM bersubsidi, dan melarang pengisian dengan jerigen, kecuali untuk usaha kecil yang dilengkapi 
dengan surat rekomendasi dari Camat di lokasi SPbu berada. adapun untuk usaha kecil, pengisian 
dibatasi 40 liter per hari atau sekitar dua jerigen.

Secara rutin FrM region i melakukan inspeksi mendadak ke SPbu-SPbu. Saat ini  ter dapat 14 
SPbu di Sumut sedang dalam proses pembinaan dan pemberian sanksi karena  men jual bbM ber-
subsidi dengan jerigen/drum tanpa dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait.MPFRM REg. I
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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

untuk meningkatkan partisipasi perusahaan dalam program Kesehatan nasional 
yaitu Pemberiaan aSi esklusif kepada generasi selanjutnya maka Human resources 
menyelenggarakan Short Seminar “ breastfeeding tips for Working Moms”pada hari 
jumat, 15 juli 2011 bertempat di ruang Pertamax lantai 21 gedung utama Kantor Pusat. 
Seminar ini merupakan bentuk perhatian Hr Medical yang  bekerjasama dengan  rumah 
Sakit Pertamina jaya (rSPj) terhadap para pekerja wanita untuk tetap produktif bekerja 
dan tetap melaksanakan tugas sebagai ibu menyusui. Seperti yang diungkapkan oleh 
pembicara dr. Winur SpOg tujuan utama seminar ini adalah  turut membantu para ibu 
bekerja dalam usahanya tetap memberikan aSi kepada bayinya meskipun dituntut kembali 
aktif bekerja setelah cuti melahirkan dan  turut meningkatkan prosentase ibu menyusui 
di indonesia secara keseluruhan, sehingga juga dapat membantu program pemerintah 
tercapainya keluarga yang sehat dan cerdas.  Materi yang disampaikan dalam acara ini 
cukup  ringkas dan padat, sesuai dengan kebutuhan ibu bekerja, meliputi topik :

1. Kunci Keberhasilan Menyusui
Manfaat pemberian aSi. Langkah-langkah yang perlu diambil sebelum, pada saat 

dan setelah persalinan untuk memastikan bahwa kegiatan pemberian aSi eksklusif dapat 
tercapai. Proses inisiasi Menyusui dini dan mencari fasilitas dan tenaga kesehatan yang 
mendukung aSi.

2. Persiapan Bekerja
apa saja yang menjadi hak bagi ibu menyusi di tempat kerja. Manfaat bagi perusahaan 

sHOrT semInar “breasTFeeDIng TIPs 
FOr WOrKIng mOms”

bila ibu tetap menyusui. Hal-hal yang penting dipersiapkan ibu menyusui sebelum dan 
selama bekerja untuk dapat sukses menyusui. 

Pemaparan materi disampaikan secara interaktif oleh narasumber disertai sharing 
pengalaman dan dialog tanya jawab. dalam seminar yang berdurasi cukup antusiasme 
peserta sangat tinggi terlihat dari kehadiran seluruh undangan peserta pekerja wanita 
kantor pusat dan banyaknya  pertanyaan yang disampaikan. dari penjelasan narasumber  
didapatkan  informasi seputar pengalaman dan pengetahuan bagaimana tips tetap 
dapat memberikan aSi selama jam kantor, menyimpan asi perah di tempat kerja, solusi 
seputar kendala menyusui bagi ibu pekerja. dengan terselenggaranya short seminar 
“ breastfeeding tips for Working Moms” oleh Hr Medical ini diharapkan produktivitas 
pekerja dapat meningkat dalam berkontribusi kepada perusahaan karena Pertamina 
mendukung program asi esklusif dengan hasil akhir terciptanya keluarga yang sehat dan 
cerdas.•EDA-Medical
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oleh Shynta dewi - tim KOMet

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

VInI - VIDI - VICI
Setelah melalui proses panjang, mulai dari tahapan nominasi dimana yang dapat menjadi peserta 

hanya bisa diusulkan dari organisasi/instansi lain, kemudian proses seleksi berdasarkan penilaian 
Company Knowledge Profile (CKP) peserta. Setelah itu dilakukan presentasi Tim KOMET dan 
proses penilaian oleh Panelis yang terdiri dari para CeO organisasi/instansi terkemuka di indonesia 
yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi serta survei pekerja. Akhirnya KOMET berhasil 
masuk dalam tahapan puncak yaitu penganugrahan 2011 indonesian Most admire Knowledge 
enterprise (MaKe) Study. Penganugrahan diselenggarakan pada tanggal 20 juli 2011 dihari lebih 
dari 100 organisasi atau instansi di indonesia.

acara penganugrahan diramaikan dengan dialog best practice, breakout session dan expo 
knowledge management yang diikuti oleh para finalist 2011 Indonesian Most Admire Knowledge 
enterprise (MaKe) Study. ajang ini juga sebagai media untuk melakukan benchmark best practice 
mengenai implementasi knowledge management. tim KOMet juga diberikan kepercayaan sebagai 
pembicara pada breakout session dengan memberikan presentasi yang berjudul “KOMet: the 
rise of KM in State Own Company”.

Setelah melalui seluruh tahapan 2011 indonesian Most admire Knowledge enterprise (MaKe) 
Study, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengetahuan bersifat unik untuk setiap organisasi/
instansi. Masing-masing organisasi/instansi memiliki teori dan praktek yang berbeda dan tidak dapat 
dikatakan teori mana yang paling tepat. Setiap perusahaan memiliki visi, misi, nilai, proses bisnis dan 
demografi yang pada akhirnya menentukan strategi pengelolaan pengetahuan yang berbeda.

2011 indonesian Most admire Knowledge enterprise (MaKe) Study ini adalah ajang 
penganugrahan yang ke tujuh yang diawali pada tahun 2005. dari tahun ke tahun jumlah organisasi/
instansi yang mengikuti ajang ini semakin meningkat, hal ini menunjukkan semakin tingginya 
jumlah organisasi/instansi yang berbasis pengetahuan. bagi Pertamina ini adalah ajang perdana 
mengikuti indonesian MaKe Study, namun demikian Pertamina dapat meraih 2 (dua) penghargaan 
sekaligus yaitu :

• The Winner of 2011 Indonesian MAKE Study
• Special Recognition for Enterprise Intellectual Capital Management
Para Panelist menilai Pertamina memiliki keunggulan dalam sistem pengelolaan pengetahuan, 

baik secara online (http://intra.pertamina.com/KOMet) maupun off-line (forum sharing). Selain itu, 
visi, misi dan nilai yang dijalankan Pertamina dinilai berbasis pengetahuan. Para leader di Pertamina 
terbukti memiliki perhatian yang besar dalam knowledge management dengan keterlibatannya 
sebagai narasumber dalam berbagai forum sharing.

namun KOMet tidak boleh cepat puas atas penghargaan ini. target selanjutnya adalah 
membawa Knowledge Management Pertamina (KOMet) dalam ajang yang lebih tinggi yaitu dalam 
ajang asian MaKe Study pada tahun yang akan datang. banyak pembelajaran yang didapatkan 
dari kegiatan ini bahwa prinsip budaya berbagi perlu dipahami sebagai kebutuhan yang mendasar 
bagi setiap Pekerja. dengan demikian semakin banyak pengetahuan yang kita berikan kepada 
orang lain maka semakin banyak pula pengetahuan yang kita dapatkan.•

PQa asesmen selesai sudah...
so What??

Oleh : dewi Hanifah - tim Quality Management, general affairs directorate

gambar 1 & 2. Site Visit team 
examiner ke Pabrik aspal gresik – 
unit bisnis Petrochemical trading.

gambar 2 & 3.  Site Visit team ke Lahendong 
site Pt Pge dan Pt elnusa, tbk.

tiga gelombang asesmen/penilaian Pertamina Quality assessment (PQa) berbasis Kriteria 
Kinerja ekselen Pertamina (KKeP) telah selesai dilaksanakan. Sebanyak duabelas aplikan yang 
berasal dari Marketing & trading directorate dan anak Perusahaan baik Hulu maupun non Hulu 
telah menyelesaikan proses asesmen tersebut. antara lain unit bisnis Fuel retail Marketing, 
unit bisnis Fuel industry & Marine Mkt, unit aviation, unit bisnis LPg & gas Product, unit 
bisnis Petrochemical trading, Shipping, Lubricant, Project Management, Sales & distribution, 
Pt tugu Pratama indonesia, Pt Pertamina geothermal energy, dan Pt elnusa, tbk.

Proses tersebut melibatkan lebih kurang enampuluh orang examiner yang berasal dari 
internal Perusahaan dan berlangsung mulai bulan Mei dan berakhir pada akhir juli 2011 yang 
bertugas berdasarkan pemilihan secara selektif dan dilegalisasi melalui Surat Perintah President 
director & CeO Pt PertaMina (PerSerO). Melalui penugasan tersebut seyogyanya akan 
menimbulkan dukungan dari para manajemen tempat para examiner dan aplikan berada akan 
bersama-sama berkomitmen untuk mendukung suksesnya keberlangsungan pelaksanaan 
PQa.

Selesainya rangkaian proses asesmen tersebut bukanlah suatu hal selebrasi yang patut 
dirayakan, namun ini berarti baru dimulainya suatu perjuangan panjang bagi organisasi. Hasil 
asesmen yang akan dituangkan dalam Feedback report yang berisi Strength (kekuatan) dan 
Opportunity for improvement (OFi) yang merupakan peluang perbaikan adalah tugas penting 
bagi kita semua.

Kekuatan yang menjadi modal suatu organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya 
sepatutnya menjadi hal yang perlu kita bagi/share dapat menjadi pembelajaran yang dapat 
dicontoh demi perbaikan dan keberlangsungan aplikan yang lain. Sedangkan OFi merupakan 
poin yang harus segera ditindaklanjuti secara cermat dan efektif untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kualitas proses dan hasil dari aplikan.

Sebagaimana telah menjadi komitmen kita bersama sejak tahun 2010 yang lalu, bahwa 
para aplikan dan Perusahaan telah berkomitmen untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan 
OFi yang juga telah tertuang kedalam Key Performance indikator (KPi) para Manajemen. 
Sejak saat itu kita semua wajib untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita setelah 
masa asesmen itu berakhir. jadi ini belum masa untuk berselebrasi, namun ini adalah saatnya 
bagi kita semua untuk menghimpun kekuatan dan menyusun strategi sesuai komitmen kita 
bersama menuju terciptanya perbaikan kinerja Aplikan dan Perusahaan.•
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Judul Buku  : 
the essence of indonesian 
Spa : Spa indonesia gaya 
jawa dan bali
Penulis : 
Louise jumarani
Penerbit : 
Pt. gramedia Pustaka utama
Kolasi : 
112p/il/22cm

Setiap kali mendengar kata “Spa” 
yang ada di benak kita pastilah kegiatan 
yang memanjakan diri, melemaskan 
otot-otot, sebuah kegiatan yang dapat 
mengeluarkan kita dari stress serta 
penat pikiran. untuk anda para wanita 
kegiatan Spa tentu saja sesuatu hal 
yang sangat menyenangkan, namun 
kegiatan spa ini bukan hanya milik 
wanita semata, saat ini semakin banyak 
pria yang suka melakukannya. 

Kegiatan spa sebenarnya 
sudah ada sejak zaman dahulu yang 
dilakukan secara turun menurun; 
dan air dipercaya sebagai alat 
kebersihan, serta dipercaya memiliki 
kekuatan spiritual sebagai perlambang 
keselamatan umat manusia. berawal 
dari sejarah inilah, kegiatan spa 
semakin berkembang hingga saat ini. di 
abad 21 masyarakat mulai menyadari 
betapa pentingnya menjaga kesehatan 
dan kecantikan. apalagi konsep yang 
ditawarkan sudah menyeluruh seperti 
terapi air, terapi aroma, terapi pijat, dan 
salon kecantikan, sampai menyajikan 
spa cuisine yang menyajikan menu-
menu sehat, semuanya lengkap dalam 
sebuah spa. 

di dalam buku ini pembaca 
diberitahu beberapa kategori spa 
berikut juga direktori serta lokasinya. 
Selain itu buku ini mengulas aneka 
macam rempah-rempah  hasil 
kekayaan indonesia yang digunakan 
dalam kegiatan spa.

Fenomena hidup sehat secara 
holistik ini pun sudah semakin 
dianut dalam kehidupan sehari-hari. 
Masyarakat indonesia semakin sadar 
dengan betapa berharganya kesehatan 
dan kecantikan mereka. intinya para 
wanita dan pria zaman sekarang 
mendambakan perawatan secara total 
lahir dan batin. jika jiwa kita sudah 
cantik dan tubuh sehat dengan spa, 
maka secara otomatis akan terpancar 
pesona tersendiri pada diri kita.MP 
PERPUSTAKAAN

Frm region IV bekali sekuriti 
dengan bela Diri

KITABERITA

JAKARTA – untuk menghadapi berbagai kejadian di luar dugaan, 
misalnya saja kebakaran di wilayah kerja, tidak cukup hanya mempunyai 
struktur organisasi saja. tetapi harus mempunyai emergency response 
plan yang tanggap. demikian disampaikan general affairs director 
Pertamina, Waluyo pada saat Safety Forum lesson learned From Fire 
Incident di Lantai M gedung utama Kantor Pusat Pertamina jakarta, 
Kamis (30/6).

Waluyo juga memaparkan bahwa banyak hal yang harus diper -
siapkan dan dipelajari untuk menghadapi kejadian-kejadian yang 
tidak terduga berkaitan dengan kecelakaan. Menurutnya, harus ada 
skenario-skenario yang dilakukan, misalnya dalam menghadapi ke-
bakaran atas tangki LPg. 

“jadi harus jelas langkah awal apa sa ja yang harus dilakukan ketika 

belajar dari Insiden Kebakaran
menghadapi kejadian tersebut dan siapa saja yang akan melakukannya 
serta bagaimana melakukannya,” terangnya.

Menurut Waluyo, selain fasilitas dan juga rencana yang akurat, harus 
di dukung juga oleh sumber daya manusia yang andal. “Masalahnya 
apakah sudah ada sumber daya manusia yang andal untuk menanggulangi 
berbagai macam kejadian? apabila di depot-depot kecil belum mempunyai 
personil yang kuat agar segera mengikuti training yang penanggulangan 
kecelakaan di Sungai gerong,” ujarnya.

Pokok dari pembelajaran dari insiden kebakaran adalah bagaimana di 
setiap unit operasi baik yang besar maupun kecil harus mempersiapkan 
strategi-strategi apa saja yang dilakukan ketika menghadapi kejadian 
tersebut. Selain pengetahuan dan ketangkasan, sumber daya manusianya 
merupakan hal yang paling penting.MPNDJ

BANyUwANgI – Menteri negara Lingkungan Hidup gusti Muhammad 
Hatta mendukung komitmen Pertamina dalam meningkatkan standar 
keselamatan, kesehatan dan keamanan serta lindung lingkungan 
dalam setiap kegiatan operasionalnya, terutama di fungsi Marketing 
& trading.

“Pertamina sudah punya tiga Proper Hijau dan akan terus diting-
katkan. Saya apresiasi Pertamina yang berkomitmen untuk menambah 
daftar Proper-nya, baik biru maupun Hijau, termasuk terminal bbM 
tanjung Wangi ini,” ujar gusti Muhammad Hatta dalam Kunjungan Kerja 
ke terminal bbM tanjung Wangi, jawa timur, Minggu (10/7).

Hal ini diakui Manager HSSe direktorat Marketing & trading, 
Masjuli, yang menyampaikan bahwa Pertamina terus meningkatkan 
standar K3LL di semua operasionalnya, terutama di lini bisnis Pe-
masaran & niaga.

terminal bbM tanjung Wangi merupakan satu dari beberapa 
terminal bbM di wilayah jatim balinus yang mulai dimasukkan dalam 
penilaian Proper 2011. dalam pelaksanaan operasionalnya, terminal 
bbM tanjung Wangi ini sudah mencapai beberapa standar K3LL, 
seperti penerapan Pertamina Operation & Service Excellent (POSe) 
tahun 2010 dengan nilai effort 83,50 persen (target KPi 75 persen), 
penerapan Pertamina Operation & Service Excellent (POSe) tahun 
2011 dengan nilai effort sampai saat ini 85,11 persen (target KPi 80 
persen) dan Penerapan iSO 9001 : 2008 (Sistem Manajemen Mutu). 

terminal bbM tanjung Wangi yang mulai beroperasi pada 1979 ini 
memiliki fasilitas penerimaan yang sudah menerapkan standar isps 
code sehingga dapat menerima kapal-kapal yang membawa bbM 
impor. dalam penyalurannya, terminal bbM ini memasok ke sekitar 91 
SPbu di sekitar jember, Situbondo, bondowoso dan lain-lain dengan 
jumlah mobil tangki sekitar 70 unit.

menneg LH Dukung Tbbm Tanjung Wangi raih Proper

tak hanya standar operasional yang terus ditingkatkan, namun juga 
partisipasi Pertamina dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di 
sekitar terminal bbM tanjung Wangi. Sejumlah bantuan yang pernah 
diberikan Pertamina antara lain penanaman pohon, bantuan inkubator 
ke Puskesmas, peralatan sekolah dan renovasi Sekolah dasar melalui 
Program Kemitraan dan bina Lingkungan pada 2007. 

“dengan segala upaya yang kami lakukan, kami berkomitmen agar 
terminal bbM tanjung Wangi dapat meraih Proper pada 2011. dengan 
standar K3LL yang lebih baik, tentu kami juga dapat melayani  masyarakat, 
terutama dalam penyaluran bbM subsidi sesuai amanah pemerintah 
dengan lebih baik juga,” tutur gM Fuel retail Marketing region V, M. 
iskandar dalam kesempatan yang sama.MPFRM REg. V

Menteri negara Lingkungan Hidup gusti Muhammad Hatta (tengah) melakukan kunker ke 
terminal bbM tanjung Wangi, jawa timur.
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SEMARANg - untuk meningkatkan keamanan di kantor dan lingkungan operasional Pertamina, 
Sekuriti-sekuriti Pemasaran jateng & diY kini semakin mantap dan handal melakukan 
pengamanan dengan bekal jurus karate yang mereka peroleh melalui latihan rutin Karate do 
gojukai yang diselenggarakan di kantor unit Pemasaran jateng & diY.

Latihan Karate do gojukai sendiri mulai aktif dilaksanakan sejak 30 juni 2011 lalu sejak dibuka 
oleh gM Fuel retail Marketing region iV rifky effendi Hardijanto selaku Pembina Karate do 
gojukai indonesia di Pemasaran jateng & diY yang juga seorang karateka gojukai dan iV.

Pada acara pembukaan, atlet-atlet pelatda karate jateng tampil mendemonstrasikan 
kemampuan bela dirinya dan tidak ketinggalan pula gM FrM region iV rifky e Hardijanto serta 
perwakilan tim Sekuriti unjuk kebolehan kemampuan bela diri yang telah dimiliki.

aliran karate gojukai adalah salah satu aliran karate yang diakui di indonesia dan masih 
dibawah naungan Pb Forki. Latihan karate ini akan dimulai dari anggota sekuriti yang diharapkan 
nantinya akan bermanfaat di dalam menjalankan tugas-tugasnya khususnya di bidang 
pengamanan.

Latihan karate adalah salah satu sarana olah raga yang dapat menjaga kesehatan. Menurut 
Rifky, ada tiga pilar penting dalam olah raga, yaitu teknik, ketahanan fisik, dan semangat. 
Sama seperti karate yang juga dimulai dengan pengenalan teknik kemudian ditambah dengan 
ketahanan fisik dan digabung dengan semangat. Semangat latihan harus terus ditumbuhkan agar 
mendapatkan hasil yang maksimal. “Mudah-mudahan jiwa karate do dan jiwa bushido dapat terus 
ditumbuhkembangkan di Pemasaran jateng & diY”, tutup rifky.MPFRM REg. IV

MEDAN - Selama Medio Pertengahan 2011 ini, Pelumas region i telah ikut serta dalam 
tiga even besar sebagai bentuk terima kasih kepada konsumen sekaligus memperkenalkan 
produk produk pelumas kepada masyarakat. 

dalam menyemarakkan aceh Fair 2011, Pelumas region i hadir di pameran yang 
berdurasi selama 1 minggu, pada 8-15 Mei 2001. dalam pameran ini Pelumas mengusung 
image technology dengan menghadirkan robot enduro yang ramah kepada konsumen 
serta dapat mendemonstrasikan keunggulan enduro. Setiap pengunjung yang membeli 
produk Pelumas di booth Pertamina langsung mendapatkan hadiah. 

bekerjasama dengan 31 club motor, Pelumas Pertamina menggelar kegiatan kumpul 
bareng dan bakti sosial di tapian daya. Sebanyak 1.000 motor memeriahkan acara ini 
dengan penampilan dari masing-masing club juga dilaksanakan aktivitas bakti sosial, 
kampanye safety riding  serta lomba menggambar yang diperuntukkan bagi anak-anak 
bikers agar tidak jenuh menunggu orang tuanya.  Setiap Sepeda Motor yang terpasang 
sticker dan hari itu terdaftar sebagai pengunjung di acara Biker’s day juga diberikan 
potongan harga setiap penggantian Pelumas Pertamina selama bulan juni-juli. 

Pelumas region i juga memanfaatkan momen aC Milan junior Camp untuk menge-
nalkan dan menjual produknya bersama agen exclusive Serdang jaya dan Pola raya , 
pada 21-22 Mei 2011. Pada kesempatan itu, mereka berhasil menjual sebanyak 265 Liter 
produk enduro Series dan Fastron series. Selain itu tenda Pertamina Pelumas tercatat  
dikunjungi orang sebanyak 1.137 orang.  acara ditutup dengan pengundian door prize HP 
dan kamera digital dan door prize diraih oleh  butar dan Payung sebagai pengguna setia 
enduro racing.MPFRM REg. I

Promo Pelumas region I semester I 2011
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BDBC RU-2 KEMBALI DARI JAMBOREE JASIN S2H MALAKA

MALAySIA - Pada  29 Mei 2011, acara jamboree jasin S2H yang 
berlangsung di Stadium jasin, negeri Malaka, secara resmi digelar. 
jamboree yang  bertujuan untuk menggalakkan olahraga sehat ber-
sepeda diikuti sekitar 1200 bikers dari mancanegara seperti indone-
sia, Singapura, thailand, australia, new Zealand, jerman, jepang, 
China, india, dan lain-lain.  Sebanyak 18 bikers bdbC Pertamina 
ru ii  juga berpartisipasi dalam ajang ini.  even akbar ini sponsor 
utamanya adalah Polis di raja Malaysia (PdrM) dan didukung oleh 
beberapa perusahaan besar di Malaysia yang menampilkan stand/
booth jualan on-line produk dan aksesoris sepeda serta makanan 
dan minuman. Penyerahan plakat jamboree jasin S2H dari Ketua 
rombongan ke Ketua bdbC dan dari Ketua bdbC ke gM ru-ii 
dumai dilakukan di pelataran Kantor gM, pada (1/6).MPRU II

AFDAL MARTHA
Maintenance Planning & Support Manager
ru ii dumaiFo
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M. DHARMARIzA
Refinery Planning & Optimization Manager
ru ii dumaiFo
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DIREKTUR UTAMA PERTAMINA HADIRI SERAHTERIMA KASAD

JAKARTA  - direktur utama Pertamina Karen agustiawan menghadiri 
acara serah terima jabatan Kepala Staf tni angkatan darat (KaSad) 
dari jenderal tni george toisutta kepada Letnan jenderal tni Pramono 
edhie Wibowo di Mabes tni angkatan darat, jakarta Pusat, Kamis (7/7).  
Pada acara serah terima tersebut Laksamana tni agus Suhartono 
selaku inspektur upacara menyampaikan bahwa tni angkatan darat 
sebagai bagian integral tni harus senantiasa dekat dengan rakyat 
dan dapat berkiprah dalam setiap upaya pembangunan. “Hubungan 
tni dan rakyat harus seperti air dan ikan, yaitu manunggal dalam arti 
yang utuh menyeluruh.  Manunggal dalam visi dan persepsi terhadap 
segala bentuk perubahan dan kemajuan sebagai akibat globalisasi dan 
pembangunan bangsa,”ujarnya.  Panglima juga menyampaikan ucapan 
terimakasih dan penghargaan yang setinggi- tinggi nya kepada jenderal 
tni george toisutta yang telah berjasa bagi negara,  khususnya di ling-
kungan angkatan darat. Kepada Letnan jenderal tni Pramono edhie,  
Panglima berharap dengan segala pengalamannya selama ini mampu 
meningkatkan soliditas dan kekompakan dengan unsur-unsur tni lain-
nya serta memantapkan kemanunggalan tni dengan rakyat.MPKUN

gM RU III SILATURAHMI KE KAJATI SUMSEL 

PALEMBANg - gM ru iii irwan didampingi Manajer umum ru iii Migdad, 
Public relation Section Head jamsen Purba dan Legal Section Head 
dipo, pada 28 juni 2011 mengadakan silaturahmi ke Kepala Kekasaan 
tinggi (Kajati) Sumsel, Yapisham, SH. rombongan diterima Kajati dan 
para staf di ruang kerja Kajati Palembang. Kunjungan dimaksudkan untuk 
bersilaturahmi sekaligus perkenalan sehubungan jabatan Kajati Sumsel 
yang baru menggantikan ibnu Haryadi. Kajati Sumsel  Yapisham   me-
nyambut dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut. “Mudah-
mudahan kunjungan ini dapat lebih mempererat tali siltaturahmi antara 
Pertamina dan jajaran kejaksaan tinggi,” demikian harap Yapisham.  Pada 
kesempatan itu, irwan juga mengucapkan terima kasih dan menerima 
masukan-masukan yang dilakukan pihak kejaksaan.MPRU III
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MAHASISwA D3 TEKNIK KIMIA UNDIP BERKUNJUNg 
KE RU VI BALONgAN

BALONgAN – Sebanyak 46 mahasiswa d3 teknik Kimia angkatan 
2009 dari universitas diponogoro Semarang melakukan kunjungan ke 
Refinery Unit VI Balongan (12/7). Rombongan yang diketuai oleh Anton 
Herlana Putra dan 4 dosen yaitu ir. Hj. Wahyuningsih, Msi, ir. H. Zaenal 
abidin, ir. rtd. Wisnu broto, dan ir. Pudji astuti, Mt tersebut diterima 
oleh Muslim Dermawan selaku Relation Officer di ruang rapat Public 
relation, Kantor Wisma jati, balongan.  Mereka mendapatkan penjelasan 
oleh Hariadi dari Fungsi Health Safety environment yang menjelaskan 
tentang prosedur keamanan masuk ke kilang serta novita dan novi dari 
Fungsi Process-engineering yang menjelaskan mengenai sejarah kilang 
ru Vi, Kilang Langit biru, dan unit-unit lain yang ada di ru Vi.  Para 
mahasiswa tersebut sangat antusias dan melontarkan pertanyaan seputar 
kilang ru Vi. Mereka  juga diberi kesempatan untuk melihat langsung 
kegiatan operasional ru Vi balongan.  diharapkan dengan adanya 
kegiatan semacam ini dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan 
pemahaman mengenai Pertamina.MPRU VI
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reliability Manager
ru ii dumai

Warung Kopi
Peduli
jam istirahat di warung Mang Warta, tiga orang outsourcing 
berbincang santai membincangkan kebutuhan anak sekolah 
di tahun ajaran baru. 

Somad : jo, dah disuruh ngumpulin data belum buat 
ngurus beasiswa anak?

Parjo : udah bang. bang Somad sendiri udah 
belum?

Somad : udah.
Tarli : Saya malah udah cair minggu lalu.
Somad : alhamdulillah.... Ya, masing-masing bagian 

emang biasanya gak sama pembagiannya.
Parjo : Saya kebetulan baru kali ini bang, ikut 

ngumpulin data biar anak saya yang baru 
masuk Sd dapet santunan dari Pertamina. 
Cuma....

Tarli : Cuma kenapa, jo?
Parjo : Cuma kok ya kenapa mesti pake surat 

miskin ya.... eh, surat keterangan tidak 
mampu dari rt/rW. itu yang bikin saya 
ragu-ragu.

Somad : Kenapa ragu? Santai aja lagi jo...
Iyum : iya Mas Parjo, santai aja atuh... nih kayak 

iyum, selalu santai dan ceria walopun hidup 
pas-pasan...

Ujang : Hallah, gak usah ikut-ikutan Yum. Susah kita 
sama susah bapak-bapak itu mah beda...

Iyum : ah, Kang ujang mahh...
Tarli : Saya tau apa yang bikin berat kamu, jo. 

dulu mah enak, saya sempet ngerasain 
dapet santunan pendidikan buat anak saya 
gak pake surat keterangan gak mampu. 
Yah, karena beberapa tahun terakhir ini 
aturannya berubah, ya saya sih ikut aja...

Pak Hamzah : apa yang bikin kamu berat, jo? 
Parjo : Yah, walaupun gaji saya kecil Pak, tapi di 

lingkungan rumah kan kami gak digolongin 
keluarga gak mampu. Lagi pula, hati nurani 
ini kok ya gimana gituuu... berasanya mau 
dapat tambahan beberapa ratus ribu dari 
Pertamina untuk tambahan uang sekolah 
anak aja kok seperti dipersulit sama 
persyaratan itu... 

Somad : Yah, namanya juga kita orang kecil jo...
Parjo : iya sih bang... Saya juga sadar kok sama 

posisi itu. tapi mbok ya, perusahaan ini kalo 
memang peduli sama kita-kita ini ya jangan 
pake syarat surat tidak mampu itu. 

Pak Hamzah : Wah, saya ikut prihatin jo. nanti coba saya 
tanyain deh kenapa mesti  pake surat tidak 
mampu segala. Kan lebih fair, misalnya, 
kalau pake surat dari sekolah yang 
menyatakan anak-anak tersebut layak dapat 
santunan pendidikan. betul kan?MP

PEP REgION SUMATERA JUARA KETIgA LOMBA TENIS 
HUT BPMIgAS

SEKAyU – bapor Pt Pertamina eP region Sumatera meraih gelar juara 3 
dalam pertandingan tenis persahabatan antar KKKS dan Pemerintah daerah 
yang diselenggarakan dalam rangka Hut ke 9 bPMigaS di Sekayu, Musi 
banyuasin dari 1 - 3 juli 2011. dalam pertandingan tersebut, bapor PeP re-
gion Sumatera mengalahkan tim dari jOb Pertamina-talisman. Kepala dinas 
Humas dan Hubungan Kelembagaan bP Migas elan biantoro mengatakan 
bahwa pertandingan persahabatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan 
kebersaman antar KKKS, khususnya yang berada di Sumatera bagian Selatan. 
“Kita sama-sama memiliki tugas yang sama yaitu meningkatkan produksi sesuai 
dengan yang ditugaskan negara” ujarnya. Sementara itu, asisten i Musi banyua-
sin Sohan Madjid menyatakan bahwa pemerintah daerah Musi banyuasin 
menyambut baik pertandingan yang diselanggarakan bPMigaS di daerahnya. 
Pertandingan yang diikuti 12 peserta yang terdiri 9 KKKS, bPMigaS, Muba 
tenis Club dan bPK. di akhir pertandingan Muba tenis Club menjadi juara 
pertama setelah menaklukkan tim dari bPMigaS.MPPEP SUMATERA



JAKARTA - Pt asuransi jiwa tugu Mandiri (tugu Mandiri)  
dalam acara Insurance award  2011 yang di adakan oleh 
Media asuransi di jakarta pada 14 juni 2011 lalu, berhasil 
meraih penghargaan sebagai Best life Insurance 2011 
untuk kategori Perusahaan asuransi jiwa dengan ekuitas 
Kurang dari rp 100 miliar. Pencapaian tersebut diperoleh 
karena keberhasilan tugu Mandiri memenuhi persyaratan, 
di antaranya dalam dua tahun berturut-turut membukukan 
laba, dan risk based capital (rbC) maupun modal sendiri 
atau ekuitas memenuhi persyaratan minimal dari Kementerian 
Keuangan ri. 

berdasarkan Kinerja Keuangan, di tahun 2010 tugu 
Mandiri membukukan pendapatan premi bruto sebesar rp 
76,18 miliar, mengalami kenaikan 68,39% dibandingkan 
tahun sebelumnya rp 45,24 miliar. Pendapatan investasi 
rp 41,24 miliar, naik 124,32%,  dari tahun sebelumnya 
rp 18,38 miliar. Laba bersih sebesar rp 24,69 miliar, naik 
17,72% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar rp 20,98 
miliar. Sedangkan rbC tercatat sebesar 373%, dan ekuitas 
sebesar rp 64,69 miliar, melebihi persyaratan minimum yang 
ditetapkan oleh regulator.

Sementara itu, di triwulan i tahun 2011, premi yang 
diperoleh sebesar rp 79,31 miliar, naik 134% jika 
dibandingkan periode yang sama di 2010 yang sebesar rp 
33,94 miliar.  Menurut direktur utama tugu Mandiri, Maryoso 
Sumaryono, tingginya kenaikan pendapatan premi tersebut 
mengindikasikan kegiatan pemasaran yang cukup aktif. 
Sedangkan pembayaran klaim di triwulan i 2011 sebesar 
rp 19,7 miliar, meningkat 65% dibandingkan periode yang 
sama di 2010, sebesar rp11,9 miliar. untuk rbC, di triwulan 
i sebesar 235,9% jauh diatas syarat minimum, sedangkan 
ekuitas sebesar  rp 68,7 miliar.

dana Pensiun Pertamina sebagai pemegang saham 
mayoritas tugu Mandiri sangat bangga dengan prestasi 
yang telah diraih tugu Mandiri ini. dana Pensiun Per-
tamina bertekad akan terus memajukan tugu Mandiri, 
sehingga makin meningkatkan kepercayaan dan ke puasan 
pelanggan terhadap tugu Mandiri. dan tentunya hal ini 
bisa diwujudkan dengan kerja keras dan kerjasama yang 
baik dari jajaran Manajemen dan Pekerja di tugu Mandiri.
MPTUgU MANDIRI
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PeP raih Penghargaan dari gubernur sumsel

APKIPRAH anak perusahaan

Tugu mandiri raih 
The best Life Insurance 
award 2011

Pertagas Tingkatkan Kualitas Proses bisnis melalui erP

dirut Pt. asuransi jiwa tugu Mandiri, Maryoso Sumaryono saat me-
nerima penghargaan sebagai salah satu “best Life insurance 2011” 
dari Media asuransi di jakarta, pada 14 juni 2011.

JAKARTA –  dalam rangka pengembangan penerapan modul, 
Pt Pertamina gas (Pertagas) melakukan Kick off implementasi 
enterprise resource planning (erP) yang berlangsung di 
Kantor Pusat Pertagas, Oil Center, pada Senin (4/7).  

Sejak awal tahun 2010 Pertagas sudah memakai 
modul Financial accounting controlling (FiCO) dan saat ini 
Pertagas tidak mempergunakan project system (PS) untuk 
project investasi seperti anak Perusahaan lainnya sehingga 
menyulitkan pada saat konsolidasi di upstream.

Sehingga Pertagas membutuhkan modul sales and distri-
bution (Sd), plant Maintenance (PM) dan project system (PS) 
guna meningkatkan kualitas proses bisnis di dalam MySaP 
melalui sistem erP dalam rangka standarisasi data, informasi, 

dan proses bisnis perusahaan.
 “Saat ini kita sedang melakukan pengembangan modul 

yang diterapkan di Pertagas seperti yang telah diterapkan oleh 
korporat. untuk meningkatkan utilisasi My SaP melalui sistem 
erP, yang kita jalankan adalah modul Sd, PM dan PS guna 
mendukung bisnis proses yang ada,”  kata Manager SaP Modul 
bambang rudi. 

agar erP terimplementasi secara maksimal, maka di bu-
tuhkan kerja sama seluruh pihak, dukungan manajemen, du-
kungan teknologi infrastruktur yang handal. Sehingga semua 
pihak dapat menguasai sistem erP dengan baik sesuai dengan 
harapan perusahaan.

gusti azis direktur Operasi  Pertagas mengatakan, “dengan 

menggunakan sistem teknologi informasi ini, saya harapkan 
Pertagas dapat bekerja dengan lebih efisien, lebih cepat, 
lebih akurat dan sangat reliable dalam menangani segala 
permasalahan yang ada.”MPwNR
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JAKARTA - Pertamina eP (PeP) sebagai salah satu anak 
perusahaan Pertamina, yang bertugas memproduksi minyak, 
mengharapkan kepada para mitra kerja untuk turut serta sukses 
dalam pencapaian target produksi. demikian disampaikan Presdir 
PeP  Syamsu alam pada acara sinergi antara PeP dengan Mitra 
Kerja dalam upaya Mensukseskan Pencapaian target Produksi 
dan Cadangan Migas, di gedung Standart Charterd lantai 3 
jakarta, Kamis (7/7).

Syamsu mengharapkan kepada para mitra kerja Pertamina 
eP agar bisa melakukan aktivitas yang tidak merugikan citra 
Pertamina. “untuk itu, etika hubungan dengan masyarakat 
sekitar harus dijaga dengan baik. Karena semuanya berkaitan 
dengan citra Pertamina,” tandasnya. “Kami juga sangat concern 
terhadap HSe (Health, safety & environment). untuk itu mulai 
juli tahun ini seluruh mitra kerja PeP harus fokus kepada HSe,” 

CIREBON - delegasi In-
donesia oil and Gas part-
nership program (iOgPP) 
mengunjungi kantor Perta-
mina eP (PeP) region 
jawa. anggota delegasi 
yang terdiri dari para pejabat 
kementerian energi negara 
sahabat tersebut diterima oleh 
general Manager dan jajaran 
manajemen region jawa, 
Senin (20/6).

Pada kesempatan te r-
sebut, rombongan delegasi 
mendapatkan pemaparan 
tentang profil Pertamina EP 
region jawa yang disam-
paikan oleh Chief iOr region 
jawa tri Sasongko.

Mereka menga jukan 

JAKARTA - Pertamina eP 
(PeP) Field Pendopo dan 
Prabumulih mendapatkan 
penghargaan ketaatan ter-
hadap peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan 
hidup selama tahun 2010 dari 
gubernur Sumatera Selatan. 
Penghargaan tersebut di-

serahkan kepada Pertamina 
eP region Sumatera pada 
peringatan Hari Lingkungan 
Hidup pada 9 juni 2011 yang 
lalu.

Manager Legal & re la-
tions PeP region Sumatera 
agustinus dalam laporannya, 
Senin (13/6) menyampaikan 

bahwa Pertamina eP region 
Sumatera Field Prabumulih 
mendapatkan penghargaan 
atas ketaatan terhadap pera-
turan perundang-undangan 
di bidang lingkungan hi dup 
selama tahun 2010, se hing-
ga dapat mewujudkan pem-
bangunan berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan 
de mi menjaga kelestarian 
lingkungan dengan mendapat 
pe ringkat biru. Sedangkan 
Pertamina eP region Su-
ma tera Field Pendopo men-
dapatkan penghargaan yang 
sama dengan peringkat biru 
minus.MPPEP

Delegasi IOgPP Kunjungi PeP region Jawa
per tanyaan terkait dengan 
rencana jangka panjang 
PeP region jawa untuk 
ber  kon t r ibus i  te rhadap 
kebutuhan energi. Menjawab 
hal tersebut, gM PeP region 
jawa bambang Widjanarko 
menegaskan bahwa PeP 
melakukan sejumlah ke giat-
an eksplorasi dan upaya 
pe ningkatan produksi. “Impro-
vement oil recovery yang 
kami lakukan untuk menjaga 
keberlanjutan tingkat produksi 
minyak. Selain itu pada tahun 
ini kami mengedepankan juga 
penemuan cadangan baru. 
untuk beberapa kegiatan, 
ka mi bekerja sama dengan 
perguruan tinggi untuk mela-

kukan studi di lapangan,” 
ujar  nya.

Selain itu, diskusi juga 
berkembang terkait dengan 
kegiatan reparasi sumur, clead 
development mechanism, dan 
teknologi pemboran. bambang 
juga menjelaskan bahwa un-
tuk melaksanakan kegiatan 
pemboran, Pertamina memiliki 
anak perusahaan yang khusus 
menangani pemboran yakni 
Pertamina drilling Service 
indonesia (PdSi).

dalam rangkaian ke-
giatan ini, delegasi iOgPP 
ber kesempatan mengunjungi 
fasilitas produksi di Stasiun 
Pengumpul utama (SPu-a) 
di Mundu dan Refinery Unit 

Vi di balongan.
Selain menjalankan misi 

penjajakan potensi kerjas 
ama dan studi banding di 
in dustri migas, rombongan 
juga difasilitasi untuk melihat 
kerajinan batik di pusat batik 
trusmi di Cirebon. Kegiatan 
ini terkait dengan agenda 
mem perkenalkan budaya 
indonesia ke negara sahabat 
untuk mendorong pariwisata.

delegasi iOgPP terdiri 
dari 18 orang yang merupakan 
perwakilan negara Sudan, 
angola, algeria, nigeria, 
iran, irak, india, Myanmar, 
Vietnam, Cambodia, timor 
Leste, thailand, dan Yaman.
MPPEP REg. JAwA

PeP ajak mitra Kerja Ikut sukseskan 
Pencapaian Target Produksi migas

tegas Syamsu alam.
Sementara itu, VP Supply Chain Management PeP, Lelin 

eprianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan agar tercipta 
komunikasi yang baik antara PeP dan mitra kerja. Karena mitra 
kerja merupakan bagian dari proses bisnis PeP yang kita harapkan 
kontribusinya  untuk mencapai tujuan bersama.

ada tiga materi yang disampaikan pada acara tersebut. 
pertama, mulai juli ini PeP tidak akan berkompromi lagi terhadap 
mitra yang tidak lulus SMHSe. Kedua, mengenai pengintegrasian 
layangan di SCM. dan ketiga, PeP akan memfasilitasi kerja sama 
antara mitra dengan perbankan. Fasilitas ini diharapkan akan 
mendapatkan harga atau bunga kompetitif yang di berikan bank 
ke mitra. Kemudian vendor akan memberikan penawaran yang 
kompetitif sehingga berbagai pihak dapat memperoleh keuntungan 
bersama.MPNDJ
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sosialisasi Program ePD di Pemasaran Jbb

KITABERITA

Pertamina beri 
Penghargaan untuk Wika
JAKARTA – Pertamina memberikan penghargaan 
1 juta zero accident proyek penggantian fasilitas di 
dPPu Soekarno Hatta Cengkareng untuk Wija ya 
Karya (Wika).  Penyerahan dilakukan segenap pim-
pinan di Pertamina antara lain, gM region iii jakarta, 
Hasto Wibowo kepada pihak Wijaya Karya bambang 
Pramono, di Penang bistro jakarta, rabu (15/6). 

dalam kesempatan ini, Hasto mengatakan sangat 
berterima kasih kepada Wika yang telah bekerja 
sama dengan baik dan berhasil tembus angka 1 
juta jam kerja tanpa kecelakaan. “ini merupakan hal 
yang sangat luar biasa. untuk mencapai ini memang 
perlu adanya koordinasi yang baik di lapangan, 
an  tara Perta mina maupun Wika. dan itu terbukti,” 
tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Wika bambang Pra-
modjo juga berterima kasih kepada Pertamina yang 
telah mempercayakan pengelolaan proyek ini kepada 
pihaknya. “Proyek yang penuh dengan kerja keras ini 
akhirnya dapat tercapai dengan baik, meskipun belum 
selesai,” ujarnya.MPNDJ

JAKARTA - bertempat di Kantor Pemasaran jawa bagian barat, 
People development Hr area jawa bagian barat bekerjasama 
dengan People development Korporat menyosialisasikan 
Program ePd (early professional development) kepada para 
pekerja yang berfungsi sebagai mentor ePd dan peserta ePd 
itu sendiri, pada (30/6).

Sosialisasi ini bertujuan memberikan informasi yang tepat 
mengenai maksud dan manfaat pelaksanaan program ePd. 
diharapkan melalui sosialisasi ini, kesimpangsiuran tentang 
program ePd selama ini dapat diminimalisir.

ePd adalah program pengembangan pekerja setelah me-
lalui tahapan bPS (bimbingan Profesi Sarjana) selama satu 
tahun. ePd berfokus pada peningkatan kompetensi pe kerja 
yang dilaksanakan selama dua tahun sebelum pekerja mem-
peroleh jabatan sesuai bidang kerjanya. dengan mengikuti 
pro gram ePd diharapkan pekerja menjadi lebih siap dengan 
kompetensi teknis yang dibutuhkan di fungsi terkait.

“tujuan program ePd adalah untuk memberikan kesempatan 
pengembangan yang sebesar-besarnya untuk mencapai 
kompetensi teknis yang harus dikuasai oleh pekerja baru yang 

BALIKPAPAN – ru V mengadakan Pelatihan de-
ngan tema audit energi dan pinch analysis, pada 
(7/5). di bawah koordinasi antara eC&LC dan People 
development Hr, acara ini diikuti oleh fungsi-fungsi 
terkait dengan proses produksi. 

acara dibuka oleh gM ru V balikpapan iriawan 
Yulianto. beberapa pembicara secara bergantian 
mengisi pelatihan ini. dengan pelatihan tersebut, 
diharapkan dapat meningkatkan people awareness 
terhadap efisiensi energi di RU V Balikpapan. Turut 
hadir dalam acara ini direktur utama Pertamina 
training & Consulting (PtC) Wisnutoro  dan Manager 
engineering & development Yulian dekri.MPRUV

CILACAP - untuk menciptakan iklim yang kondusif dan 
nyaman dalam bekerja, hendaknya antara pekerja dan 
perusahaan harus saling bersinergi, duduk bersama 
dalam memecahkan persoalan ketenagakerjaan. 
Karena bila hubungan industrial tidak harmonis akan 
mengakibatkan timbulnya kerugian perusahaan dan 
tentunya juga kerugian bagi pekerjanya. demikian 
disampaikan Ketua LKS (Lembaga Kerja Sama) 
bipartit ru iV eko Sunarno pada pertemuan LKS 
bipartit ru iV di griya Patra Cilacap, (19/5).

“bila ada persoalan yang terjadi dalam peru-
sahaan segera diselesaikan sehingga tidak men jadi 
persoalan yang besar. dengan adanya ke terbukaan 
ini, seluruh komponen ru iV dapat menyatukan tekad 
dan menyamakan pandangan untuk menjadi kilang 
minyak yang unggul di asia tenggara dan kompetitif 
di asia pada tahun 2015,” ujar eko.

Pertemuan LKS bipartit dihadiri oleh manaje men 
dan perwakilan pekerja, dengan membahas isu-isu 
terbaru, seperti sistem penilaian kinerja, pe nyusunan 
juklak tKO tunjangan resiko kerja, utilisasi rdP dan 
agenda lain terkait hubungan industrial.MPRUIV

telah selesai mengikuti program pre-employment training,” 
ungkap Corporate Senior analyst People development tjip ta-
ningsih novi.  tjiptaningsih menambahkan, program ini sejalan 
dengan cita-cita Pertamina yang mensyaratkan kompetensi 
tinggi para pekerjanya.

Selama ini di unit operasi Pertamina banyak pemahaman 
yang salah, bahwa pekerja dengan status ePd adalah non-
pekerja Pertamina, mirip dengan program bPS. Padahal, 
peserta ePd merupakan pekerja tetap Pertamina dengan 
menyandang jabatan ePd. dilatarbelakangi itulah, People 
development Korporat gencar menyosialisasikan dengan baik 
program ePd ini ke seluruh unit bisnis Pertamina.

Manager SHiPS aviation region ii, i Wayan Suastra, 
sebagai salah satu mentor berkomentar, sosialisasi ini sangat 
bagus untuk memberikan pemahaman kepada mentor apa 
yang diharapkan perusahaan terhadap pekerja ePd. Hal 
sena da diungkapkan salah satu pekerja ePd dari terminal 
bbM tasikmalaya, aris Yanto yang mengharapkan fungsi Hr 
mengawal kegiatan ini sehingga pelaksanaan ePd selama dua 
tahun tidak berjalan sia-sia.MPFRM REg. III

LKs bipartit ru IV : 
Demi Keharmonisan 
Hubungan Kerja 

Pelatihan audit energi dan 
‘Pinch analysis’



AMBON - Medical dan external relation region Viii 
Maluku Papua melaksanakan khitanan massal di desa 
Hitu, ambon, pada (18/7). Ma syarakat desa Hitu sa-
ngat antusias mengikuti kegiatan ini.

Manager Fuel retail Marketing (FrM) region Viii 
arief Prianto yang hadir bersama Head of Medical 
Maluku Papua dr. i.g ngurah irwin Purnawawan, 
me nyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah 
satu bukti bahwa  Pertamina juga memberi manfaat 
sosial bagi ling kung an, khususnya yang bersentuhan 
langsung dengan masyarakat. 

Khitanan di wilayah Maluku Papua ini tidak hanya 
diperuntukkan bagi kaum muslimin tetapi juga sudah 
diikuti masyarakat non muslim. ini dikarenakan  faktor 
pertimbangan kesehatan yang sudah terbukti bahwa 
dengan khitan, akan lebih baik bagi kesehatan anak 
laki-laki. Kegiatan khitanan yang semula hanya 
di  prediksi  340 orang ternyata bertambah hingga 
men  capai sekitar 500 orang. Penambahan peserta 
ini ka rena khitanan memanfaatkan momen liburan 
sekolah. terlebih panitia penyelenggara menyiapkan 
bingkisan sebagai bagian kegembiraan dan perhatian 
perusahaan kepada peserta. 

turut hadir dalam acara tersebut  para tokoh 
masyakat.di antaranya raja Hitu Lama, raja Hitu 
Messeng, dan raja Hila, maupun aparat kecamatan 
dan kepolisian juga dari staf Cabang ambon dan 
terminal transit Wayame.MPFRM REg. VIII  
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satu unit ‘ambulance’ 
untuk Pemkot makassar

Walikota Makassar ilham arief tersenyum setelah menerima bantuan satu unit 
ambulance dari Pertamina.
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region VIII - maluku Papua 
adakan Khitanan massal

ru V bantu Tingkatkan angka Kelulusan siswa sma

MAKASSAR - Pertamina 
melalui Small Medium en-
terprise Social responsibility 
(SMe Sr) Partnership Pro-
gram region Vii kembali 
menggulirkan bantuan ke-
pada Pemerintah Kota Ma-
kassar. bantuan berupa satu 
unit mobil ambulance dan 
200 tong sampah diterima 
Walikota Makassar, ilham 
arief Sirajuddin, pada (16/6).

i l h a m  m e n y e b u t k a n 
bantuan ambulance dari Per-
tamina sangat membantu 
pe mer in tah kota  da lam 
hal penanganan tanggap 
kesehatan masyarakat . 
“ban tuan Pertamina ini se -
kaligus menambah deretan  
ambulance Iasmo Be bas. 
Sehingga kita tidak perlu 
repot lagi dalam mela yani 
masyarakat  yang mem-

butuhkan jasa peng angkutan 
medis,” ungkap ilham di ha-
dapan jajaran SKPd se-kota 
Makassar di balai Kota.

 a m b u l a n c e  I a s m o 
Bebas merupakan program 
Pemerintah Kota Makassar 
yang dapat dipergunakan 
ma syarakat umum yang 
membutuhkan secara gratis.

S e l a i n  a m b u l a n c e , 
Pertamina juga menyerahkan 
bantuan berupa tong sampah. 
ilham yang didampingi Koor-
dinator SMe-Sr Partnership 
Program region Vii bambang 
Supriadi dan asmen external 
relations region Vii rosinah 
nurdin, mengungkapkan jika 
tong sampah yang disalurkan 
turut memberi kontribusi pen-
ting kepada program Green 
and clean  Pemkot  Ma-
kassar.

“Pemerintah masih sulit 
mengatasi permasalahan 
sam pah yang dihasi lkan 
warga. armada pengangkut 
sampah terbatas. dari total 
100 unit armada, hanya 60 
unit yang berfungsi optimal,” 
jelas ilham.

Oleh karenanya, ban tuan 
ini disebut ilham sebagai 
ins trumen penting dalam pe-
ningkatan penanganan sam-
pah. Selain itu, Pertamina 
ju ga dianggap memberi peran 
penting dalam menunjang Ma-
kassar Visit 2011.MPFRM VII

Manager Fuel retail Marketing (FrM) region Viii arief Prianto 
menyerahkan bingkisan kepada peserta khitanan massal 
didampingi oleh dr. i g ngurah  irwin Purnawarman Head Of Me-
dical Maluku - Papua.

BALIKPAPAN – Kabupaten 
Penajam Paser utara (PPu) 
berhasil meningkatkan angka 
kelulusan SMa dari 69,7 
persen  (2010) menjadi 99,7  
persen (2011). Prestasi ini 
tidak lepas dari kepedulian 
ru V balikpapan melalui 
bantuan pencetakan 2550 
buku Sekolah elektronik 
(bSe) untuk siswa SMa dan 
Ma se-kabupaten PPu. atas 

buku ajar elektronik untuk 
siswa Sd, SMP, SMa dan 
SMK. Hal ini dilakukan de-
partemen Pendidikan nasional 
dengan cara membeli hak 
cipta buku teks pelajaran dari 
penulis/penerbit. Selanjutnya 
buku-buku tersebut disajikan 
dalam bentuk buku elektronik 
(e-book) dengan nama buku 
Sekolah elektronik (bSe). 

Pada praktiknya, pe nye-

keberhasilan ini, Pemerintah 
Kabupaten PPu melalui di-
nas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga (disdikpora) 
menganugerahkan piagam 
penghargaan kepada gM 
ru V balikpapan iriawan 
Yu lianto.

bSe merupakan inisiatif 
dari departemen Pendidikan 
nasional indonesia yang ber-
tujuan untuk menyediakan 

diaan buku ini mengalami 
banyak kendala di lapangan. 
Seperti belum adanya ko nek si 
internet, komputer, dan listrik. 
Oleh karena itu me lalui pro-
gram CSr, ru V mem bantu 
pencetakan buku ini untuk 
tingkat SMa dan Sd. 

ban tuan  sen i l a i  rp 
272.163.540 tersebut di sam-
but baik oleh masyarakat 
pen didikan di PPu dan men-
jadi motivasi tersendiri bagi 
siswa atas terbukanya akses 
terhadap pengetahuan melalui 
buku.  “Kepedulian Pertamina 
sebagai perusahaan yang 
beroperasi di kabupaten kami 
terhadap dunia pendidikan 
sungguh membanggakan. 
Kami atas nama masyarakat 
Penajam Paser utara meng-
ucapkan terima kasih atas 
perhatian dan bantuan yang 
diberikan ru V balikpapan,” 
ungkap Kepala disdikpora 
PPu rahman nurhadi.

tidak hanya di bidang 
pendidikan, melalui CSr 
ru V balikpapan juga telah 
membantu masyarakat PPu 
dengan dengan program-
pro gram pemberdayaan, 
seperti budidaya rumput 
laut, bantuan incubator untuk 
rSud, pembinaan Sekolah 
Sepak bola Primataka, dan 
perbaikan sarana prasarana 
lainnya.MPRU V

Kembangkan Wirausaha baru di Jawa barat
BANDUNg - Pertamina melalui SMe & Sr (small 
Medium enterprise & social responsibility) 
selalu berupaya meningkatkan kepedulian 
terhadap perkembangan sektor usaha kecil 
dan menengah. Setelah galeri uKM yang sudah 
resmi diluncurkan beberapa waktu lalu, kali ini 
SMe & Sr region jawa barat bekerja sama 
dengan Kamar dagang dan industri (Kadin) 
jawa barat mengadakan workshop Perahu 
(Penumbuhan Wirausaha baru) pada 27 juni 
2011 di Hotel augusta Valley, bandung.

workshop  in i  d i tu jukan bagi  para 
wirausahawan baru dari jawa barat yang 
telah menjalankan bisnisnya. Workshop yang 
berlangsung  sampai 1 juli 2011 tersebut dibuka 
oleh Ketua Kadin jawa barat agung Suryaman 
Soetrisno. dalam pembukaannya, agung 
mengharapkan program ini dapat melahirkan 
pengusaha-pengusaha yang amanah, tangguh, 
dan berdaya saing. agung juga memberikan 
apresiasi yang tinggi atas partisipasi Pertamina 
dalam program ini seraya berharap ke depannya 
Pertamina dapat meningkatkan kerja sama 
dengan Kadin jawa barat.

Wakil Ketua Kadin jabar bidang Kemitraan 
dan uMKM yang sekaligus bertindak sebagai ketua 
pelaksana, iwan gunawan, mengatakan bahwa 
Perahu merupakan suatu program inkubasi yang 
salah satu kegiatannya adalah workshop untuk 
memperluas dan memperkuat jejaring bisnis para 
pengusaha baru ini. 

Kriteria pengusaha yang dapat mengikuti 
program Perahu adalah pengusaha yang sudah 
memulai usaha dan memiliki komitmen menjadi 
seorang pengusaha. untuk memenuhi kriteria 
itu, telah diverifikasi rekam jejak dan komitmen 
pengusaha dengan melakukan seleksi administrasi 
dan psikologi. “Kami mendidik pengusaha-pengusaha 
yang telah memulai usahanya. tidak bisa yang 
belum memulai, karena untuk menjadi pengusaha 
dibutuhkan komitmen,” tambah iwan gunawan.

Sebanyak 160 wirausahawan mengikuti workshop  
tersebut. dari 160 peserta tersebut, 120 orang 
dibantu oleh Pertamina. Mereka dibagi menjadi 3 
kelas, yaitu kelas enduro, kelas Fastron, dan kelas 
Pertamax dimana pada masing-masing kelas ini 
mereka memperoleh pelatihan skill kewirausahaan 
secara intensif.

Setelah mengikuti workshop Perahu ini, Kadin jawa barat 
akan menawarkan kepada SMe & Sr region jawa barat agar 
dapat memberikan kesempatan kepada para pengusaha yang 
sudah dididik untuk memasarkan produk-produknya dengan 
menjadi mitra binaan SMe&Sr region jawa barat. 

Salah satu peserta workshop, Fika, mengatakan bahwa 
dia baru mengetahui Pertamina senantiasa berkomitmen 
membantu pengembangan wirausaha muda melalui program 
SMe & Sr. Fika berharap agar Pertamina terus konsisten 
untuk mengembangkan wirausaha muda. Menurutnya nama 
Pertamina dapat menjadi daya tarik sendiri bagi wirausaha 
muda seperti dirinya untuk ikut terlibat dalam program-program 
pengembangan, seperti workshop ini.MPPKBL
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