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Pertamina memborong sembilan  
Program Peringkat (PROPER) hijau 
untuk pengelolaan lingkungan. Dari 
64 unit/area operasi yang dinilai, 
tahun ini Pertamina terbebas dari  
peringkat hitam. Ini membuktikan 
komitmen Pertamina dalam 
pengelolaan lingkungan.

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina 
Djaelani Sutomo menerima penghargaan 
PROPER dari Wakil Presiden RI Boediono, 
didampingi Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Gusti Muhammad Hatta, di Jakarta (26/11).

JAKARTA –  Sebagai wujud apresiasi  terhadap 
kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan 
melalui penyebaran informasi kinerja penataan 
perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, 
Kementerian Lingkungan Hidup memberikan 
penghargaan PROPER 2010.

Pada penilaian tahun 2009 – 2010 ini, per
usahaan yang dinilai berjumlah 690. Terdiri dari 
258 perusahaan ma nufaktur, 215 agroindustri, 
201 pertambangan, energi dan migas, serta 
16 perusahaan kawasan/jasa. Dari jumlah 
tersebut, terdapat 64 unit/ area operasi (ter

masuk JOB dan TAC) Pertamina yang ikut 
serta dalam penilaian PROPER 2010 ini.

Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 
sembilan unit/ area operasi Pertamina berhasil 
mendapatkan peringkat Hijau, yaitu: PT 
Pertamina EP Field Subang, Pertamina EP 
UBEP Jambi, Refinery Unit (RU) IV Cilacap, 
Depot Rewulu – M&T, DPPU Ngurah Rai
M&T, DPPU SepingganM&T, PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, 
PGE  Area Lahendong, dan TAC Pertamina 
Semberani Persada Oil.

“Saya harapkan kemajuan ke depan bi sa 
lebih berarti lagi. Marilah kita memperbaikinya, 
baik dari sisi Pemerintah maupun para sta
keholder, untuk meraih prestasi yang lebih baik 
sebagai upaya untuk mendorong peningkatan 
aspek lingkungan hidup sehingga semakin 
banyak pula peraih pelopor emas,” demikian 
disampaikan Wakil Presiden RI, Budiono usai 
memberikan penghargaan PROPER di Malam 
anugerah Lingkungan PROPER tahun 2010 di 
Balai Sudirman Jakarta, Jumat (26/11).

Dengan diraihnya peringkat Hijau, Perta
mina telah menunjukkan kinerjanya dalam 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih 
dari yang dipersyaratkan dalam peraturan 
(beyond compliance). Hal ini dibuktikan melalui 
pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, 
pemanfaatan sumber daya secara efisien 
melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle 
dan Recovery) dan melakukan upaya tanggung 
jawab sosial yaitu CSR dengan baik.

Selain itu, terdapat 49 unit/ area operasi 
Pertamina ditetapkan mendapat peringkat 
Biru dan enam unit/area operasi Pertamina 
mendapatkan peringkat Merah dan untuk tahun 
2010 ini, Pertamina tidak lagi mendapatkan 
peringkat Hitam jika dibandingkan pada tahun 
2009 lalu.

Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup, 
Gusti Muhammad Hatta, perusahaan yang 
mendapat peringkat hitam akan dilanjutkan 
dengan proses penegakan hukum untuk 
mem  berikan efek jera kepada perusahaan
perusahaan yang melakukan pelanggaran 
hukum (nakal). 

Melihat cukup efektifnya PROPER ini,  
Ke menterian Negara Lingkungan Hidup 
akan menjadikannya salah satu syarat dalam 

menentukan Key Performance Indicator ma
nagement di banyak perusahaan dalam upaya 
peningkatan kualitas lingkungan. 

“Sehingga pelaksanaan PROPER ini 
diharapkan dapat memperkuat berbagai ins
trumen pengelolaan lingkungan seperti pe
negakan hukum lingkungan dan instrumen 
ekonomi. Di samping itu penerapan PROPER 
dapat menjawab kebutuhan akses informasi, 
transparansi dan partisipasi publik dalam 
pengelolaan lingkungan,”  ujar Gusti Muham
mad Hatta.

Sementara Direktur Pemasaran & Niaga 
Pertamina Djaelani Sutomo yang ditemui Me dia 
Pertamina  seusai acara mengatakan, dengan 
beberapa  PROPER hijau yang diterima oleh 
Pertamina ini menunjukkan adanya komitmen 
dari para insan Pertamina atas kepeduliannya 
terhadap lingkungan.

“Walaupun masih ada beberapa unit 
operasi Pertamina yang berpredikat biru dan 
merah, tapi setidaknya kita predikat kita tidak 
sampai ke hitam. Ini adalah suatu proses ba
gaimana lokasi agar ke depannya bisa men
capai predikat hijau,” kata Djaelani.MPIK
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Pertamina Menjadi Pionir 
Energi Baru Terbarukan

Pengantar Redaksi:
Pertamina berkomitmen 

untuk melakukan kajian 
atas pengembangan energi 
baru dan terbarukan. Hal 
tersebut tertuang dalam 
Nota Kesepahaman 
antara Pertamina dengan 
Balitbang ESDM, meliputi 

unconventional hydrocarbon, terdiri dari Coal bed 
Methane (CBM) dan Shale Gas dan renewable 
energy, terdiri dari Geothermal, Algae dan 
Angin. Berikut paparan PTH Direktur Hulu M. 
Afdal Bahaudin, pada saat workshop Potensi 
Pengembangan Usaha Energi Baru Terbarukan, 
Kamis (18/11).

Konservasi merupakan suatu bukti nyata 
keseriusan pemerintah dalam mengembangkan 
energi baru dan terbarukan. Kebijakan energi 
nasional telah menargetkan penambahan kontribusi 
energi baru dan terbarukan yang saat ini lebih 
kecil dari 5 persenmenjadi 17 persen pada tahun 
2025. Bahkan saat ini sudah berkembang wacana 
untuk mencapai target kontribusi energi baru dan 
terbarukan lebih tinggi dalam bauran energi nasional 
sebesar 25 persen pada tahun 2025 atau yang 
dikenal dengan efisiensi 25/25.

Untuk itu Pertamina sebagai salah satu 
perusahaan nasional yang mendukung misi tersebut 
sedang berusaha mengembangkan usaha energi 
baru dan terbarukan, salah satunya bekerjasama 
Pertamina dengan Badan Litbang Kementerian 
ESDM.

Pada hakekatnya Pertamina telah mampu 
mengembangkan usaha energi baru dan terbarukan 
di sektor energi geothermal, melalui anak perusahaan 
Pertamina yaitu PT Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) yang saat ini telah mengelola 15 wilayah 
kerja panas bumi di seluruh Indonesia, dengan 
target perolehan cadangan sebesar 1970 MWe  
energi panas bumi yang diharapkan akan mampu 
memproduksi  1340 MW listrik di tahun 2014.

Selain itu, Pertamina telah mempunyai empat 
kontrak PSC untuk pengelolaan unconventional 
hydrocarbon, yaitu Coal Bed Methane (CBM) 
serta telah melakukan feasibility study untuk 
menginventarisasi potensi  Shale Gas di wilayah 
kerja Pertamina EP. 

Pada kesempatan ini, dalam kerjasama 
dengan Balitbang ESDM untuk pengembangan 
energi baru dan terbarukan Pertamina selain akan 
mengintensifikasi dan mengekstensifikasikan usaha 
di bidang energi baru dan terbarukan yang telah 
dilakukan seperti geothermal, CBM dan oil shale, 
juga akan terus  mengevaluasi dan mengembangkan 
potensi alternatif energi baru dan terbarukan yang 
lain seperti pemanfaatan Algae dan energi Angin 
pada daerahdaerah yang potensial di Indonesia.

Pengembangan energi baru terbarukan ini 
menjadi salah satu bukti konkret bahwa selaku 
BUMN, Pertamina berkomitmen untuk menyediakan 
energi yang berkelanjutan bagi generasi masa 
datang. Tak hanya itu, kerjasama ini juga merupakan 
tonggak dlam perjalanan transformasi Pertamina 
berkomitmen dalam meningkatkan profesional dan 
kompetensinya atar mampu bersaing dengan pemain 
global.MPNDJ
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Editorial
Kembalikan Hak Negara Obituari :

Selamat Jalan Pak Yos...

MUCHWARDI MUCHTAR
Kabidkom FSPPB

Bagaimana jika seandainya para pendiri negara, 
para pejuang patriot bangsa, yang sangat memedulikan 
kepentingan bangsa masih hidup, apakah mereka 
akan menangis? Atau mereka akan turun kembali ke 
gelanggang dengan segala sisa kekuatannya?

Apakah kita tidak pernah menangkap esensi 
sejarah? Bahwa dalam sejarah sebuah bangsa pasti 
ada pahlawan, kita merindukan pahlawan minyak di 
era ini dan ke depan. Pada saat situasi terasa sesak 
karena begitu langkanya suarasuara anak bangsa 
yang berpihak kepada BUMNnya, kepada kepentingan 
bangsanya, apa yang salah dengan kita? 

Kita seringkali seperti “katak dalam tempurung”, 
begaduh sendiri dalam perebutan kepentingan sempit, 
lupa bahwa kita sedang mempertaruhkan sesuatu yang 
lebih luas, yaitu kepentingan dan masa depan bangsa. 
Bahwa nasib anak cucu kita mengenai energi sedang 
dipertaruhkan di setiap pasal UU yang kita bikin, di 
setiap keputusan yang kita keluarkan, dan di setiap 
kebijakan yang kita tetapkan.

Perjuangan laskar minyak dalam merebut kilang
kilang dan lapanganlapangan minyak di banyak tempat 
esensinya adalah merebut kedaulatan yang selama 60 
tahun dinikmati bangsa penjajah (1885  1945).

Lahirnya PT Permina pada 10 Desember 1957 
adalah lahirnya perusahaan pertama berskup Nasional. 
Sebuah kemajuan dari babak awal dikuasai bangsa 
asing (1885  1945), lalu babak dikuasai bangsa sendiri 
tapi masih kedaerah (1945 - 1957), lalu dikuasai bangsa 
sendiri dengan skup nasional (1957 sampai sekarang).

Esensi sejarah ini yang harus kita baca. Perjuangan  
juga dilakukan di sisi regulasi. Menggantikan Indische 
Mijnwet dengan UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan 
UU Nomor 8 Tahun 1971 adalah mengembalikan 
kedaulatan Negara melalui jalur regulasi. Bukan tanpa 
tantangan dan tentangan saat itu, tapi para pejuang 
terus meradang dan akhirnya menang.

Perdagangan bebas dunia saat ini adalah peluang, 
tantangan, sekaligus ujian apakah kita masih bisa 
mempertahankan kedaulatan kita di bidang ekonomi 
dan bisnis? Apakah kita akan mewarisi kejuangan para 
pejuang negeri ini? Atau justru mengikuti gendang 
irama kepentingan pihak manapun yang menggerogoti 
kedaulatan bangsa di bidang pertambangan migas?

Yang kita tuntut adalah kedaulatan bangsa. 
Hak Negara! Bahwa kemudian berdampak pada 
memperkuat Pertamina, itu adalah konsekuensi 
karena bagaimanapun Pertamina adalah cerminan 
Indonesia, wakil Negara di komunitas perusahaan 
migas. Realistiskah jika Pertamina harus mengiba 
untuk mendapatkan kesempatan partisipasi di kontrak 
yang sudah terminasi? Nyamankah kita mendengar 
pernyataan yang selalu menyamakan posisi dan 
kedudukan tuan rumah (Pertamina) dengan mitra kerja 
kita (investor)?

Lupakah kita pada UUD 1945 pasal 33, bahwa 
pengawasan 
pemegang kuasa 
mineral dan kuasa 
pertambangan migas 
ada di lembaga 
pemerintah? Economic 
right ada di tangan 
BUMN? 

Sungguh, kita 
memerlukan investor 
asing NOC dan IOC 
dalam pengelolaan 
migas di Indonesia. 
Tapi hak istimewa 
Pertamina tak boleh 
dilupakan, karena ia 
wakil Negara. Mari kita 
mengembalikan hak 
Negara.MP

Sepekan yang lalu, milis grup Perkapalan Pertamina (www.
pertaminashipping.com) merilis sebuah berita “orang sakit”. Pada 
21 November 2010 jam 06.10 WIB tersebut, e-mail yang muncul 
adalah berita mantan Direktur Pertamina Perkapalan, Kebandaran 
& Komunikasi (Dit.PKK) Ir. Kartiyoso Sayogyo dirawat di RSPP 
kamar 660 karena sakit kanker hati. Namun, siapa menyangka, 
kalau berita “orang sakit” tersebut, lima hari kemudian menjadi 
sebuah berita duka?

Ya, hari Jumat (26/11) jam 10.30 WIB, keluarga besar 
Perkapalan Pertamina kehilangan salah satu tokoh yang pernah 
menjabat Direktur PKK selama tujuh tahun (19911998). Setelah 
dibawa dari RSPP ke rumah duka di Jl. Martimbang VI No.4, 
Simprug Jakarta Selatan, ba’da ashar jenazah dimakamkan di 
Sektor11 TPU Tanah Kusir.

   •••
Semenjak institusi Perkapalan di  Pertamina secara resmi 

menjadi  Direktorat di Pertamina  pada 1975 dengan nama 
Direktorat Perkapalan & Telekomunikasi (Dit. P&T), dan 1990 
menjadi Direktorat Perkapalan, Kebandaran & Komunikasi (Dit.
PKK),  tidak kurang dari 5 orang pernah menjadi Direkturnya. Salah 
satunya adalah  Ir. Kartiyoso Sayogyo, setelah Brigjen Soekotjo 
(1975-1980); Laksamana Muda Suharno (1980-1982), dan Drs. 
Indra Kartasasmita (19821991). 

“Setiap pimpinan mempunyai kelebihan dan kespesifikan 
di zamannya,” bunyi mutiara hikmat. Dan saya, selaku pekerja 
Perkapalan yang cukup dekat tugasnya (karena menjadi notulis 
selama enam tahun dalam rapat manajemen) dengan para 
Pimpinan PKK ketika Direktorat PKK di bawah kepemimpinan 
Kartiyoso mempunyai beberapa catatan yang layak untuk di-
ceritakan.

Hari terakhir saya bertemu dengan Pak Yos (kami di PKK biasa 
memanggil beliau demikian) adalah Rabu (7/1/1998), selesai rapat 
manajemen di Lantai Tujuh Gedung PKK, Tanjung priok. Setelah 
itu, kalau saya masih bertemu, palingpaling dalam posisi dan 
kapasitas yang berbeda. Misalnya dalam program rutin “Berbuka 
Bersama” pada bulan Ramadhan di Jl. Yos Sudarso, karena kami 
BDI PKP Pertamina selalu mengundang beliau beserta para 
mantan pejabat Dit.PKK lainnya.  Atau, ketika saya mengikuti 
kuliah umum, atau yang presenternya adalah alumnus Fakultas 
Teknik Kimia UGM tahun 1961 ini.

Amanat yang tidak pernah saya lupakan, adalah pesan pada 
hari terakhir ia memimpin rapat di Dit.PKK. Dan butirbutir mutiara 
itu ada dalam cassette recorder yang menjadi salah satu alat bantu 
saya selaku notulis.

“Sukses yang kita alami demikian cepat berlalu menghilang 
dari sisi kita, bagai liriklirik lagu Yesterday dari The Beatles,” 
ujar beliau. Lantas Pak Yos melafalkan dalam Bahasa Indonesia 
baitbait dari syair Yesterday yang dipopulerkan ulang oleh 
Elton John (1980an). “Meratapi kemarin yang seolaholah tidak 
ada persoalan. Semuanya itu bisa diatur, sekonyongkonyong 
ditemukan diri kehilangan semua yang dimiliki tanpa tahu kenapa?  
Kemarin semua bisa diatur. Hari ini merasa kesulitan untuk berbuat 
seperti itu. Memang persis lagu Yesterday dari The Beatles itu 
seperti yang kita alami sekarang ini,” ujar Pak Yos di depan petinggi 
Dit. PKK yang hadir waktu itu (7/1/1998).

Direksi sekarang inilah yang akan membawa Pertamina ke 
proses restrukturisasi, lanjut beliau lagi. Direksi sekarang inilah 
yang akan show down berhadapan dengan apa yang dinamakan 
globalisasi dalam arti sebenarnya. Dan memang tampaknya sektor 
migas saja yang bisa diandalkan. Diharapkan bantuan kita semua 
untuk bekerja sama dalam mensukseskan kiat dari Direksi yang 
baru ini. Direksi lama mengharapkan, agar keberhasilan yang 
sudah dicapai Direksi lama dapat dilanjutkan oleh Direksi baru 
sebagai suatu kesinambungan proses.

“Perlu pula saya ingatkan, janganlah membandingban dingkan  
antara Direktur lama (Kartiyoso) dengan Direktur baru (Ilham Syarif), 
sebab orangnya memang lain, satu dari Sumatra dan satunya lagi 
dari Jawa. Masingmasing mempunyai management style. Setiap 
orang itu ada baik dan buruknya. Yang buruk jangan diambil, tetapi 
yang baik pada kami, ambillah untuk dijumlah menjadi pegangan 
dalam memasuki harihari mendatang,” ujarnya.

“Pada kesempatan ini, sebagai manusia yang tidak luput dari 
kekeliruan, saya minta maaf kepada Saudarasaudara, karena 
hampir tujuh tahun saya berada di PKK ini, mungkin banyak berbuat 
kesalahan. Ketahuilah, kesalahankesalahan yang saya perbuat 
tersebut adalah bermaksud baik dan bukan suatu kesengajaan. 
Selama hidup, saya tidak pernah membenci orang, tetapi saya 
bisa membenci apa-apa yang dilakukannya.

Saya berprinsip dalam bekerja, mempercayai bawahan terlebih 
dahulu, tidak pernah  dengan dasar mencurigai lebih dulu. Mudah-
mudahan apa yang saya lakukan selama sekitar 7 tahun di Dit 
PKK ini dapat memberi nilai tambah bagi PKK sendiri. Tapi yang 
jelas, sekitar 7 tahun saya di sini, malah memberi nilai tambah 

kepada saya.
“Saya dan keluarga mohon dimaafkan, bila selama dalam 

pergaulan kita terjadi halhal yang tidak berkenan di hati Saudara”, 
sampai di sini, Pak Yos terhenti. “Dan mulai besok”, ujar Pak Yos 
lagi, dengan suara serak, “trade mark saya berupa surat / memo 
dengan kertas kuning tidak akan ada lagi beredar di lingkungan 
PKK. Kalau saya tidak bisa memberi tanda mata, anggaplah kertas 
kuning (yang selama ini bertebaran ke manamana) sebagai tanda 
mata dari saya.....”

   •••
Benar juga kata pepatah. Harimau mati meninggalkan belang, 

gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan 
nama. Kartiyoso Sayogyo yang dilahirkan di Madiun, Jawa Timur 
pada 30 Maret 1936, setelah menyelesaikan pendidikannya 
di Fakultas Teknik Kimia Universitas Gajah Mada tahun 1961, 
langsung memulai kariernya di bidang Industri Migas sampai 
memasuki purnabaktinya tahun 1998.

Selama menjalani kariernya di bidang industi Migas, Pak Yos  
telah menjelajah dalam berbagai aspek industri tersebut. Beberapa 
perusahaan tempat Kartiyoso berkiprah adalah perusahaan yang 
mengelola migas. Sebelum masuk ke dalam struktur Direktorat 
Pengolahan, beliau pernah bekerja di PT. Stanvac Indonesia; Esso 
Research & Engineering Co; dan Pertamina PT. Badak NGL Co. 

Dalam kariernya di Pertamina, Pak Yos terlibat dalam berbagai 
aspek kegiatan pengilangan/ pengolahan minyak bumi, petrokimia, 
dan gas bumi. Beliau juga ikut dalam tugas pengembangan proyek
proyek Migas, rekayasa dan rancang bangun, pengembangan 
usaha dan sektor transportasi laut, serta telekomunikasi Migas.

Pengalaman lain dalam sektor profesinya, antara lain sebagai 
dosen luar biasa di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dan 
beberapa tahun menjadi dosen luar biasa pada Program Studi 
Teknik Gas Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Jurusan 
Petrokimia Gas. Di samping bertugas Direktorat Pengolahan, Pak 
Yos juga terlibat dalam berbagai keanggotaan profesi, antara 
lain Persatuan Insinyur Indonesia, Indonesian Gas Association, 
International Gas Union, dan beberapa asosiasi transportasi seperti 
INSA, SIGITTO, ABS Committee, Lloyd Committee. 

Dan, yang tidak bisa dilupakan, sebelum UU No.22/2001 
tentang migas disahkan DPR RI, Pak Yos beserta kawan
kawannya dalam “Kelompok 20” sudah sekuat tenaga memberikan 
masukan terhadap draft RUU Migas tersebut. Kalau kemudian 
setelah disetujui menjadi UU oleh para “Wakil Rakyat di Senayan” 
suara dari “Kelompok 20” diabaikan, Pak Yos tidak bisa berbuat 
apaapa. Beliau bersuara atas nama praktisi Migas yang lebih 
mengedepankan pendapat ilmiah daripada pertimbangan politis
nya. ”UU Migas No.22/2001 itu possible but not feasible”, ujar 
beliau, (Warta Pertamina No.10, Oktober 2004).

Dalam perjalanan kariernya, Pak Yos pernah mendapatkan 
beberapa penghargaan. Misalnya sebagai Karyawan Teladan 
Pertamina (1989), Satya Lencana Pembangunanan dan Bintang 
Jasa Pratama RI (1990), dan beliau telah pula menulis tiga buku 
ilmiah tentang industri migas.

Pada era Pak Yos,  Dit.PKK mengelola 77 unit tanker milik dan 
60 tanker carter dari berbagai tipe dan ukuran.  Waktu itu, Dit. PKK 
juga mengelola sekitar 134 Pelabuhan Khusus (Pelsus) Migas yang 
tersebar di Nusantara serta seluruh sarana komunikasi elektronik 
milik Pertamina dibawah kewenangan Dit.PKK.

Bandingkan dengan kondisi Perkapalan hari ini yang semenjak 
2 Januari 2001 “ turun grade” menjadi Bidang Perkapalan dengan 
Pimpinan Tertingginya disebut Deputi Direktur Perkapalan 
(Senior Vice President Perkapalan) setingkat di bawah Direktur  
Pemasaran dan Niaga. Kantor Pimpinan Tertinggi Perkapalan 
Pertamina masih tetap di Lantai Tujuh Gedung Perkapalan Tan
jungpriok. Namun jumlah tanker yang dioperasikan sudah turun 
men jadi 35 unit tanker milik, dan tanker carternya membengkak 
menjadi empat kali jumlah tanker milik Pertamina. Sementara 
prasarana Kebandaran (Pelsus Migas) baru pada medio 2010 
mulai  coba dimasukkan kembali ke dalam struktur Perkapalan 
Pertamina. Sedangkan sarana Komunikasi Elektronik (Komlek) 
yang semenjak 2001 dialihkelolakan ke Direktorat Pengembangan, 
tetap berada di Kantor Pusat. 

Nah, dalam suasana Bidang Perkapalan yang mulai beranjak 
menuju revitalisasi dan restrukturisasi seperti semula (era 1975-
2000) itu, Pak Yos meninggalkan para “generasi penerus” di 
Perkapalan. Beliau pergi untuk selamalamanya, meninggalkan 
sebuah mantan rumah dinas di kawasan Simprug (yang sudah 
dibeli dengan uang sendiri), serta istri tercinta Ibu Farida (gadis 
Kotagedang, Sumatra Barat) dengan dua putra dan dua cucu. 
“Selamat jalan, Pak Yos. Selamat jalan, pelaku GCG sejati Per
tamina!” MP
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Management Walk 
Through di Sepanjang 
Buffer Zone

Perkara Arbitrase PEP Libya :
Pertamina Raih Kemenangan di SIAC

Penjualan Biosolar di Sumut 
Meningkat
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SINGAPURA - Satu bulan 
men je lang  HUT ke53 , 
Pertamina memperoleh kado 
istimewa berupa kemenangan 
dalam Perkara Arbitrase 
internasional No.ARB030/09 
di Singapore International 
Arbitration Cen tre (SIAC). 
Kemenangan ini menjadi 
sanga t  be ra r t i  se te lah 
sebelumnya Pertamina me 
ngalami beberapa keka
lahan yang cukup pahit da-
lam di badan arbitrase in
ternasional.

Perkara arbitrase ini ti dak 
akan sampai ke meja ar
bitrase SIAC manakala mitra 
Pertamina dalam perusahaan 
patungan Pertamina E&P 
Libya Limited (PEPL), yaitu 
Commerz Asia Emerald 
Segregated Portfolio (CAE) 
t idak wanprestasi dalam 
melaksanakan kewajibannya 
berdasarkan Joint Operation 
Agreement tertanggal 14 
Februari 2006 (JOA). 

Sebagai informasi, Libya’s 
National Oil Corporation (NOC) 
menunjuk PEPL sebagai ope
rator dua lapangan migas 
yaitu Contract Area 17 – off
shore Block 3 (the Sabrata 
Block) dan Contract Area 123 
– onshore Block 3 (the Sirte 
Block) yang dituangkan dalam 

Exploration and Production 
Sharing Agreements (EPSA) 
yang ditandatangani NOC 
dan PEPL pada 8 Desember 
2005.

Menurut Kepala Hukum 
Korporat, Irwan Priyasa, 
Pertamina mendaftarkan 
sengketa wanprestasi CAE ini 
ke SIAC dengan mengajukan 
Notice of Arbitration pada 
tanggal 11 Maret 2009 yang 
diikuti dengan Gugatan (Sta
tement of Claim) pada tanggal 
18 September 2009.

Proses berperkara di SIAC 
tidak seluruhnya berjalan 
mulus.   Namun dengan ber
bekal keyakinan kuat untuk 
memenangkan perkara, 
mengingat perkara di SIAC 
ini menjadi prioritas Fungsi 
Hukum Korporat Pertamina 
karena menyangkut image 
Pertamina, baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri, 
Fungsi Hukum Korporat 
bekerjasama dengan para 
pekerja Pertamina yang 
terlibat dalam proyek Libya ini, 
telah mempersiapkan bukti
bukti yang mendukung dalil 
Pertamina, melakukan seleksi 
atas saksi fakta (factual 
witness) yang kompeten dan 
ahli (expert). 

Dalam hearing (persi

dangan) di SIAC, pekerja 
Pertamina yang menjadi 
saksi fakta, termasuk Kepala 
Hukum Korporat, juga mampu 
menjalani pemeriksaan silang 
(cross examination) oleh 
counsel CAE maupun Tribunal 
SIAC. Walaupun  pemeriksaan 
silang ini menyangkut be
berapa dokumen penting yang 
diantaranya ada yang hilang 
karena kejadian kebakaran 
di Gedung Utama Pertamina, 
termasuk beberapa dokumen 
yang tidak mendukung ar
gumen Pertamina.

Walaupun memakan wak
tu lebih dari 1,5 tahun, dengan 
keyakinan yang didukung 
dalil hukum yang kuat dan 
dukungan penuh Direksi Per
tamina, akhirnya kasus ini 
membuahkan hasil nyata yang 
menguntungkan Pertamina. 

Majelis Arbitrase SIAC 
pada 11 November 2010 me
mutuskan  CAE dinyatakan 
“wan prestasi” atas Pasal 6.1.2 
(e), 6.1.2 (k) dan 17.2 (a) 
JOA. CAE dalam waktu 14 
hari sejak menerima award 
harus menyerahkan seluruh 
45 persen sahamnya dalam 
PEPL kepada Pertamina de
ngan menandatangani do
kumen pengalihan saham. 
Para pihak dalam JOA adalah 

Pertamina dan CAE, dan ini 
sekaligus mematahkan dalil 
CAE bahwa mereka hanyalah 
kuasa dari investor Indonesia. 
Pengadilan juga menolak 
gugatan rekonpensi CAE 
yang menyatakan bah wa 
Pertamina wanprestasi dan 
meminta Pertamina untuk 
mengembalikan 1.500.000 
dolar AS  serta menuntut ganti 
rugi kepada Pertamina. Selain 
itu, pengadilan menetapkan 
CAE harus membayar bia
ya legal (legal costs) dan 
pengeluaran Pertamina lain
nya.Biaya arbitrase SIAC 
ditanggung bersama CAE dan 
Pertamina.

“Kemenangan Pertamina 
di forum arbitrase Internasional 
ini menjadi darah segar bagi 
pembangunan ketaatan 
komitmen untuk senantiasa 
menyelesaikan sengketa 
melalui jalur hukum jika upaya 
damai tidak berhasil’, ujar 
Irwan Priyasa, Kepala Hukum 
Korporat. 

“Pandangan negatif yang 
menyatakan bahwa Pertamina 
hanya menjadi the looser 
sudah menjadi bagian masa 
lalu. Ke depan Pertamina 
akan selalu berupaya menjadi 
the winner,” lanjut Irwan. 
MPLEGAL AFFAIRS

MEDAN  – Sejak diujicobakan 
di 10 SPBU pada awal Juli 
kemarin, hingga November 
ini sudah lebih dari 160 SPBU 
di Sumut yang menyalurkan 
Biosolar. Hal tersebut sebagai 
bentuk dukungan Pertamina 
terhadap program pemerintah 
tentang penyediaan dan 
pemanfaatan Bahan Bakar 
Nabati (BBN) sebagai bahan 
ba kar alternatif. Biosolar 
yang disalurkan ini untuk 
meng gantikan produk Solar 
di SPBU yang disuplai dari 
Ins talasi Medan Group. 

Volume penyaluran Bio-
solar pun terus meningkat dari 
bulan ke bulan. Pada bulan 
Oktober kemarin, penyaluran 
Biosolar mencapai 30.510 
kilo liter (sekitar 1.000 kl/hari). 
Jauh lebih tinggi dibandingkan 
penyaluran pada bulan Sep
tem ber sebesar 17.150  kl dan 
Agustus sebesar 12.350 kl. 

Peningkatan ini selain karena 
penambahan outlet SPBU 
yang menyalurkan Biosolar, 
juga menunjukkan respon 
positif dari masyarakat selaku 
konsumen Biosolar.

Biosolar yang dipasarkan 
di Sumatera Utara adalah 
Biosolar B5 dengan kan
dungan 95 persen minyak 
so lar dan 5 persen Fatty Acids 
Methyl Ester (FAME). Dengan 
cetane number minimal 48, 
produk ini dapat digunakan 
untuk mobilmobil bermesin 
diesel pada umumnya tanpa 
perlu modifikasi. Biosolar 
dilepas ke pasaran dengan 
harga setara dengan harga 
produk Solar bersubsidi.

Biosolar termasuk bahan 
bakar ramah l ingkungan 
yang dapat diperbaharui dan 
terurai secara alami. Emisi 
gas buang Biosolar lebih 
rendah karena pembakaran 

yang lebih sempurna, se
hing ga dapat mengurangi 
polusi udara jika digunakan 
secara berkelanjutan. Selain 
itu, Biosolar juga mampu 
m e m p e r p a n j a n g  u m u r 
mesin karena memiliki sifat 
detergensi/pembersih.

Perluasan pemasaran 
BBN di SPBU ini, sesuai 
dengan Peraturan Presiden 
No.5/ 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional dan Instruksi 
Presiden No.1/2006 tentang 
Penyediaan dan Pemanfaatan 
Bahan Bakar Nabati sebagai 
Bahan Bakar Al ternat i f . 
Dengan memasarkan produk 
BBN ini, selain memberi 
kontribusi dalam pelestarian 
lingkungan dan ketersediaan 
energ i ,  Per tamina juga 
mem bantu pe ngembangan 
masyarakat terutama petani 
penghasil tanaman sumber 
BBN. MPPMS REG. I

DUMAI - General Manager beserta seluruh Tim 
manajemen RU II melakukan management walk through 
di Area Buffer Zone, (19/11). Perjalanan dimulai dari area 
10 menuju area 3, yaitu dengan menyusuri sepanjang 
jalan disamping Parit Paman Area 10 dan berakhir 
di Pos Menara III dibelakang gedung Laboratorium 
RU II. 

Bersama Rombongan Tim Manajemen tampak juga 
mengikuti kegiatan tersebut antara lain PR. Section 
Head, Hendra Tria Putra Nasution dan Security Section 
Haead, Celcius. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut 
dari audit sistem manajemen pengamanan yang telah 
dilakukan sebelumnya. Pada audit tersebut, di beberapa 
titik di daerah ini ditemukan lokasi yang berpotensi 
sebagai tempat masuknya orangorang yang tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan pencurian. 

Usai melakukan peninjauan di sekitar Buffer Zone, 
rombongan mendiskusikan hasil temuan di Ruang 
Rapat Melati Kilang. Dalam diskusi tersebut beberapa 
upaya direncanakan akan segera dilakukan untuk 
mengantisipasi dan meminimalisasi pencurian. Antara 
lain, akan membangun infrastruktur pendukung seperti 
pos penjagaan/pos menara serta lampu penerangan dan 
fasilitas pendukung lainnya. MPRUII

JAKARTA – Pada (19/11),   Pemasaran Area Jawa Bagian Barat menerima kunjungan kerja 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa 
Barat di Kantor Unit Pemasaran Area JBB, Jakarta Pusat. Rombongan yang berjumlah 
sekitar 50 orang tersebut diterima oleh GM Pms. BBM Retail Region III Hasto Wibowo.

 Kunjungan kedua instansi tersebut adalah untuk mendapatkan penjelasan yang lebih 
komprehensif mengenai penghitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 
sebagai bahan penganggaran untuk tahun 2011. PBBKB merupakan penyumbang terbesar 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat. Oleh karena itu, baik 
DPRD maupun Dispenda Provinsi Jawa Barat merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan 
langsung dari pihak Pertamina mengenai hal ini.

Menanggapi hal tersebut, Hasto menyatakan bahwa penyetoran PBBKB oleh 
Pertamina bersifat aman karena pajak tersebut sudah termasuk dalam harga yang harus 
dibayarkan pelanggan. Sementara, untuk lebih memberikan penjelasan yang mendetil 
dan menyeluruh, pada kesempatan ini Manajer Keuangan Region III, Fadjar Harianto 
Widodo mempresentasikan mengenai PBBKB yang selama ini disetorkan oleh Pertamina 
– Pms. BBM Retail Region III. Fadjar menyampaikan mengenai latar belakang dan dasar 
pembayaran pajak, mekanisme pembayaran PBBKB oleh Pertamina, dan kontribusi 
Pertamina kepada APBD terkait PBBKB.

Berkaitan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perubahan status 
Pelabuhan Ratu menjadi pelabuhan samudera, anggota  DPRD menanyakan kemungkinan 
kenaikan pendapatan yang diperoleh Pemasaran Region III. Menjawab pertanyaan ini, Fadjar 
menjelaskan kemungkinan memang akan meningkat,tapi tidak signifikan. Bila diprediksikan 
mungkin kenaikan sekitar 34 persen.

Selain itu, terdapat pula pertanyaan mengenai keterbukaan Pertamina kepada Dinas 
Pendapatan Daerah(Dispenda) mengenai Delivery Order ( DO) agar tidak terjadi kecurigaan. 
Hal ini ditanggapi oleh Fadjar bahwa Dispenda diberi akses oleh Pertamina untuk melakukan 
pengecekan di Depot Plumpang tanpa mengurangi kecepatan DO. Pertamina selalu trans-
paran dalam penghitungan penyetoran pajak. “Karena angka yang kita setorkan menyangkut 
subsidi, maka kita tidak pernah main-main, karena (bila curang) hanya akan merugikan 
Pertamina sendiri,” jelas Fadjar.MPPMS REG. III

DPRD dan Dispenda Jawa Barat 
Kunker ke Pemasaran Region III
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BBM Bersubsidi :
Pertamina Usulkan Kontrak Khusus 
Kepada Pemerintah

LEPAS MEDCO, PERTAMINA LIRIK ASET LAIN
JAKARTA  (Koran Tempo) - Batal mengakuisisi 
PT Medco Encore Internasional Tbk tidak memupus 
niat Pertamina untuk mengembangkan usahanya 
mewujudkan target produksi 1 juta barel minyak per 
hari pada 2015. Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan  menyatakan, setiap tahun Pertamina melirik 
sekitar 30 aset di dalam dan luar negeri yang menarik 
untuk dikelola. Dari puluhan aset tersebut, Pertamina 
masih perlu menyaringnya kembali untuk memilih aset 
terbaik. Mengenai pembatalan akuisisi Medco, Karen 
memastikan bahwa pembatalan sama sekali tidak terkait 
dengan harga yang selama ini menjadi pemberitaan di 
media massa. “Yang pasti, kalau Pertamina mengakuisisi 
Medco, sangat menguntungkan,” tuturnya. Juru bicara 
Pertamina M. Harun menimpali bahwa pembatalan 
ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi 
Pertamina. Manajemen berharap lain waktu bisa mela
kukan eksekusi aksi korporat dengan lebih baik. Tuntutan 
para stakeholder,  menurut Harun, bukan penyebab ba
talnya akuisisi tersbeut. “Ada kesempatan, tapi ada juga 
yang harus kami pertimbangkan. Bukan tekanan.”

BP MIGAS MINTA DISPENSASI PENERAPAN 
ASAS CABOTAGE
JAKARTA  (Investor Daily) - Badan Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) meminta 
dispensasi penerapan asas cabotage  kepada 54 kapal 
migas asing agar tidak mengganggu produksi migas 
lepas pantai. “BP Migas hanya sebagai pelaksana, kami 
akan melaksanakan kebijakan yang ada. Tapi, saya 
hanya meminta agar 54 kapal migas yang sebagian besar 
kapal bor tersebut tidak mengalami asas cabotage,” kata 
Kepala BP Migas Raden Priyono kepada Investor Daily  
usai melantik para pejabat BP Migas di Gedung Patra 
Jasa, Jakarta. Priyono mengatakan, jika 54 kapal migas 
tersebut terkena asas  cabotage,  hal itu dipastikan akan 
menurunkan produksi minyak yang berasal dari ratusan 
sumur lepas pantai di seluruh lautan Indonesia.

KARAHA BODAS SIAP DIKERJAKAN
JAKARTA  (Koran Tempo) - Proyek pembangunan 
pembangkit listrik tenaga panasbumi Karaha Bodas 
di daerah perbatasan antara Kabupaten Garut dan 
Tasikmalaya siap dikerjakan. Saat ini PT Pertamina 
Geothermal Energy tengah melakukan pemeriksaan 
ulang sumur yang telah dibor oleh Karaha Bodas 
Company. Diharapkan pembangunan pembangkit bisa 
dimulai pada 2011 dan beroperasi pada 2013. MPRO

JAKARTA – Upaya Pertamina 
dalam mendorong masyarakat 
untuk menggunakan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) non 
subsidi sudah menunjukkan 
hasil yang lebih baik. Hal 
ini terbukti dari kenaikan 
penjualan Bahan Bakar Khu
sus (BBK) seperti Pertamax 
dan Pertamax Plus dalam 
beberapa bulan belakangan 
ini.

Namun, hingga sa at ini 
Pertamina terus meng upa
yakan BBM subsidi tetap 
ter sedia di masyarakat agar 
tidak terjadi kekosongan pa

sokan bahan bakar yang 
dibutuhkan oleh masyarakat 
dan hendaknya pula ma
syarakat mengkonsumsi BBM 
seperlunya saja.  

“Tahun depan kita akan 
minta aturan yang jelas le
wat kontrak khusus kepada 
Pemerintah untuk alokasi 
penyaluran kuota BBM be
r subsidi agar masalah ke
kurangan kuota tidak ter
ulang lagi setiap tahun, se
hingga kebutuhan BBM bisa 
terpenuhi,” kata VP Corporate 
Communication M. Harun 
dalam keterangan persnya di 

Kantor Pusat, Jumat (19/11). 
M. Harun menambahkan, 

kuota BBM bersubsidi per 
20 November 2010 tercatat 
3,29 juta kiloliter (kl), setara 
dengan ketahanan selama 
22 hari. Stok tersebut terdiri 
atas Premium 1,15 juta kl (18 
hari), minyak tanah 457 ribu kl 
(51 hari) dan solar 1,68 juta kl 
(21 hari).

Sedangkan stok BBK se
perti Pertamax mencapai 140 
ribu kl (31 hari), Pertamax 
Plus 26 ribu kl (91 hari), avtur 
274 ribu kl (28 hari) dan 
minyak bakar (marine fuel 

oil/MFO) sebanyak 300 ribu 
kl (25 hari). 

 M. Harun mengatakan, 
Pertamina sebagai operator 
menyalurkan BBM subsidi 
sesuai dengan kuota yang 
diberikan BPH migas se
bagaimana yang telah dite
tapkan oleh Pemerintah dan 
DPR. Namun di sisi lain, 
lan jut Harun, Pertamina te
rus mengupayakan BBM 
non subsidi tetap tersedia di 
masyarakat sehingga tidak 
terjadi kekosongan pasokan 
bahan bakar.MPIK

344 SPBU di Region I Bersertifikat Pasti Pas
MEDAN - Hingga akhir 
November 2010 ini, telah 
terdapat 344 SPBU Pertamina 
di wilayah Region I yang ber
kategori Pasti Pas. Ke344 
SPBU Pasti Pas tersebut ter
sebar di lima provinsi, yaitu 
50 di NAD, 165 di Sumut, 42 
di Sumbar, 62 di Riau, dan 25 
di Ke pulauan Riau.

Pertamina berkeinginan 
agar standar pelayanan 
Per  tamina Way dapat dira
sakan oleh lebih banyak la
gi masyarakat umum, dan 
konsumen akan mendapatkan 
jaminan terhadap pelayanan 
prima di SPBU Pertamina. 
Dengan total 626 SPBU di 
Sumbagut, berarti sudah 

SPBU Pasti Pas ternyata tidak 
lulus audit, maka sertifikatnya 
akan dica but.

Masyarakat dapat memilih 
SPBU Pasti Pas dengan 
melihat beberapa ciri, seperti 
adanya logo Pasti Pas di 
depan SPBU, di pompa BBM, 

54.95 persen SPBU di wilayah 
Region I mendapat sertifikat 
Pasti Pas.

Ser t i f i ka t  Pas t i  Pas 
diberikan kepada SPBU 
yang dinyatakan lulus pro
gram Pertamina Way, yang 
menerapkan standard le
bih tinggi dari SPBU non
Pertamina Way. SPBU ini 
akan diaudit oleh auditor 
independen internasional, 
untuk memperoleh sertifikat 
tersebut. Untuk memastikan 
pene rapan standar pelayanan 
se cara konsisten, auditor akan 
secara kontinyu melakukan 
audit pengawasan setelah 
sertifikasi. Apabila dalam 
pengawasan tiga bulanan 

dan di saku kiri operator. 
Pro gram Sertifikasi Pasti 
Pas ini merupakan bagian 
dari program Transformasi 
Pertamina yang bertujuan 
menjadikan Pertamina se
ba gai world class company.
MPPMS REG. I
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Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

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: QM-Renstra@pertamina.com

Mereka Memang Layak Jadi Pemenang!!!
(Bagian I)

Upload Aset Pengetahuan 
di Portal KOMET

Pemberlakuan KPI Tracking bagi seluruh level setingkat manajer ke atas untuk 
upload aset pengetahuan di Portal KOMET sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun. 
Perkembangannya sampai dengan saat ini cukup mengejutkan. Dimana pada 
kenyataannya ternyata total jumlah aset pengetahuan yang masuk di Portal KOMET 
mayoritas dipenuhi oleh KOMETers dengan level setingkat Asman ke Bawah. Berikut 
ini rekapitulasi upload aset pengetahuan sampai dengan Nopember 2010 yang telah 
dibroadcast melalui email kepada seluruh Pekerja Pertamina :

Setelah dianalisa dari hasil rekapitulasi upload aset pengetahuan di Portal KOMET 
dan referensi dari beberapa narasumber, kesulitan KOMETers yang mendasar adalah 
untuk ‘mulai menulis’ walaupun mereka mengakui sebenarnya banyak pengalaman 
dan keahlian yang dapat dishare dengan KOMETers lainnya. Kemudian alasan 
lainnya dikarenakan tidak ada waktu, kesulitan untuk menuangkan tulisan, dan 
sebagainya.

Tim KOMET sudah sejak awal menyusun kerangka penulisan aset pengetahuan 
untuk membantu KOMETers dalam menulis. Form ini sangat praktis dan hanya 
memerlukan 1 (satu) halaman kertas ukuran A4. Form ini bisa didapat di Portal 
KOMET (ketik keyword ‘Form Aset Pengetahuan’ di seach box atau klik link http://intra.
pertamina.com:83/Lists/Document/DispForm.aspx?ID=181).

Sebagai gambaran dalam menyusun tulisan, berikut ini kerangka aset 
pengetahuan yang dimaksud :

1. Uraian Singkat Masalah / Kejadian / Fakta
2. Dampak dari Masalah / Kejadian / Fakta
3. Faktor Penyebab Masalah / Kejadian / Fakta
4. Solusi Penyelesaian / Upaya Perbaikan
5. Hasil Setelah Perbaikan
Berikut ini Form Aset Pengetahuan yang perlu dilengkapi KOMETers :

Masih hangat dalam ingatan kita, betapa riuh dan bangganya ketika para nominasi penghargaan 
disebutkan menjadi pemenang dari tiga belas penghargaan yang diberikan dalam acara Annual Pertamina 
Quality (APQ) Awards yang lalu. Jangankan menjadi pemenang, masuk dalam nominasi tiga besar saja sudah 
merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan dan diacungi jempol.

Menjadi yang terpilih dan terbaik diantara puluhan bahkan ratusan “kandidat” yang berada di seluruh 
lingkungan Pertamina, baik di Direktorat maupun Anak Perusahaan, tentu bukanlah hal yang mudah. Namun 
juga bukan pekerjaan yang gampang juga bagi para juri untuk memutuskan siapa yang layak memperoleh 
trophy kebanggaan APQ Awards, karena ternyata semua Fungsi, Unit dan Anak Perusahaan memiliki prestasi 
dan  kinerja yang unggul dan seimbang.

Sebanyak tiga belas penghargaan bergengsi diperebutkan oleh para insan Pertamina dan banyak kriteria 
yang harus mereka penuhi untuk layak menjadi nominator bahkan sebagai pemenangnya.

Penghargaan The Best 
Quality Board merupakan 
penghargaan yang 
diberikan kepada Dewan 
Mutu  terbaik berdasarkan 
tingkat keaktifannya dalam 
menggerakkan kegiatan 
Sistem Manajemen Mutu di 
Unit/ Region/Anak Perusahaan 
yang meliputi kegiatan Sistem 
Manajemen  ISO, PQA, CIP 
dan Knowledge Management 
Pertamina mengusung Dewan 
Mutu RU III Plaju, RU VI 
Balongan dan Unit Bisnis Pelumas sebagai para Nominatornya. 

Dan Dewan Mutu RU III Plaju keluar sebagai pemenang karean dinilai sangat aktif dalam melakukan 
manajemen review untuk memonitor pelaksanaan program mutu, seperti penyelesaian tindaklanjut OFIAFI 
hasil asesmen PQA, melakukan kegiatan continuous improvement program, dan menggerakkan knowledge 
management dengan menjalankan beberapa roudtable discussion forum. 

Sedangkan penghargaan The Most Inspiring Leader dengan nominator Tim Manajemen RU V Balikpapan, 
RU VI Balongan dan PT Pertamina EP menilai Tim Manajemen atau kelompok Senior Leader Unit Operasi/ 
Region/Anak Perusahaan yang paling berhasil dalam menginspirasi, memotivasi dan menjadi panutan di 
lingkungan kerjanya berdasarkan hasil asesmen PQA.

RU V Balikpapan terpilih menjadi pemenang kategori penghargaan tersebut karena memiliki sistem 
kepemimpinan sesuai kriteria Malcolm Baldrige yang ditunjukkan dengan kejelasan visi, initiative road maps, 
programprogram strategis, serta mendapatkan beberapa penghargaan dari SPI, audit asuransi dan HSE.

The Best Continuous Performance Improvement diberikan kepada Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan 
yang memiliki peningkatan kinerja dengan trend terbaik berdasarkan hasil asesmen atas dokumen aplikasi 
PQA dengan nominatornya Tim Manajemen Unit Bisnis Pelumas,  PT PERTAMINA EP dan PT Pertamina 
Geothermal Energy.

Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menjaga tren kinerja 
positif bisnis sesuai kriteria Malcolm Baldrige, yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi, jumlah 
cadangan, serta mampu menekan biaya produksi, serta peningkatan revenue perusahaan adalah PT 
PERTAMINA EP dan ditetapkan sebagai pemenang.

Penghargaan The Best Performance Excellence Achievement diberikan kepada Tim Manajemen atau 
kelompok Senior Leader terbaik  karena berhasil meningkatkan level pencapaian kinerja yang signifikan di 
Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan berdasarkan hasil asesmen PQA. Dan Tim Manajemen PT PGE keluar 
sebagai pemenang mengalahkan dua  nominator lainnya yaitu Tim Manajemen RU V Balikpapan dan Unit Gas 
Domestik karena dinilai mampu meningkatkan kinerja sesuai kriteria Malcolm Baldrige, yang ditunjukkan oleh 
peningkatan yang signifikan atas produksi uap, pembangkitan listrik maupun cadangan yang proven.

Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan yang paling produktif dalam menghasilkan karya inovasi dan 
upaya perbaikan berkelanjutan layak mendapat predikat The Most Productive CIP’er. Karena dinilai mampu 
menghasilkan jumlah makalah per pekerja yang paling tinggi dibandingkan Unit Operasi / Region / Bisnis dan 
Anak Perusahaan, dan tahun ini mampu menghasilkan 15 tema PKM, 9 GKM dan 107 Suggestion System 
akhirnya RU III PLAJU mampu mengungguli dua pesaing utamanya yaitu PT Pertamina Geothermal Energy 
dan RU IV Cilacap.

Tidak hanya sekelompok orang, Tim manajemen atau Unit dan Anak Perusahaan, Insan Pertamina yang 
memiliki kontribusi terbaik dalam menjalankan program manajemen mutu, seperti peranannya yang signifikan 
dalam kegiatan Internal Auditor Sistem Manajemen, Asesmen dan penyusunan Dokumen Aplikasi PQA, 
Kegiatan CIP serta Forum Knowledge Management Pertamina juga layak mendapat predikat The Best Quality 
Agent. Dengan para nominator Agus Santoso – Fungsi Quality Management Pelumas, Yulius Maryanto – 
Fungsi Quality Management Pengolahan dan Aries Hamdani – Fungsi Quality Management Refinery Unit III 
Plaju, akhirnya ditetapkan bahwa saudara Yulius Maryanto layak menjadi pemenang karena paling aktif di 
seluruh kegiatan manajemen mutu, seperti bidang CIP, PQA, KOMET, dan Sistem Manajemen (ISO).

Bagaimana prestasi dan sepak terjang para insan Pertamina lainnya yang layak menggondol peringkat 
pemenang dari penghargaan APQ Awards yang lain? Tunggu jawabannya pada Q-Corner minggu depan…. ☺

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 Ekslusif kepada generasi selanjutnya maka 
Human Resources menyelenggarakan Short Seminar 
“Breastfeeding Tips for Working Moms” pada hari 
Jumat, 19 November 2010 bertempat di ruang 
Prima XP lantai 21 gedung Utama Kantor Pusat. 
Seminar ini merupakan bentuk perhatian Medical-
HR Operation yang  bekerjasama dengan  Yayasan 
nirlaba Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) 
cabang Jakarta terhadap para pekerja wanita untuk 
tetap produktif bekerja dan tetap melaksanakan tugas 
sebagai ibu menyusui. Seperti yang diungkapkan 
oleh pembicara Nia Umar (wakil ketua umum AIMI) 

Seminar “ Breastfeeding Tips for Working Moms”
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 IMD 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 bila ibu tetap menyusui. Halhal 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 singkat ini yaitu mulai pukul 11.00 – 13.00 
WIB ini, antusiasme peserta sangat tinggi terlihat 
dari kehadiran seluruh peserta pekerja wanita kantor 

pusat sesuai undangan yaitu  terbatas  40 orang 
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, peraturan perundangan yang pro 
ASi,  tips memberikan ASI eklusif meski pekerja wanita  
melaksanakan dinas keluar kota dalam waktu lama, 
serta solusi seputar kendala menyusui bagi ibu pekerja. 
Dengan terselenggaranya short seminar “ Breastfeeding 
Tips for Workin Moms” oleh Medical-HR Operation ini 
diharapkan produktivitas pekerja dapat meningkat dalam 
berkontribusi kepada perusahaan karena Pertamina 
mendukung program asi ekslusif dengan hasil akhir 
terciptanya keluarga yang sehat dan cerdas.MPEDA

(KPI Tracking : Kualitas Komitmen Manajemen)
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

Mereka Memang Layak Jadi Pemenang!!!
(Bagian I)

Upload Aset Pengetahuan 
di Portal KOMET

Pemberlakuan KPI Tracking bagi seluruh level setingkat manajer ke atas untuk 
upload aset pengetahuan di Portal KOMET sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun. 
Perkembangannya sampai dengan saat ini cukup mengejutkan. Dimana pada 
kenyataannya ternyata total jumlah aset pengetahuan yang masuk di Portal KOMET 
mayoritas dipenuhi oleh KOMETers dengan level setingkat Asman ke Bawah. Berikut 
ini rekapitulasi upload aset pengetahuan sampai dengan Nopember 2010 yang telah 
dibroadcast melalui email kepada seluruh Pekerja Pertamina :

Setelah dianalisa dari hasil rekapitulasi upload aset pengetahuan di Portal KOMET 
dan referensi dari beberapa narasumber, kesulitan KOMETers yang mendasar adalah 
untuk ‘mulai menulis’ walaupun mereka mengakui sebenarnya banyak pengalaman 
dan keahlian yang dapat dishare dengan KOMETers lainnya. Kemudian alasan 
lainnya dikarenakan tidak ada waktu, kesulitan untuk menuangkan tulisan, dan 
sebagainya.

Tim KOMET sudah sejak awal menyusun kerangka penulisan aset pengetahuan 
untuk membantu KOMETers dalam menulis. Form ini sangat praktis dan hanya 
memerlukan 1 (satu) halaman kertas ukuran A4. Form ini bisa didapat di Portal 
KOMET (ketik keyword ‘Form Aset Pengetahuan’ di seach box atau klik link http://intra.
pertamina.com:83/Lists/Document/DispForm.aspx?ID=181).

Sebagai gambaran dalam menyusun tulisan, berikut ini kerangka aset 
pengetahuan yang dimaksud :

1. Uraian Singkat Masalah / Kejadian / Fakta
2. Dampak dari Masalah / Kejadian / Fakta
3. Faktor Penyebab Masalah / Kejadian / Fakta
4. Solusi Penyelesaian / Upaya Perbaikan
5. Hasil Setelah Perbaikan
Berikut ini Form Aset Pengetahuan yang perlu dilengkapi KOMETers :

Masih hangat dalam ingatan kita, betapa riuh dan bangganya ketika para nominasi penghargaan 
disebutkan menjadi pemenang dari tiga belas penghargaan yang diberikan dalam acara Annual Pertamina 
Quality (APQ) Awards yang lalu. Jangankan menjadi pemenang, masuk dalam nominasi tiga besar saja sudah 
merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan dan diacungi jempol.

Menjadi yang terpilih dan terbaik diantara puluhan bahkan ratusan “kandidat” yang berada di seluruh 
lingkungan Pertamina, baik di Direktorat maupun Anak Perusahaan, tentu bukanlah hal yang mudah. Namun 
juga bukan pekerjaan yang gampang juga bagi para juri untuk memutuskan siapa yang layak memperoleh 
trophy kebanggaan APQ Awards, karena ternyata semua Fungsi, Unit dan Anak Perusahaan memiliki prestasi 
dan  kinerja yang unggul dan seimbang.

Sebanyak tiga belas penghargaan bergengsi diperebutkan oleh para insan Pertamina dan banyak kriteria 
yang harus mereka penuhi untuk layak menjadi nominator bahkan sebagai pemenangnya.

Penghargaan The Best 
Quality Board merupakan 
penghargaan yang 
diberikan kepada Dewan 
Mutu  terbaik berdasarkan 
tingkat keaktifannya dalam 
menggerakkan kegiatan 
Sistem Manajemen Mutu di 
Unit/ Region/Anak Perusahaan 
yang meliputi kegiatan Sistem 
Manajemen  ISO, PQA, CIP 
dan Knowledge Management 
Pertamina mengusung Dewan 
Mutu RU III Plaju, RU VI 
Balongan dan Unit Bisnis Pelumas sebagai para Nominatornya. 

Dan Dewan Mutu RU III Plaju keluar sebagai pemenang karean dinilai sangat aktif dalam melakukan 
manajemen review untuk memonitor pelaksanaan program mutu, seperti penyelesaian tindaklanjut OFIAFI 
hasil asesmen PQA, melakukan kegiatan continuous improvement program, dan menggerakkan knowledge 
management dengan menjalankan beberapa roudtable discussion forum. 

Sedangkan penghargaan The Most Inspiring Leader dengan nominator Tim Manajemen RU V Balikpapan, 
RU VI Balongan dan PT Pertamina EP menilai Tim Manajemen atau kelompok Senior Leader Unit Operasi/ 
Region/Anak Perusahaan yang paling berhasil dalam menginspirasi, memotivasi dan menjadi panutan di 
lingkungan kerjanya berdasarkan hasil asesmen PQA.

RU V Balikpapan terpilih menjadi pemenang kategori penghargaan tersebut karena memiliki sistem 
kepemimpinan sesuai kriteria Malcolm Baldrige yang ditunjukkan dengan kejelasan visi, initiative road maps, 
programprogram strategis, serta mendapatkan beberapa penghargaan dari SPI, audit asuransi dan HSE.

The Best Continuous Performance Improvement diberikan kepada Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan 
yang memiliki peningkatan kinerja dengan trend terbaik berdasarkan hasil asesmen atas dokumen aplikasi 
PQA dengan nominatornya Tim Manajemen Unit Bisnis Pelumas,  PT PERTAMINA EP dan PT Pertamina 
Geothermal Energy.

Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam menjaga tren kinerja 
positif bisnis sesuai kriteria Malcolm Baldrige, yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi, jumlah 
cadangan, serta mampu menekan biaya produksi, serta peningkatan revenue perusahaan adalah PT 
PERTAMINA EP dan ditetapkan sebagai pemenang.

Penghargaan The Best Performance Excellence Achievement diberikan kepada Tim Manajemen atau 
kelompok Senior Leader terbaik  karena berhasil meningkatkan level pencapaian kinerja yang signifikan di 
Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan berdasarkan hasil asesmen PQA. Dan Tim Manajemen PT PGE keluar 
sebagai pemenang mengalahkan dua  nominator lainnya yaitu Tim Manajemen RU V Balikpapan dan Unit Gas 
Domestik karena dinilai mampu meningkatkan kinerja sesuai kriteria Malcolm Baldrige, yang ditunjukkan oleh 
peningkatan yang signifikan atas produksi uap, pembangkitan listrik maupun cadangan yang proven.

Unit Operasi/Region/Anak Perusahaan yang paling produktif dalam menghasilkan karya inovasi dan 
upaya perbaikan berkelanjutan layak mendapat predikat The Most Productive CIP’er. Karena dinilai mampu 
menghasilkan jumlah makalah per pekerja yang paling tinggi dibandingkan Unit Operasi / Region / Bisnis dan 
Anak Perusahaan, dan tahun ini mampu menghasilkan 15 tema PKM, 9 GKM dan 107 Suggestion System 
akhirnya RU III PLAJU mampu mengungguli dua pesaing utamanya yaitu PT Pertamina Geothermal Energy 
dan RU IV Cilacap.

Tidak hanya sekelompok orang, Tim manajemen atau Unit dan Anak Perusahaan, Insan Pertamina yang 
memiliki kontribusi terbaik dalam menjalankan program manajemen mutu, seperti peranannya yang signifikan 
dalam kegiatan Internal Auditor Sistem Manajemen, Asesmen dan penyusunan Dokumen Aplikasi PQA, 
Kegiatan CIP serta Forum Knowledge Management Pertamina juga layak mendapat predikat The Best Quality 
Agent. Dengan para nominator Agus Santoso – Fungsi Quality Management Pelumas, Yulius Maryanto – 
Fungsi Quality Management Pengolahan dan Aries Hamdani – Fungsi Quality Management Refinery Unit III 
Plaju, akhirnya ditetapkan bahwa saudara Yulius Maryanto layak menjadi pemenang karena paling aktif di 
seluruh kegiatan manajemen mutu, seperti bidang CIP, PQA, KOMET, dan Sistem Manajemen (ISO).

Bagaimana prestasi dan sepak terjang para insan Pertamina lainnya yang layak menggondol peringkat 
pemenang dari penghargaan APQ Awards yang lain? Tunggu jawabannya pada Q-Corner minggu depan…. ☺

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 Ekslusif kepada generasi selanjutnya maka 
Human Resources menyelenggarakan Short Seminar 
“Breastfeeding Tips for Working Moms” pada hari 
Jumat, 19 November 2010 bertempat di ruang 
Prima XP lantai 21 gedung Utama Kantor Pusat. 
Seminar ini merupakan bentuk perhatian Medical-
HR Operation yang  bekerjasama dengan  Yayasan 
nirlaba Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) 
cabang Jakarta terhadap para pekerja wanita untuk 
tetap produktif bekerja dan tetap melaksanakan tugas 
sebagai ibu menyusui. Seperti yang diungkapkan 
oleh pembicara Nia Umar (wakil ketua umum AIMI) 

Seminar “ Breastfeeding Tips for Working Moms”
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 IMD 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 bila ibu tetap menyusui. Halhal 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 singkat ini yaitu mulai pukul 11.00 – 13.00 
WIB ini, antusiasme peserta sangat tinggi terlihat 
dari kehadiran seluruh peserta pekerja wanita kantor 

pusat sesuai undangan yaitu  terbatas  40 orang 
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, peraturan perundangan yang pro 
ASi,  tips memberikan ASI eklusif meski pekerja wanita  
melaksanakan dinas keluar kota dalam waktu lama, 
serta solusi seputar kendala menyusui bagi ibu pekerja. 
Dengan terselenggaranya short seminar “ Breastfeeding 
Tips for Workin Moms” oleh Medical-HR Operation ini 
diharapkan produktivitas pekerja dapat meningkat dalam 
berkontribusi kepada perusahaan karena Pertamina 
mendukung program asi ekslusif dengan hasil akhir 
terciptanya keluarga yang sehat dan cerdas.MPEDA

(KPI Tracking : Kualitas Komitmen Manajemen)
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Manusia merupakan sebuah aset 
yang penting. Sudah berapa sering 
kita mendengar para eksekutif senior 
menyatakan bahwa “karyawan adalah 
aset kita yang paling penting”? Namun 
ketika mereka menghadapi masalah, 
reaksi pertama dari banyak perusahaan 
adalah mengorbankan nilai yang telah 
di be rikan kepada karyawan. Melalui buku 
Transforming Talent Into Strategic Impact, 
Brian E. Becker dan dua penulis lainnya 
Mark A. Huselid dan Richard W. Beatty 
menjelaskan bagaimana agar karyawan 
dapat mencapai sasaran strategis per-
usahaan.

Buku ini menempatkan strategi ter
lebih dahulu di mana strategi tenaga kerja 
digunakan untuk mendorong strategi 
or ganisasi. Strategi tenaga kerja adalah 
sebuah strategi yang harus berkontribusi 
terhadap keunggulan perusahaan. Ke
suksesan strategi beberapa perusahaan 
tergantung kepada orangorang bertalen
ta terbaik yang mereka punya.

Perspektif penulis dalam buku ini 
yaitu pada diferensiasi tenaga kerja 
mengubah inti dari pendekatan tenaga 
kerja tradisional. Dalam hal talenta 
sebagai sumber keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan, bukan SDM sebagai 
aset strategis yang mendorongnya, 
melainkan kemampuan organisasi untuk 
mengelola talenta itu secara strategis. 
Keunggulan kompetitif dan kesuksesan 
strategis menuntut perusahaan untuk 
memberikan sesuatu yang berbeda ke
pada konsumen.

Di perusahaan yang tidak terdiferen
siasi, karyawan merasa aman dengan ja
batan mereka dan tidak mencari alternatif 
pekerjaan lain. Mereka mengharapkan 
(dan menerima) kenaikan kompensasi 
tahunan dan pembayaran insentif tanpa 
melihat kinerja mereka. Hasilnya, kary
awan yang berkinerja tinggi dibayar 
terlalu rendah dan akhirnya pergi untuk 
mencari peluang yang lebih menarik; 
karyawan yang berkinerja rendah dibayar 
terlalu tinggi dan tidak punya hasrat untuk 
keluar. Akhirnya, mengakibatkan keru
gian bagi perusahaan sendiri karena ke
hilangan pekerja yang bertalenta karena 
perusahaan tidak dapat mengatur strategi 
untuk memanfaatkan talenta pekerja.

Buku Transforming Talent dikhusus
kan untuk para pemimpin perusahaan 
bagaimana membangun strategi kerja 
di perusahaan, karena pemimpin SDM 
dan manajer lini berada pada posisi 
garis depan untuk menciptakan tenaga 
kerja yang kompetitif. Namun tidak menu
tup pekerja perusahaan di bawah level 
manajer dengan membaca buku ini untuk 
belajar bagaimana menjadi karyawan 
bertalenta agar dapat mentransformasi
kan talentanya dan memberikan dampak 
strategik.

Bila perusahaan ingin membangun 
sebuah organisasi yang hebat, harus 
dilakukan dengan kemampuan pemimpin 
yang hebat pula. Pemimpin perusahaan 
yang hebat dapat menumbuhkan dan 
mempertahankan orang yang bertalenta, 
sehingga dapat membentuk budaya pe
rusahaan yang baik dan turut membantu 
membuka talenta orangorang di dalam 
organisasi.MP PERPUSTAKAAN
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PWP dan BDI RU IV Adakan Pelatihan Sholat Khusyu

JAKARTA -  Setelah sukses dan mendapat 
respon positif pada kegiatan sosialisasi elpiji 
aman beberapa waktu lalu, Persatuan Wanita 
Patra kembali menyosialisasikan penggunaan 
elpiji aman, dengan menggelar sosialisasi 
tahap II. Kegiatan dimulai sejak  11 November 
hingga 1 Desember 2010, dan menjangkau 
28 Kelurahan di Jabodetabek yang belum 
mendapat giliran sosialisasi tahap I.

Berbagai tips penggunaan elpiji secara 
aman dan benar disampaikan para duta 
sosialisasi Elpiji yang melibatkan pengurus 
dan anggota PWP. Salah satunya yang digelar 
di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, 
Jakarta Timur. Ketua Umum PWP Pusat 
Lola Ferederick menjelaskan penggunaan 
Elpiji 3 Kg, kepada ratusan ibu rumah tangga 
yang berasal dari dua RT, di RW 08, Kamis 
(24/11).

Dalam kesempatan ini, Lola menyampaikan 
pentingnya memperhatikan perawatan ak
sesoris paket Elpiji 3 Kg, sekaligus meng
gunakannya dengan benar dan aman. “Rutin 
merawat aksesoris membuat kita mudah 
mendeteksi jika terjadi kebocoran pada se-
lang maupun regulator. Yang terpenting jika 
ada inidikasi kebocoran jauhkan tabung dari 
sumber api,”pesan Lola.

Meski dikemas dengan suasana santai, 
namun tidak mengurangi keseriusan peserta 
sosialisasi, yang aktif bertanya kepada para 
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duta elpiji yang didampingi Tim Gas Dom. Edukasi 
penggunaan elpiji  secara benar dan aman pun 
menjadi bermanfaat, karena peserta menyerap 
seluruh penjelasan dengan cepat, dan kritis. 
Terbukti saat sesi tanya jawab, banyak peserta 
yang menyampaikan pengalaman, maupuan 
kendala saat menggunakan paket Elpiji 3 Kg. 

Ketua PWP Pusat Lola Ferederick ST Siahaan memberikan penjelasan penggunaan paket Elpiji 3 Kg kepada ratusan ibu 
rumah tangga di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.
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Selain sosialisasi, tim PWP bekerjasama 
dengan Agen Elpiji  menggelar ‘lapak’ aksesoris. 
Dimana peserta bisa membeli selang dan 
regulator standar SNI seharga Rp 35 ribu, dengan 
menukarkan aksesoris lama. Acara kian meriah, 
karena panitia juga membagikan sejumlah 
doorprize bagi peserta yang hadir.MPDSU

CILACAP - Jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh sangat berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. (Yaitu) 
orangorang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka 
kembali kepadaNya. (QS.  Al Baqarah ayat 
45 dan 46). Terkait dengan ayat tersebut 
Per satuan Wanita Patra (PWP) Cilacap be-
kerjasama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) 
menggelar pelatihan sholat khusyu bersama 
ustadz Abu Sangkan dari Jakarta.

Pelatihan berlangsung di Masjid Bai turrahim 
Komperta Gunung Simping pada 13 dan 14 
November 2010 dan diikuti oleh 200 peserta. 
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua PWP RU IV Wulan 
Syofrinaldy. 

Menurut Wulan Syofrinaldy,  pelatihan ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah SWT.  “Khusyu tidak 
hanya diperoleh dalam sholat saja tapi juga di 
luar sholat. Oleh karena itu sebagai hamba Allah 
dimana dan dalam kondisi apa pun kita harus 
se  nantiasa merasa bersama Allah SWT karena 

Allah tidak di batasi oleh ruang dan waktu,” ujar 
Wulan mengingatkan.

Wulan berharap pelat ihan ini  dapat 
memberikan se ma ngat kepada para peserta 
untuk mengubah ke biasaan sho lat  yang 
sekadarnya menjadi lebih berkualitas dan 
sempurna. Termasuk penyempurnaan dalam 
gerakan sholat. 

Selama dua hari  Ustadz Abu Sangkan dalam 
ceramahnya menjelaskan tentang the philosophy 
of sholat, otak & spiritual, dzikrullah dan latihan 
sholat khusyu’.MPRU IV

Lomba Busana Muslim di PWP PEP Pangkalan Susu
PANGKALAN SUSU – Dalam rangka HUT ke 
53 Pertamina, Persatuan Wanita Patra( PWP) 
PEP Field Pangkalan Susu menyelengarakan 
lomba busana muslim untuk tingkat SD dan 
SMP se-kecamatan Pangkalan Susu di ge-
dung PWP PEP Pangkalan Susu Bukit kunci 
(24/11/2010).

“Semangat yang disampaikan dalam 
lomba busana muslim ini adalah sejalan 
dengan tema ulang tahun ke53 Pertamina 
yaitu semangat terbarukan menjadi kebang
gaan Indonesia,” ujar Wati Kodrad selaku 
ke tua panitia pelaksana kegiatan. Wati 
juga menjelaskan bahwa dengan semangat 
terbarukan ini diharapkan para peserta semua 
dapat terus mengejar cita-cita terutama bagi 
anak-anak untuk dapat mengejar cita-cita 
dan impiannya.

Wati juga menekankan pentingnya 

ge nerasi muda bangsa untuk dibina 
dan dikembangkan. “Tongkat estafet 
perjuangan dan pembangunan bangsa 
Indonesia akan sangat bergantung pa 
da bagaimana generasi muda kita di
persiapkan,” tegasnya. Lomba busana 
muslim sengaja dipilih oleh panitia untuk 
mendorong minat generasi muda untuk 
berbusana muslim.

Dari hasil penilaian tim juri diperoleh 
hasil juara tingkat SD masingmasing 
dimenangkan oleh Ana Azzahara, Edang 
Ratna Sari dan Dilla untuk putri, sementara 
untuk putra dimenangkan oleh Juan Akbar, 
Muhammad Arif AL Farezi dan Septian Arif. 

Untuk tingkat SMP di kelompok putri di
menangkan oleh Putri Nabila Sarah Aini, Rida Pa
riangan, Intan Meri, Nurul dan Dwi Riska Novita. 
Sementara kelompok putra Insan Riski Arahap, 

Fahrul Rozi, Fikri Riowanda, Nabil Faris Ilham 
dan Rizki Pebri Ananda.

Sementara tim juri terdiri dari Staf Jasa HR 
Herism Sembiring, Sekretaris FM Nurdeli Bangun 
dan Guru SMP DP Pertamina Pangkalan Susu 
Wati.MPPEP P.SUSU
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Manusia merupakan sebuah aset 
yang penting. Sudah berapa sering 
kita mendengar para eksekutif senior 
menyatakan bahwa “karyawan adalah 
aset kita yang paling penting”? Namun 
ketika mereka menghadapi masalah, 
reaksi pertama dari banyak perusahaan 
adalah mengorbankan nilai yang telah 
di be rikan kepada karyawan. Melalui buku 
Transforming Talent Into Strategic Impact, 
Brian E. Becker dan dua penulis lainnya 
Mark A. Huselid dan Richard W. Beatty 
menjelaskan bagaimana agar karyawan 
dapat mencapai sasaran strategis per-
usahaan.

Buku ini menempatkan strategi ter
lebih dahulu di mana strategi tenaga kerja 
digunakan untuk mendorong strategi 
or ganisasi. Strategi tenaga kerja adalah 
sebuah strategi yang harus berkontribusi 
terhadap keunggulan perusahaan. Ke
suksesan strategi beberapa perusahaan 
tergantung kepada orangorang bertalen
ta terbaik yang mereka punya.

Perspektif penulis dalam buku ini 
yaitu pada diferensiasi tenaga kerja 
mengubah inti dari pendekatan tenaga 
kerja tradisional. Dalam hal talenta 
sebagai sumber keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan, bukan SDM sebagai 
aset strategis yang mendorongnya, 
melainkan kemampuan organisasi untuk 
mengelola talenta itu secara strategis. 
Keunggulan kompetitif dan kesuksesan 
strategis menuntut perusahaan untuk 
memberikan sesuatu yang berbeda ke
pada konsumen.

Di perusahaan yang tidak terdiferen
siasi, karyawan merasa aman dengan ja
batan mereka dan tidak mencari alternatif 
pekerjaan lain. Mereka mengharapkan 
(dan menerima) kenaikan kompensasi 
tahunan dan pembayaran insentif tanpa 
melihat kinerja mereka. Hasilnya, kary
awan yang berkinerja tinggi dibayar 
terlalu rendah dan akhirnya pergi untuk 
mencari peluang yang lebih menarik; 
karyawan yang berkinerja rendah dibayar 
terlalu tinggi dan tidak punya hasrat untuk 
keluar. Akhirnya, mengakibatkan keru
gian bagi perusahaan sendiri karena ke
hilangan pekerja yang bertalenta karena 
perusahaan tidak dapat mengatur strategi 
untuk memanfaatkan talenta pekerja.

Buku Transforming Talent dikhusus
kan untuk para pemimpin perusahaan 
bagaimana membangun strategi kerja 
di perusahaan, karena pemimpin SDM 
dan manajer lini berada pada posisi 
garis depan untuk menciptakan tenaga 
kerja yang kompetitif. Namun tidak menu
tup pekerja perusahaan di bawah level 
manajer dengan membaca buku ini untuk 
belajar bagaimana menjadi karyawan 
bertalenta agar dapat mentransformasi
kan talentanya dan memberikan dampak 
strategik.

Bila perusahaan ingin membangun 
sebuah organisasi yang hebat, harus 
dilakukan dengan kemampuan pemimpin 
yang hebat pula. Pemimpin perusahaan 
yang hebat dapat menumbuhkan dan 
mempertahankan orang yang bertalenta, 
sehingga dapat membentuk budaya pe
rusahaan yang baik dan turut membantu 
membuka talenta orangorang di dalam 
organisasi.MP PERPUSTAKAAN
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PWP dan BDI RU IV Adakan Pelatihan Sholat Khusyu

JAKARTA -  Setelah sukses dan mendapat 
respon positif pada kegiatan sosialisasi elpiji 
aman beberapa waktu lalu, Persatuan Wanita 
Patra kembali menyosialisasikan penggunaan 
elpiji aman, dengan menggelar sosialisasi 
tahap II. Kegiatan dimulai sejak  11 November 
hingga 1 Desember 2010, dan menjangkau 
28 Kelurahan di Jabodetabek yang belum 
mendapat giliran sosialisasi tahap I.

Berbagai tips penggunaan elpiji secara 
aman dan benar disampaikan para duta 
sosialisasi Elpiji yang melibatkan pengurus 
dan anggota PWP. Salah satunya yang digelar 
di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, 
Jakarta Timur. Ketua Umum PWP Pusat 
Lola Ferederick menjelaskan penggunaan 
Elpiji 3 Kg, kepada ratusan ibu rumah tangga 
yang berasal dari dua RT, di RW 08, Kamis 
(24/11).

Dalam kesempatan ini, Lola menyampaikan 
pentingnya memperhatikan perawatan ak
sesoris paket Elpiji 3 Kg, sekaligus meng
gunakannya dengan benar dan aman. “Rutin 
merawat aksesoris membuat kita mudah 
mendeteksi jika terjadi kebocoran pada se-
lang maupun regulator. Yang terpenting jika 
ada inidikasi kebocoran jauhkan tabung dari 
sumber api,”pesan Lola.

Meski dikemas dengan suasana santai, 
namun tidak mengurangi keseriusan peserta 
sosialisasi, yang aktif bertanya kepada para 
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duta elpiji yang didampingi Tim Gas Dom. Edukasi 
penggunaan elpiji  secara benar dan aman pun 
menjadi bermanfaat, karena peserta menyerap 
seluruh penjelasan dengan cepat, dan kritis. 
Terbukti saat sesi tanya jawab, banyak peserta 
yang menyampaikan pengalaman, maupuan 
kendala saat menggunakan paket Elpiji 3 Kg. 

Ketua PWP Pusat Lola Ferederick ST Siahaan memberikan penjelasan penggunaan paket Elpiji 3 Kg kepada ratusan ibu 
rumah tangga di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur.
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Selain sosialisasi, tim PWP bekerjasama 
dengan Agen Elpiji  menggelar ‘lapak’ aksesoris. 
Dimana peserta bisa membeli selang dan 
regulator standar SNI seharga Rp 35 ribu, dengan 
menukarkan aksesoris lama. Acara kian meriah, 
karena panitia juga membagikan sejumlah 
doorprize bagi peserta yang hadir.MPDSU

CILACAP - Jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh sangat berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. (Yaitu) 
orangorang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka 
kembali kepadaNya. (QS.  Al Baqarah ayat 
45 dan 46). Terkait dengan ayat tersebut 
Per satuan Wanita Patra (PWP) Cilacap be-
kerjasama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) 
menggelar pelatihan sholat khusyu bersama 
ustadz Abu Sangkan dari Jakarta.

Pelatihan berlangsung di Masjid Bai turrahim 
Komperta Gunung Simping pada 13 dan 14 
November 2010 dan diikuti oleh 200 peserta. 
Kegiatan ini dibuka oleh Ketua PWP RU IV Wulan 
Syofrinaldy. 

Menurut Wulan Syofrinaldy,  pelatihan ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Allah SWT.  “Khusyu tidak 
hanya diperoleh dalam sholat saja tapi juga di 
luar sholat. Oleh karena itu sebagai hamba Allah 
dimana dan dalam kondisi apa pun kita harus 
se  nantiasa merasa bersama Allah SWT karena 

Allah tidak di batasi oleh ruang dan waktu,” ujar 
Wulan mengingatkan.

Wulan berharap pelat ihan ini  dapat 
memberikan se ma ngat kepada para peserta 
untuk mengubah ke biasaan sho lat  yang 
sekadarnya menjadi lebih berkualitas dan 
sempurna. Termasuk penyempurnaan dalam 
gerakan sholat. 

Selama dua hari  Ustadz Abu Sangkan dalam 
ceramahnya menjelaskan tentang the philosophy 
of sholat, otak & spiritual, dzikrullah dan latihan 
sholat khusyu’.MPRU IV

Lomba Busana Muslim di PWP PEP Pangkalan Susu
PANGKALAN SUSU – Dalam rangka HUT ke 
53 Pertamina, Persatuan Wanita Patra( PWP) 
PEP Field Pangkalan Susu menyelengarakan 
lomba busana muslim untuk tingkat SD dan 
SMP se-kecamatan Pangkalan Susu di ge-
dung PWP PEP Pangkalan Susu Bukit kunci 
(24/11/2010).

“Semangat yang disampaikan dalam 
lomba busana muslim ini adalah sejalan 
dengan tema ulang tahun ke53 Pertamina 
yaitu semangat terbarukan menjadi kebang
gaan Indonesia,” ujar Wati Kodrad selaku 
ke tua panitia pelaksana kegiatan. Wati 
juga menjelaskan bahwa dengan semangat 
terbarukan ini diharapkan para peserta semua 
dapat terus mengejar cita-cita terutama bagi 
anak-anak untuk dapat mengejar cita-cita 
dan impiannya.

Wati juga menekankan pentingnya 

ge nerasi muda bangsa untuk dibina 
dan dikembangkan. “Tongkat estafet 
perjuangan dan pembangunan bangsa 
Indonesia akan sangat bergantung pa 
da bagaimana generasi muda kita di
persiapkan,” tegasnya. Lomba busana 
muslim sengaja dipilih oleh panitia untuk 
mendorong minat generasi muda untuk 
berbusana muslim.

Dari hasil penilaian tim juri diperoleh 
hasil juara tingkat SD masingmasing 
dimenangkan oleh Ana Azzahara, Edang 
Ratna Sari dan Dilla untuk putri, sementara 
untuk putra dimenangkan oleh Juan Akbar, 
Muhammad Arif AL Farezi dan Septian Arif. 

Untuk tingkat SMP di kelompok putri di
menangkan oleh Putri Nabila Sarah Aini, Rida Pa
riangan, Intan Meri, Nurul dan Dwi Riska Novita. 
Sementara kelompok putra Insan Riski Arahap, 

Fahrul Rozi, Fikri Riowanda, Nabil Faris Ilham 
dan Rizki Pebri Ananda.

Sementara tim juri terdiri dari Staf Jasa HR 
Herism Sembiring, Sekretaris FM Nurdeli Bangun 
dan Guru SMP DP Pertamina Pangkalan Susu 
Wati.MPPEP P.SUSU
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KUNJUNGAN KERJA DPRD SUMATERA BARAT

JAKARTA -  Rombongan DPRD Sumatera Barat 
melakukan kunjungan kerja ke PT. Pertamina (Per
sero), Jumat  (26/11).  Anggota Dewan Perwakilan 
Daerah dari Komisi II diterima Direktur Keuangan 
Pertamina M . Afdal Bahaudin. Dalam kunjungan kerja 
ini, anggota dewan membahas tentang Pajak Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor.MPWNR

RORI EP MANIK
Fasility Eng. Section Head
RU VI Balongan
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LABORATORIUM PERTAMINA UJI AVTUR PESAWAT 
BARACK OBAMA

JAKARTA -  Laboratorium Pemasaran Niaga Unit Produk 
Pelumas Jakarta diberi kepercayaan untuk melakukan 
pengujian Avtur/Jet A-1 yang dipakai Air Force 1, pesawat 
kenegaraan Presiden Amerika Serikat yang mempunyai 
sistem sekuriti yang sangat tinggi. Pengujian bahan bakar 
ini berkaitan dengan kunjungan Presiden Amerika Barack 
Obama pada 9  10 November lalu. Pekerja Pertamina 
yang terlibat dalam pengujian tersebut adalah Nursiah T, 
pengawas utama pengamatan, Fadil Yanuar, lab head, 
dan Duduh Abdullah, pengawas sistem mutu. Sebelumnya, 
Pertamina juga dipercaya menguji bahan bakar pesawat 
Air Force 1 pada saat Bill Clinton dan George W. Bush 
mengunjungi Indonesia, masingmasing pada tahun 1994 
dan 2006 .MPRU IV
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PEMBUKAAN TURNAMEN OLAH RAGA DI PEP fIELD RANTAU

RANTAU - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke53 Pertamina, 
PT Pertamina EP (PEP)  Field Rantau, Senin (22/11) menyelenggarakan 
pembukaan turnamen olah raga, yang dilaksanakan di Lapangan bola kaki 
Bapor Pertamina Field Rantau.  Peringatan hari ulang tahun Pertamina ke
53 dan Pertamina EP ke5 tahun 2010 akan diadakan beberapa kegiatan 
cabang olah raga diantaranya Volley ball, Badminton, Tenis Lapangan, 
Tenis Meja, Futsal, Basket, jalan santai dan donor darah.Field Manager 
Rantau menyatakan, Dalam semangat memperingati hari ulang tahun 
Pertamina, kita laksanakan kegiatan olah raga sebagai manifestasi dari 
rasa solidaritas kesetiakawanan sosial sesama pekerja, pekarya, keluarga, 
mitra kaerja dan masyarakat sekitar daerah operasi Field Rantau. Dalam 
pembukaan acara tersebut juga diadakan pertandingan persahabatan 
sepak bola antara kesebelasan PEP Field Rantau dengan kesebelasan 
Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, yang dimenangkan oleh kesebelasan 
PEP Field Rantau dengan skor 30. MPPEP fIELD RANTAU

KUNJUNGAN MAHASISWA UNPAD

JAKARTA – Sudah menjadi agenda rutin di PT. Pertamina 
menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai Perguruan 
Tinggi. Kali ini giliran Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga, 
Universitas Padjajaran, Bandung mendapat kesempatan 
untuk mengetahui lebih dekat bisnis Pertamina. Kunjungan 
pada hari Selasa (23/11) itu diikuti sekitar 150 mahasiswa 
dengan seorang dosen pendamping. Para mahasiwa 
mendapat mendapat penjelasan tentang profil dan seluk 
beluk bisnis Pertamina dari Manager Media Wianda A. 
Pusponegoro, dan Asmen Performance & Evaluation RBTK, 
Gatot Chiandar.MPDSU

PEMENANG LOMBA fOTO MEET & GREET  RIO 
RASAKAN SEMANGAT SANG JUARA

JAKARTA – Ajang Meet & Greet Rio sudah usai. Namun 
masih me nyisakan kabar gembira bagi para peserta lomba 
foto. Nuansa semangat sang juara, tampak dari karya foto 
yang berasal dari fotografer profesional, maupun  amatir, 
beradu karya. Setelah melewati seleksi ketat, dewan juri 
akhirnya memilih tiga pemenang yaitu Hendra Eka, Dudut 
Suhendra Putra, dan Hengky Septe. Hadiah diserahkan oleh 
Manager Brand Management Pertamina, Agus Mashud, di 
Gedung Perwira 6,  (22/11). Pemenang pertama mendapat 
hadiah Rp 3 juta, juara kedua Rp 2 juta, dan ketiga mendap
atkan Rp 1 juta. Tampak Manager Brand Management Agus 
Mashud memberikan penghargaan kepada juara II lomba 
foto, Dudut Suhendra..MPDSU

SUDARWANTO
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Seorang konsumen BBM di SPBU Pertamina protes keras 
garagara setiap ia membeli BBM dengan memakai kartu 
kredit selalu diberi ucapan tidak mengenakkan dari operator 
SPBU, “Bu, kena charge ya.”

Ujang : Bu, mau pesan kopi atau susu?
Ibu Rita : Es soda saja, biar ngademin kepala.
Iyum : Lha, kenapa emang kepala Ibu? Panas

panasan? Bukannya Ibu naik mobil tadi waktu 
ke Pertamina?

Ibu Rita : Saya itu mau protes kepada Pertamina, 
masak setiap kali saya beli bensin di SPBU 
Pertamina selalu kena cas (tulisan benernya 
mah, charge).

Pak Ibnu : Bagaimana duduk persoalannya Bu? Minum 
dulu es sodanya Bu, biar tenang. Protesnya 
ke saya saja ya...

Ibu Rita : Padahal kalau saya beli apaapa di mini 
market atau super market tidak pernah 
kartu kredit saha kena cas. Ini Pertamina 
keterlaluan, sudah kayak begini, perusahaan 
besar begini  masih saja memungut biaya dari 
konsumennya, memang sih tidak besar, ada 
SPBU yang mematok cas 2,1 persen, ada 
yang 2,5 persen. Tapi kan kalau inget saya 
belanja di mini market kan tidak ada itu.

Pak Ibnu :  Mungkin karena Pertamina belum bekerjasama 
dengan bank yang mengeluarkan kartu kredit 
ibu?

Ibu Rita : Ya, konsumen tidak perlu tahu apakah Perta
mina kerjasama atau belum, itu kan urusan 
Pertamina. Tapi ya kalaupun ada beban yang 
harus ditanggung, ya jangan dibebankan 
kepada konsumen dong. Katanya Pertamina 
mau bersaing dengan perusahaan lain.

Ujang : Bu mau tambah lagi es sodanya?
Ibu Rita : Cukup, justru saya pengen es kopyor atau es 

cendol, ada nggak?
Ujang : Waahh...ya nggaknggak aja. Di sini mah 

warung kopi, Bu, bukan depot es.
Mang Warta : Maaf Bu, ponakan saya itu memang radarada 

ceplas-ceplos. 
Pak Ibnu : Yo wis....protes ...maaf Ibu siapa?
Ibu Rita : Saya Ibu Rita Mardita Dinata. 
Pak Ibnu : Saya Ibnu, Bu. Jadi begini Bu Rita... Protes 

Ibu akan saya tampung...
Ibu Rita : Jangan ditampung doang, Pak. Diperbaiki agar 

konsumen tidak lari dari SPBU Pertamina. 
Jangan hanya karena uang secuil tapi 
merugikan banyak.

Pak Ibnu : Akan saya cek dulu duduk persoalannya 
seperti apa? Apa  benar seperti disebutkan 
tadi? Nanti temanteman pengelola SPBU 
akan menjelaskannya kepada saya.MPNS
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Pertamina Geothermal Energy 
Terima Penghargaan dari BATAN

Peringatan 
Hari Raya Idul Adha 
di PEP dan PTK

Uji Keterampilan Juru Las di PEP Region Sumatera
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JAKARTA – PT Pertamina 
Geothermal Energi (PGE) 
menerima penghargaan dari 
Badan Tenaga Nuklir Na
sional  (BATAN) atas de
dikasi PGE memanfaatkan 
teknologi nukl i r  dengan 
ca ra menggunakan isotop 
untuk kajian reservoar dalam 
pengembangan panas bumi 
di Indonesia selama lebih dari 
20 tahun.

Penghargaan tersebut 
diserahkan oleh Menteri Riset 
& Teknologi RI Suharna Su
rapranata kepada Direktur 
Utama PGE Abadi Poernomo 
dalam kesempatan Sim
posium dan Pameran Aplikasi 
Teknologi Isotop & Radiasi 
(APISORA) 2010 di Gedung 
Perasten BATAN Jakarta, 
Rabu (27/10).

Kepala BATAN  Hudi Has
towo mengatakan pengem
bangan teknologi Isotop dan 
Radiasi dilaksanakan untuk 
kesejahteraan bangsa dengan 
mengutamakan prinsip ke
selamatan dan asas manfaat 
serta berperan nyata dalam 
pembangunan pertanian, 
industri, pengolahan sumber 
daya alam dan kelestarian 
lingkungan.

Penghargaan ini diberikan 
sebagai wujud apresiasi 
ke  pada anak perusahaan  
Pertamina tersebut karena 
te lah membantu upaya pe
ningkatan produk pertanian 

untuk mendukung program 
ketahanan pangan nasional 
melalui pemanfaatan teknologi 
isotop dan radiasi.

“Hal ini menunjukkan 
ba gaimana kita bisa me
ningkatkan mutu produk terkait 
dengan masalah pangan. 
Ketahanan pangan merupakan 
national security dan pangan 
kita ti dak boleh bergantung 
dengan negara lain,”  ujar 
Suharna Surapranata dalam 
k e s e m p a t a n  m e m b u k a  
Sim posium dan Pameran 

fluida dari sumur injeksi ini 
di mulai sejak 1989 karena 
teknologi Isotop dianggap 
se bagai teknologi terkemuka 
di dunia dan hingga saat ini 
belum ada teknologi lain yang 
bisa menggantikan teknologi 
isotop.

“Saat ini teknologi isotop 
berkembang di PGE Area 
Ka  mojang. Nantinya kita 
pa kai di semua daerah se
ca    ra berkesinambungan,” 
ka    ta Abadi usai menerima 
penghargaan. MPIK

Menteri Riset & Teknologi RI  Suharna Surapranata (kanan) menyerahkan penghargaan kepada Direktur Utama PGE 
Abadi Poernomo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi karena dedikasi PGE memanfaatkan teknologi 
nuklir dengan cara menggunakan isotop untuk kajian reservoar dalam pengembangan panas bumi di Indonesia selama 
lebih dari 20 tahun.

API SORA 2010. Suharna 
menambahkan bahwa untuk 
membangun kemandirian 
dan keunggulan bangsa 
hing ga bisa berkompetisi, 
memerlukan inovasi dan tek
nologi, yang mampu me
ningkatkan pertumbuhan 
ekonomi.

Sementara Direktur Utama 
PGE Abadi Poernomo me
ngatakan bahwa kerjasama 
dengan BATAN dalam peng
gunaan isotop tracer test 
un tuk mengetahui al iran 

SUMATERA & JAKARTA - Hari Raya Idul Adha 1431 
H dirayakan di seluruh Indonesia, (17/11). Termasuk 
di lingkungan Pertamina dan anak perusahaan. Di 
antaranya di Pertamina EP (PEP) Region Sumatera, PEP 
Field Rantau, dan PT Pertamina Tongkang (PTK).

PEP REGION SUMATERA 
BDI Pertamina EP Region Sumatera pada hari Raya 

Idul Adha 1431 H berhasil mengumpulkan sekaligus 
menyembelih 30 ekor sapi yang berasal dari para 
pekerja, keluarga serta umat muslim lainnya di Kota 
Prabumulih. Daging kurban yang telah disembelih 
dibagikan kepada para duafa, fakir miskin dan umat 
muslim yang kurang mampu lainnya di sekitar distrik/
daerah operasi perusahaan serta masjidmasjid yang 
telah disurvei di sekitar Komperta Prabumulih.

Penyembelihan hewan kurban dilakukan di Area 
Lapangan Bina Ria II Komperta Prabumulih. Jajaran 
manajemen PEP Region Sumatera, Ketua BDI M. 
Nurandi, FM UBEP Limau Akbarsyah juga hadir pada 
acara tersebut.

PEP REGION SUMATERA fIELD RANTAU 
Badan Dakwah Islam (BDI) PEP Field Rantau juga 

melaksanakan penyembelihan hewan kurban, setelah 
selesai melaksanakan Sholat Idul Adha 1431 di Masjid 
At’Taqwa Pertamina Field Rantau, dengan penceramah 
Al Ustadz Prof. DR. H. Syahrin Harahap MA dari Medan.
Ketua Panitia Idul Adha 1431 H, H.Adenin mengatakan, 
jumlah keseluruhan hewan kurban yang disembelih 
berjumlah 21 ekor sapi dan 5 ekor kambing.

Hewan kurban yang disembelih di Masjid At’Taqwa 
sebanyak 11 ekor sapi dan 5 ekor kambing dan di 
distribusikan kepada masyarakat di sekitar daerah 
operasi perusahaan sebanyak 670 paket, sedangkan 10 
ekornya lagi disembelih oleh warga kampung Pertamina 
melalui RT masingmasing

Hadir dalam penyembelihan hewan qurban tersebut 
Tim Manajemen Pertamina Field Rantau, Ketua BDI 
Pertamina Rantau Hari Widodo, ketua pelaksana kurban 
H.Adenin, dan pengurus BDI serta masyarakat yang 
berada di sekitar Komplek Pertamina Field Rantau.

PT PERTAMINA TONGKANG
Bertempat di area Parkir Gedung PT Pertamina 

Tong kang (PTK) Pusat, pada Kamis, 18 Nopember 
2010 perusahaan melalui Badan Dakwah Islam PTK 
melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pada 
tahun 1431 H ini, panitia kurban menerima titipan dari 
umat dan perusahaan dengan total hewan kurban 
sejumlah 3 ekor sapi dan 16 ekor kambing.

Pembukaan acara tersebut ditandai dengan pe-
nyerahan hewan kurban secara simbolis dari Direktur 
Utama PTK Suherimanto kepada Ketua BDI  Sahid 
Komarusalam yang selanjutnya diteruskan kepada Ketua 
Panitia Kurban Komaruddin. Penyerahan disaksikan oleh 
Corporate Secretary PTK Indra Putera serta seluruh 
panitia kurban PTK.

Daging kurban yang didistribusikan secara ke se-
luruhan mencapai 900 paket. Pendistribusian paket-
paket tersebut sesuai dengan pendataan warga yang 
berhak menerima di sekitar lingkungan perusahaan serta 
para pekerja dan OB Kosperta.MPPEP SUMATERA, PEP 
RANTAU, PTK 

REGION SUMATERA - Se
bagai wujud kepedul ian 
PEP terhadap po tensi dan 
pengembangan  pemuda di 
sekitar unit operasi, Kamis 
(16/11) di laksa nakan Uji 
Keterampilan (UJK) bagi 
17 peserta juru las di se-
k i ta r  Prabumul ih  un tuk 
mendapatkan SIM atau ser
tifikat dari Disnakertrans Kota 
Prabumulih. 

Staff CSR PEP Region 
Sumatera Tuti Dwi Patmayanti 
m e n j e l a s k a n  k e g i a t a n 
ini merupakan salah satu  
program  Corporate So
cial Responsibility (CSR) 
perusahaan, khususnya di 
bi dang Kepemudaan. Melalui 
uji keterampilan ini diharapkan 
akan mempermudah para 
pe muda dalam mencari pe-
ker jaan sesuai bidangnya, 
sehingga mereka bisa man

diri. 
Ditambahkannya, CSR 

PEP Region Sumatera bu
kan saja membantu para pe
muda yang ingin mengasah 
keterampilan bidang wel
ders, tapi kerjasama lain te
lah dilakukan Humas Re gion 
Sumatera dengan ins tansi lain 
dalam memberdayakan dan 
meng gali potensi masyarakat 
yang punya keahlian. 

Salah satunya program 
unggulannya ICD Center 
Kum bung Jamur, Muara 
Tiga, Kelurahan Anak Pe
tai, Prabumulih Timur yang 
bekerjasama dengan koperasi 
setempat, dimana tenaga 
kerjanya adalah masyarakat 
lingkungan tersebut. Hingga 
saat ini Kumbung jamur Muara 
Tiga telah me nampakkan 
hasil yang menggembirakan 
dalam mem produksikan jamur 

Tiram untuk Kota Prabumulih 
serta produk makanan ringan 
lainnya.

S e m e n t a r a  K e  p a l a 
Disnakertrans Kota Pra
bu mulih M Samosir men
jelaskan, uji keterampilan 
ini murni dibiayai oleh CSR 
PEP Region Sumatera be
kerjasama dengan Di nas 
Tenaga Kerja dan Trans
migrasi Kota Prabumulih. 

Tujuannya agar para 
pe muda baik yang putus 
sekolah atau hanya tamat 
SLTA bisa mandiri dengan 
keahlian mengelas. “Dengan 
me ngantongi sertifikat juru las 
ini, mereka bisa mencari atau 
melamar pekerjaan di instansi, 
perusahaan atau industri lain 
yang membutuhkan tenaga 
ahli bidang las,” jelasnya. 
MPPEP SUMATERA
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Fastron Gold 5W-30 API SN,
Pelumas Teknologi Terbaru 

Pameran Crafina 2010 : 
32 Mitra Binaan Pertamina 
Unjuk Produk Kerajinan
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BERITA KITA

JAKARTA – Pertamina seba gai 
market leader selalu mengem
bangkan produkproduknya 
agar sesuai dengan kebutuhan 
konsumen, sebagai konsekuensi 
meningkatnya teknologi mesin 
mobil dan motor. Karena itulah 
Pertamina meluncurkan produk 
pelumas baru yang merupakan 
varian produk Fastron yaitu  Fas
tron Gold 5W30 API SN. Produk 
oli sintetik untuk kendaraan 
roda empat ini diluncurkan oleh 
Pertamina menjawab perkem
bangan teknologi beberapa merek 
kendaraan roda empat. 

Produk Pelumas terbaru Perta
mina ini secara resmi dikenalkan 
kepada publik oleh Direktur Pema
saran dan Niaga, Djaelani Sutomo 
di FX Plaza, (Jumat 3/12). Djaelani 
menyatakan kehadiran Fastron 
Gold 5W30 API SN ini menjadi 
jawaban bagi kendaraan kelas 
premium yang sudah banyak di 
Indonesia. 

“Kami targetkan untuk pa
sar dalam negeri, seiring de
ngan banyaknya mobil kelas 
pre  mium di Indonesia. Dan yang 

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo (kedua dari kanan) dan VP Pelumas Supriyanto 
DH (kedua dari kiri) mengacungkan jempol sebagai tanda Fastron Gold merupakan produk 
baru pelumas Pertamina yang sangat berkualitas.

menggembirakan, Mercedes 
Benz telah merekomendasikan 
Fastron Gold 5WAPI SN menjadi 
pelumas untuk ajang Mercedez 
Benz Touring,” papar Djaelani.  

President Director Merce des 
Benz Indonesia, Rudi Borgen
heimer membenarkan keandalan 
Fastron Gold 5W30 API SN di 
dunia otomotif, sebagai produk 
terbaik di kelasnya. Terbukti 
Fas tron Gold telah lulus dyno 
test dengan hasil yang sangat 
me muaskan dibandingkan de

ngan merek lain dengan tingkat 
kekentalan yang sama. 

“Dyno test ini dilakukan pada 
mobil Mercedes Benz C-Class dan 
Compressor. Keunggulan Fastron 
Gold terutama dirasakan saat mobil 
dipacu pada rpm tinggi dimana 
Fastron Gold mampu mengatasi 
heat yang ada dan dari segi power 
pun tidak terkalahkan,” jelas Rudi. 
Berangkat dari kesuksesan ini, 
Pertamina Fastron Gold 5W30 
API SN dipercaya oleh Mercedes 
Benz Indonesia untuk digunakan 
sebagai Pelumas Resmi di Event 
Mercedes Benz Pertamina Fastron 
CClass Touring Championship 
yang diselenggarakan pada 
tanggal 04 – 05 Desember 2010 
di Sentul.

Event ini juga diadakan da
lam rangka memperingati HUT 
Mercedes Benz Indonesia ke-40, 
sekaligus menjadi hadiah ulang 
tahun Pertamina ke – 53.

Pertamina Fastron Gold SAE 
5W-30 memiliki performance 
level atau sertifikasi API yang 
ter tinggi saat ini, yaitu API SN. 
Fastron Gold menjadi pelumas 
pertama di Indonesia, bahkan 
Asia yang menyandang sertifikasi 
API SN. Apabila dibandingkan 
dengan Pelumas lain di levelnya 
memiliki keunggulan dalam hal 
proteksi terhadap keausan dan 
fuel econom . Satu lagi bukti ke
unggulan Pertamina Fastron, 
pro duk ini juga telah diekspor ke 
beberapa negara seperti Australia, 
China, Jepang.MPNOVIRA/NDJ/DSU

Salah satu stand mitra binaan Pertamina di Pameran Crafina 2010.

JAKARTA – Sebagai upaya mendorong kemandirian industri di 
tanah air, pameran Resouces of Indonesia Craft (Crafina) 2010 
hadir kembali selama lima hari, tanggal 24 – 28 November di Jakarta 
Convention Center. Pameran kerajinan ini memfokuskan produk
produk berbahan dasar tekstil, mineral, fiber dan kayu.

Melalui tema “Craft as Lifestyle” CRAFINA 2010 menjadi ruang 
penghubung yang dapat digunakan sebagai wadah interaksi para 
perajin, para pemerhati, pengurus dan asosiasi yang bergerak di 
bidang kerajinan serta masyarakat luas yang peduli pada karya 
anak bangsa untuk membangun produk kerajinan dan melebarkan 
jaringan yang lebih luas. 

CRAFINA 2010 yang dibuka Wakil Menteri Perindustrian, Alex 
Retraubun, Rabu (24/11) ini, diharapkan mampu menjadi salah satu 
bagian dari gaya hidup masyarakat yang dapat mewakili karakteristik 
masyarakat Indonesia.

Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun, mengatakan 
pameran CRAFINA 2010 ini sangatlah strategi karena merupakan 
hasil kerja rakyat Indonesia dalam berkarya sehingga mendorong 
inovasi produk kerajinan dan industri Indonesia.

“Produk kerajinan Indonesia merupakan salah satu produk 
terbaik di dunia. Mari jadikan produk kerajinan sebagai komoditas 
yang penting dan mampu bersaing ke mancanegara agar ekspor 
ke rajinan Indonesia bisa terus meningkat,” ungkap Alex saat 
mengunjungi ke salah satu stand PKBL Pertamina.

Sebanyak 32 stand Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) 
Pertamina juga turut ambil bagian dalam memamerkan hasil produk
produk kerajinannya. Karena melalui CRAFINA 2010, pelaku industri 
kerajinan dari PKBL Pertamina dapat mengembangkan ide, kreasi 
dan inovasinya dalam menghasilkan produk kerajinannya.

Produk kerajinan yang dipamerkan oleh mitra binaan Pertamina 
dari berbagai unit bisnis Pertamina ini menghasilkan produk yang 
eksklusif dan memiliki nilai jual tinggi di pasar Internasional yang 
nantinya industri kerajinan ini dapat dijadikan sebagai penopang 
ekonomi rakyat yang terus tumbuh dan berkembang.

Pertumbuhan ekspor produk kerajinan akan terus meningkat de
ngan luasnya minat para konsumen asing serta apresiasi konsumen 
dalam negeri terhadap produk kerajinan Indonesia.  

“Saya sangat terbantu sekali dengan diikutsertakannya dalam 
pameran kerajinan yang bergengsi ini. Karena sebagai wadah untuk 
mempromosikan dan memasarkan produk kerajinan saya,” ungkap 
pengrajin perak, Sutejo dari PKBL unit Semarang.MPIK

MOHON DIRI
Sehubungan dengan ber akhirnya masa pengabdian kami di 

Perusahaan tercinta ini (MPP) pada tanggal 1 Oktober 2010, de ngan 
kerendahan hati serta hormat, kami beserta keluarga memohon 
dibukakan pintu maaf sebesarbesarnya atas segala kesalah an, 
kekhilafan, tutur sapa dan perbuatan yang tidak berkenan baik dalam 
kedinasan maupun diluar kedinasan demikian pula dalam pergaulan 

baik sengaja ataupun tidak disengaja selama bekerja di perusahaan ini.  Semoga 
Allah SWT selalu melindungi kita semua, amin ya Rabbal al’amin.

PIPIN SARIPIMA A.
Mixed Gas Diving Supervisor  Jasa Maritim, Perkapalan
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Pertamina Green Act 2010 
untuk Dunia Pendidikan

Hikmah di Balik PHK

Pemasaran VI 
Motivasi Guru & Dosen
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JAKARTA – Sejalan dengan 
upaya peningkatan peran 
serta siswa sekolah dalam 
peningkatan kesadaran ling
kungan dengan sentuhan 
se ni dan kreatifitas, 10 finalis 
Pertamina Green Act 2010 
dari SMA Negeri DKI Jakarta 
mengadu hasil karyanya 
dalam ajang Gelar Karya 
Pertamina Green Act.

Pada kesempatan ini, 
para finalis unjuk inovasi 
dengan mempresentasikan 
hasil karya mereka berupa 
poster, kreasi daur ulang dan 
karya tulis di hadapan para juri 
yang berlangsung di SMPN 
216 Salemba, (28/11).

Program Pertamina Green 
Act merupakan salah satu 
program Corporate So cial 
Community (CSR) Pertamina 
di bidang lingkungan. Kegiatan 
ini diadakan sebagai wujud 
kepedulian dan perhatian 
Per  tamina dalam bidang 
ling  kungan dan pendidikan 
ser ta pengembangan SDM, 
khususnya generasi muda.

Kegiatan yang dimulai se
jak September 2010 dengan 
melibatkan 115 SMAN se
DKI Jakarta ini diharapkan 
berdampak luas ter hadap 
peningkatan kepe dulian  dan 
tanggung jawab terhadap 
ling kungan. Karena per ma

sa lahan ling kungan tidak ter
lepas dari fak tor sosial budaya 
masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti 
ini, kita harapkan sekolah 
bisa menjadi ling kungan yang 
kondusif untuk menanamkan 
kesadaran ber wawasan ling 
kungan bagi siswa, guru 
mau pun masyarakat di se
kitar sekolah. Mereka bisa 
menyebarkan yang diperoleh 
di ling kungannya,” ujar Envi
ron ment Officer Per tamina, 
Julian Iskandar Muda.

Ajang ini dibagi dalam 

tiga kategori, yaitu kategori 
siswa, guru, dan sekolah. 
Un tuk kategori siswa, peserta 
membuat poster yang bertema 
ling kungan dan proyek daur 
ulang sampah. Untuk kate
gori guru, pe serta diminta   
membuat karya tulis mengenai 
lingkungan. Se dangkan untuk 
kategori sekolah, mereka ber
lomba membuat taman asri di 
ling kungan sekolahnya.

“Kepedulian terhadap 

ling  kungan harus dimulai dari 
hal-hal kecil. Walaupun tidak 
memenangkan lomba ini, sa
ya sebagai generasi muda 
menjadi lebih memahami 
ba gaimana menghijaukan 
lingkungan. Ini adalah ke
wajiban kita sebagai warga 
negara yang peduli terhadap 
lingkungan,” ungkap finalis 
lomba poster, Defrina Ang
graini siswi kelas III SMUN 78 
Kemanggisan.MPIK

Environmet Officer Pertamina, Julian Iskandar Muda  memperhatikan seorang finalis yang mengikuti lomba poster.

JAKARTA – Gempa bumi yang mengguncang kota Bantul, 
Yogyakarta pada 27 Mei 2006 yang berkekuatan 5,9 pada 
skala Richter ternyata tidak hanya memporakporandakan 
bangunan dan tempat tinggal. Namun, juga membuat Sutejo 
kehilangan pekerjaannya sebagai Marketing di perusahaan 
eksporimpor perak di Bantul karena perusahaan tempatnya 
bekerja mengalami kebangkrutan sehingga dirinya terpaksa 
harus di  PHK. 

“Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula”. Itulah yang dialami 
oleh Sutejo, pengrajin perak asal kota Bantul yang telah 
bergabung dalam Program Kemandirian Bina Lingkungan 
(PKBL) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang sejak tahun 
2009 lalu. 

Sutejo yang menjadi korban gempa juga menjadi korban 
PHK. “Yah..mau dibilang apalagi. Saya ambil hik mahnya saja 
dibalik musibah yang saya alami ini, tinggal usa ha dan doa 
yang bisa saya perbuat,” ungkapnya.

Semangat Sutejo tidak berhenti begitu saja demi meme
nuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan berbekal uang 
Rp 1,5 juta, Sutejo mencari nafkah menjadi pengrajin perak 
dengan bahan baku seadanya karena modal yang sangat 
minimal. 

“Hasil kerajinan yang saya buat ini saya pasarkan sendiri. 
Hingga sedikit demi sedikit sebagian keuntungan saya 
tambahkan untuk modal agar barang yang saya jual bisa lebih 
bervariasi, hingga akhirnya saya ikuti pameranpameran di 

kota Bantul” kata Sutejo.  
Selama satu tahun bergabung menjadi mitra binaan PKBL 

Pertamina, sudah banyak manfaat yang telah dirasakan 
oleh Sutejo sebagai pengrajin sekaligus pemilik Daffa Silver. 
Diantaranya modal uang, diberikan kesempatan untuk mengikuti 
berbagai pameran, pelatihan dan bimbingan.  

Sutejo, pemilik produksi kerajinan perak, kuningan dan 
tembaga bergabung menjadi mitra binaan PKBL Pertamina  
selama 1 (satu) tahun sudah merasakan banyak manfaatnya, 
diantaranya sudah 8 (delapan) kali Pertamina memberikan 
kesempatan kepadanya untuk mengikuti pameran.

“Saat ini saya sudah 8 (delapan) kali mendapat kesempatan 
mengikuti pameran, mendapatkan akomodasi, transportasi, 
fasilitas dan pelatihan karena melalkui pameran ini usaha Daffa 
Silver saya semakin maju dan bisa dikenal,” ungkap Sutejo.

Sutejo mendapatkan pinjaman awal dari Pertamina 
sebesar Rp 5 juta, melalui pinjaman tersebut penghasilan 
yang diperolehnya semakin meningkat  hingga 50 persen 
dan mempekerjakan pengrajin sebanyak 7 orang dari yang 
tadinya hanya dikerjakan sendiri bersama dengan 2 pengrajin 
lainnya.

Bahan baku untuk kerajinan perak, kuningan dan tembaga 
tersebut diperoleh Sutejo dari Boyolali dan Klaten. “Berhubung 
adanya musibah Gunung Merapi maka perolehan bahan baku 
jadi terhambat sehingga harga barang yang dijualpun turut 
naik,” ungkapnya.

Barang yang dijual berkisar mulai dari harga Rp 10 ribu – 
Rp 1,5 juta. Sutejopun sudah mendapatkan pelanggan tetap 
dari Jakarta dan Manado yang selanjutnya akan dipasarkan 
oleh pelanggannya tersebut ke luar negeri.MPIK

BALIKPAPAN – Dalam rangka  memperingati Hari 
Guru pada 24 November, Pemasaran VI Kaliman tan 
memberikan pelatihan Spiritual Motivation kepada 
guru dan dosen di Samarinda dan Balikpapan 
(1920/11).

Maraknya permasalahan pendidikan di negeri 
ini mengharuskan bangsa ini untuk meng evaluasi 
kembali apa penyebabnya. Banyaknya siswa 
yang tidak lulus ujian nasional, kekerasan yang 
kerap terjadi di lingkungan sekolah, tawuran antar 
mahasiswa, dan lain sebagainya. Permasalahan 
sosial ekonomi yang kian kompleks tentu saja mem
pengaruhi semua itu, dan peran guru serta dosen 
sebagai tenaga pendidik menjadi salah satu faktor 
penting dalam membentuk moral generasi muda. 

Berangkat dari hal tersebut, Pemasaran Ka
limantan merasa perlu untuk merefresh kembali 
semangat dan peran para guru dan dosen di 
masyarakat melalui pelatihan Spiritual Motivation 
oleh Ridwan MY dari Center of Research and 
Development on Education Management.

Pemasaran VI mengundang 50 peserta yang 
terdiri dari guru, kepala sekolah, dan dosen dari 
berbagai institusi pendidikan. “Pelatihan ini sangat 
positif bagi tenaga pengajar agar tidak hanya fokus 
pada peningkatan nilai akademis anak didiknya 
melainkan juga menjadi ‘guru kehidupan’ sehingga 
anak didik memiliki mental serta moral yang baik 
di masyarakat,” ungkap Selvia, dosen STT Migas 
Balikpapan, mengenai pelatihan tersebut. Dalam 
kesempatan tersebut, GM Pemasaran BBM Retail 
region VI Alfian Nasution juga memberikan materi 
mengenai Pertamina : Indonesia’s Powerhouse.

Para peserta antusias mengikuti acara ter-
sebut. “Kegiatan ini baru pertama kali ini kami 
selenggarakan. Bila memang mendapatkan respon 
yang baik, maka penyelenggaraannya akan kami 
perluas di kotakota lain,” ujar GM Pemasaran 
BBM Retail Region VI Kalimantan Alfian Nasution.
MPPMS REG. VI


