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Vice President bbM Retail Pertamina  b. Trikora Putera 
menerima penghargaan Top brand award dari Handi 
Irawan d, penggagas Top brand award dan Chairman 
frontier Consulting Group.

JAkArTA – Pada tahun Sebelumnya, SPbU Pertamina juga 
men dapatkan penghargaan dengan kategori yang sama. “Ini 
merupakan hasil survei yang dilakukan oleh frontier, sebuah 
lembaga survei independent yang mendapatkan pilihan dari 
konsumen,” demikian di sam paikan Vice President bbM Re tail 
Pertamina, b. Trikora Putra setelah menerima piagam peng
hargaan Top brand di Jakarta, Rabu (10/8).

“Ini merupakan suatu kebanggaan yang menjadi cambuk 
bagi Pertamina untuk menjadi lebih baik lagi ke depan, terutama 
dalam  melayani masyarakat,” ujar Tiko.

Menurut Tiko, penghargaan ini menjadi tolok ukur Pertamina 
terhadap masyarakat, apa yang dilakukan pihakpihak SPbU 
kepada konsumen berjalan dengan baik dan ini dapat digunakan 
sebagai alat bagi Pertamina untuk memacu pelayanan lebih 
baik lagi ke depan.

“Saya berharap ke depannya SPbU Pertamina te rus mela
kukan inovasi guna meningkatkan servis kepada ma  syarakat. 
Selain itu, kami juga sangat  berterima kasih atas kepercayaan 
yang diberikan masyarakat yang selalu meng gunakan produk 
bbM milik Pertamina untuk kendaraannya,” tukasnya.

Top brand award adalah penghargaan terhadap merek
merek yang tergolong sebagai merek yang top. Kriteria top 
di dasarkan atas survei yang dilaksanakan oleh frontier Con
sulting Group. Top brand award diberikan untuk lebih 100 
ka   tegori produk.

Menurut Handi Irawan d, penggagas Top brand award 
dan Chairman dari frontier Consulting Group, salah satu kunci 
ke berhasilan pengelolaan merek adalah dengan melakukan 
pengukuran atas kekuatan merek. Melalui Top brand survei, 
yang merupakan survei kekuatan merek selama 12 tahun 

berturutturut, dinamika kekuatan merek dapat dievaluasi, 
terutama dalam hal konsistensi kinerjanya.

Top brand award diberikan kepada merekmerek di dalam 
kategori produk tertentu yang memenuhi dua kriteria, yaitu 
merekmerek yang memperoleh Top brand Index minimum 
sebesar 10%, dan merekmerek yang menurut hasil survei 
beranda dalam posisi top three di dalam kategori produknya.

Kedua kriteria ini harus dipenuhi oleh sebuah merek agar ia 
berhak menyandang predikat Top brand. dengan adanya dua 
kriteria ini, maka dalam produk tidak menutup kemungkinan 
terdapat lebih dari satu merek, maksimal tiga merek, yang 
meraih predikat Top brand.

Sampel diambil dengan metode multistage random sampling 
untuk sample random, sementara untuk booster diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Survei dilaksanakan 
dengan metode face to face personal interview.

Survei yang dilakukan frontier Consulting Group melibatkan 
2400 responden seluruh Indonesia di enam kota besar, seperti 
Jakarta, bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. 
MPNDJ

stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (spbu) 

pertamina untuk kedua kalinya mendapatkan penghargaan 

top brand award. penghargaan ini menjadi kebanggaan 

dan cambuk bagi pertamina untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat lebih baik lagi di masa depan.
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‘recruitment’,  proses penting menuju ‘World 
Class Company’

Pengantar redaksi :
Untuk menjadi perusahaan 

berskala dunia (world class com
pany) selain aspek bisnis yang 
harus dikembangkan, faktor 
penting lainnya yang harus di
perhatikan adalah kualitas sum ber 
daya manusia (SdM). di tangan 
SdM yang berkualitas inilah 
perubahanperubahan besar 
yang dilakukan Pertamina untuk 
menuju world class company  

da pat diimplementasikan. demikian penjelasan VP People 
Management Insan Purwarisya L. Tobing di hadapan 
bUMN Track dan Media Pertamina, barubaru ini.

Untuk mewujudkan itu langkah pertama yang harus 
dilakukan Pertamina adalah mampu mencari SdM unggul 
yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga 
memiliki visi leadership yang dapat membantu mempercepat 
proses menuju perusahaan kelas dunia. Proses memilih SdM 
(recruitment) yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
merupakan bagian yang penting dalam mengantarkan 
Pertamina menuju perusahaan berkelas dunia.  Untuk 
itu, proses recruitment di Pertamina telah mengalami 
transformasi dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Sebenarnya ada dua macam jenis recruitment yang 
dikenal dalam dunia HRd (human resources development), 
yaitu recruitment SdM eksternal dan recruitment internal 
seperti mutasi, rotasi dan promosi. Namun dalam kesempatan 
ini porsi pembahasan akan khusus membahas mengenai 
recruitment eksternal yakni proses mendapatkan tenaga 
kerja dari luar.

dalam proses mendapatkan tenaga kerja ini, Pertamina 
saat ini lebih memilih kandidat yang memiliki value yang 
sama dengan value perusahaan. Tentunya dengan tidak 
mengesampingkan skill  yang baik yang juga harus dimiliki 
seorang kandidat. Mengapa Pertamina lebih mengedepankan 
value dalam proses recruitmentnya? Pertimbanganya seder
hana saja, untuk meningkatkan skill SdM bisa dilakukan 
dengan cepat dan relatif  lebih mudah, yakni melalui pelatihan 
dan pendidikan. Sementara untuk meningkatkan value 
karya wan  membutukan waktu yang lama dan relatif lebih 
sulit. Jadi dalam proses recruitment di Pertamina akan lebih 
terfokus dan berusaha menggali apa saja value yang dimilki 
oleh seorang kandidiat. Salah satu seleksinya adalah dengan 
melakukan tes psikometri  atau yang lebih umum dikenal 
dengan psikotest. 

Lalu proses berikutnya adalah penilaian melalui (assess
ment) interview. ada dua proses interview yang akan dilalui 
kandidiat yakni interview dengan user  dalam hal ini yang 
akan mewawancarai mereka setingkat manager atau vice 
president (VP).  Kemudian bila dinyatakan lulus akan 
dilanjutkan  inter view  dengan direksi.  Seperti yang sudah 
diutarakan recruit ment merupakan proses penting untuk 
mencari kandidat SdM yang terbaik. Oleh karena itu direksi 
Pertamina saat ini sangat peduli (concern) dengan hal ini. Itu 
sebabnya kini direksi ikut terlibat dalam proses recruitment 
di Pertamina. 

Standar proses pemilihan karyawan yang dilakukan 
Perta mina saat ini sudah sama dengan standar recruitment 
yang dilkukan di berbagai perusahaan besar lainya. ditambah 
lagi, saat ini kami dituntut untuk bisa melakukan proses 
recruitment dengan lebih cepat. Ini penting untuk dilakukan, 
karena persaingan untuk memperebutkan SdM unggul saat 
ini begitu ketat. di Pertamina saat ini untuk proses recruitment 
karyawan membutuhkan waktu 60 hari. di masa datang 
kami akan terus berusaha untuk dapat makin mempercepat 
proses ini.

Sebelumya proses recruitment di Pertamina berlangsung 
lama dan menjadi keriaan sendiri. Maksudnya di masa lalu 
proses peneriman karyawan di pertamina berlangsung 
setahun sekali, sehingga menjadi peristiwa yang special, 
sehingga menimbulkan kehebohan. Namun kini, proses 
recruitment tidak lagi istimewa  sebab dilakukan sesuai 

kebutuhan, sehingga sudah menjadi kegiatan rutin seharihari 
di Pertamina seperti kegiatan rutin lainnya di bagian HRd. 

dalam lima tahun terakhir ini kebutuhan karyawan baru 
Pertamina mencapai 1000 orang per tahun. Sekitar 500 
orang untuk menutupi pekerja senior yang sudah memasuki 
masa  pensiun. Sisanya lagi untuk memenuhi jabatan vacant 
(jabatan sementara yang belum diisi). Setelah semua jabatan 
vacant terisi kami akan memberlakukan zero growth dalam 
penerimaan karyawan.

Selain merekrut karyawan dari lulusan terbaik (fresh 
graduated), Pertamina juga melakukan recruitment terhadap 
mereka yang telah memiliki pengalaman kerja (profesional). 
Proses yang harus dilalui oleh mereka yang tergolong 
profesional ini sama seperti para kandidat karyawan dari 
kelompok fresh graduated. Tahun lalu dari 1000 karyawan baru 
yang direkrut Pertamina sekitar 30% berasal dari mereka yang 
telah memiliki pengalaman.

dalam transformasi recruitment karyawan Pertamina, kami 
mengembangkan beberapa strategi. di antara strategi tersebut 
adalah sistem jemput bola, yaitu mengunjungi perguruan tinggi 
terkemuka di negeri ini untuk melakukan proses recruitment. 
Proses yang dilakukan sama dengan proses yang sudah ada, 
begitu juga dengan standar yang diberlakukan. dengan cara ini 
kami mampu menjaring SdM unggul yang dibutuhkan dengan 
waktu yang lebih cepat, yakni kurang lebih hanya satu bulan.

Strategi lainnya adalah dengan memberlakukan sistem 
ijon. artinya kami mencari kandidat SdM yang masih duduk 
di bangku kuliah. bila sang kandidat memenuhi persyaratan 
Pertamina, mereka kami ikat dengan memberikan beasiswa 
ikatan dinas. Kami beri beasiwa dengan syarat setelah lulus 
nanti mereka langsung  bergabung dengan kami.  Strategi ijon 
merupakan yang lazimnya kami gunakan untuk memenuhi 
kebutuhan kar yawan di bagian up stream (hulu). Seperti 
diketahui untuk memenuhi kebutuhan karyawan di bagian hulu 
cukup susah, per saingannya sangat ketat terutama dengan 
perusahaan minyak asing. Sehinga kami harus melakukan 
ijon.

Pertamina juga aktif mengikuti acara job affair. di acara 
ini selain menjaring kandidat SdM kami juga memberikan 
ke sempatan kepada pencari kerja yang berminat melamar 
pekerjaan di Pertamina dengan memenuhi standard dan 
ke tentuan SdM yang dibutuhkan perusahan dan apa saja 
per syaratan yang harus disiapkan oleh pencari kerja. Melalui 
strategi ini, masyrakat luas jadi lebih memahami apa yang 
dibutuhkan Pertamina.

dengan berbagai strategi tersebut ternyata Pertamina masih 
menjadi primadona bagi para pencari kerja di negeri ini. Hasil 
itu merupakan kesimpulan dari sebuah media yang melakukan 
survei tahun lalu. Tapi memang faktanya setiap tahun hampir 
60 ribu berkas lamaran yang kami terima. Itu menunjukan minat 
pencari kerja untuk dapat bekerja di Pertamia memang cukup 
besar, meski kini kami telah meningkatkan standar kemampuan 
akademis bagi para kandidat karyawan.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa proses recruitment 
ini merupakan proses penting menuju Pertamina menjadi per
usahaan berskala dunia. Lebih dari itu proses ini menjadi ajang 
pembuktian bahwa Pertamina merupakan perusahaan yang 
bersih (clean), sehingga proses ini steril dari gangguan KKN 
(korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Semua kandidat harus mengikuti seleksi yang ketat dan 
mereka yang lulus dan memenuhi kriteria yang kami tetapkan 
saja yang akan diterima sebagai karyawan Pertamina.

Seluruh jajaran manajemen di HRd sangat menjaga dan 
mendukung hasil proses recruitment ini. bila ada kandidat yang 
dinyatakan tidak lulus dalam salah satu tahap seleksi, maka 
otomatis tidak dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

Proses seleksi ini tidak bisa dibuat mainmain, karena men
jadi pertaruhan perusahaan. apakah benar Pertamina memiliki 
value sebagai perusahaan yang clean (value Pertamina 
sebagai perusahan yang memiliki 6C : Clean, Competitive, 
Confident, Customer Focused, Commercial, & Capable) akan 
dibuktikan oleh proses recruitment ini. Hingga kini kami cukup 
bangga dengan proses recruitment yang ada di Pertamina, 
karena kami semua mampu menjaganya dari serangan virus 
KKN.MPHr/BUMN TrACk/NDJ
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman a4. artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

pertamina sebagai “brand image” indonesia yang positif

BENNY A. kUSUMA
Senior Legal Counsel, Civil Case Litigation

Tahun 2011 ini, PT Pertamina (Persero) telah 
melewati tahun ke5 nya dalam menggerakkan dan 
menjalankan program perubahan dan transformasi 
di tubuh Pertamina, guna mencapai visi perusahaan 
menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas dunia.

Mewujudkan visi Pertamina tersebut tentunya 
bukan hanya menjadi citacita segenap insan 
Pertamina, tetapi juga sejalan dengan spirit dan 
harapan yang disampaikan oleh seluruh para 
stakeholder Pertamina lainnya.

banyak yang menaruh kepercayaan yang tinggi, 
Pertamina mampu untuk mengemban amanat besar 
sebagai entitas bisnis milik negara yang berkelas dunia 
tersebut. berangkat dari visi dan harapan tersebutlah, 
jajaran Managemen dan segenap pekerja Pertamina 
tentunya memiliki tugas yang amat berat untuk 
menjalankan bisnis korporasi guna mencapai target 
perusahaan yang telah ditetapkan. 

Media Pertamina No. 28 Tanggal 11 Juli 2011 
menyebutkan bahwa dalam sepanjang sejarah 
perusahaan, baru kali ini Pertamina secara de facto 
dan de jure memiliki roapmap, setelah disahkannya 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
Pertamina oleh pemegang saham. dengan adanya 
grand design tersebut, tentunya dapat memberikan 
arah yang jelas bagi segenap insan Pertamina untuk 
menuju citacita yang diimpikan.

Keberhasilan pelaksanaan RJPP Pertamina 
tentunya bergantung pada keseriusan semua pihak, 
tidak hanya kalangan internal Pertamina, untuk secara 
bersama–sama  mensupport segala aktifitas bisnis 
Perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai 
kaidahkaidah tata kelola perusahaan yang baik.

Salah satu support utama yang cukup penting dan 
dibutuhkan Pertamina saat ini tentunya adanya sinergi 
yang positif antara Pemerintah dengan Pertamina. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh direktur Utama, 
mau tidak mau, suka tidak suka, Pertamina itu telah 
dianggap dan merupakan brand imagenya Indonesia.  
Menjadi brand image Indonesia (dalam artian yang 
positif dan konstruktif) pastinya membawa konsekuensi 
logis yang cukup berat bagi perusahaan dan kita 
semua.

Mentransformasikan Pertamina yang dianalogikan 
oleh direktur Utama dulunya seperti gajah gendut, 
sakit dan tua, menjadi kuda arab, tinggi dan lincah, 
tentunya tidaklah segampang membalikkan telapak 
tangan. butuh banyak kerja keras, komitmen dan 
waktu yang relatif panjang. Tidak bisa hanya dalam 5 
tahun saja, perlu waktu yang lebih panjang, paling tidak 
15 tahun kemudian untuk melihat berhasilnya proses 
transformasi yang dijalankan tersebut.

brand image merupakan kesan yang melekat 
dan embedded pada perusahaan itu. brand image 
perusahaan akan positif apabila para stakeholders 
percaya dan yakin bahwa perusahaan tersebut bisa 

memenuhi tuntutan emosional mereka.

Menciptakan image positif memang tidak gampang. 
banyak hal yang perlu dilakukan untuk dapat 
menghasilkan kesan seperti itu, apalagi melihat begitu 
banyaknya stakeholders Pertamina dan tentunya 
memiliki keanekaragaman kepentingan pula, yang 
menyebabkan tidak dengan mudah untuk memuaskan 
semua tuntutan mereka tersebut.

dalam masalah kosongnya SPbU dan kelangkaan 
bbM subsidi di lapangan misalnya, Pertamina sering 
dicap dan dituding oleh media dan publik tidak becus 
dalam menangani penyaluran bbM bersubsidi. yang 
masyarakat tahu, apabila terjadi segala sesuatu 
dengan bbM, pastilah karena ulah Pertamina sehingga 
selalu menjadi sasaran tembak.

Image negatif seperti ini tentunya menjadi 
pekerjaan rumah kita bersama. Perlu edukasi dan 
sosialisasi kepada segenap masyarakat untuk 
memperlihatkan kepada mereka, bahwa Pertamina hari 
ini telah berupaya untuk melakukan banyak perubahan 
yang berbeda dengan persepsi masyarakat di masa 
lalu.

Untuk internal Pertamina, upaya sungguhsungguh 
untuk memperbaiki diri tentunya dinanti oleh banyak 
pihak. Pertamina harus secara serius berupaya 
menegakkan dan mengedepankan prinsip GCG 
di dalam aspek bisnisnya. Hal ini diperlukan untuk 
menjadikan Pertamina sebagai free corruption zone. 
Pelembagaan budaya penerapan prinsipprinsip GCG 
dan integritas Pertamina perlu didukung bersama, 
terutama dengan pelaksanaan program whistle blowing 
system dan Pertamina Clean. 

dengan menjadikan budaya untuk bertindak 
jujur, dapat dipercaya, senantiasa menghindari 
konflik kepentingan dan tidak menoleransi suap 
sebagai way of life setiap insan Pertamina, mulai 
dari top management sampai ke level yang paling 
bawah, diharapkan menjadi bekal yang kuat untuk 
menyebarkan aura positif kepada seluruh pemangku 
kepentingan bahwa Pertamina telah berubah. 

Namun demikian, keberhasilan untuk menjadikan 
Pertamina sebagai integrity island, perusahaan yang 
berintegritas tinggi, baru bisa diwujudkan secara utuh 
kalau memperoleh dukungan penuh dari lingkungan 
bisnis, masyarakat dan segenap  stakeholder 
perusahaan. 

Oleh karenanya, mari bersama kita wujudkan 
Pertamina sebagai kebanggaan bangsa yang 
dikelola secara profesional, berintegritas, bersih dan 
berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Semoga!

Selamat berpuasa!•

Ketika mendengar kata Idul fitri, tentu dalam 
benak setiap orang yang telah menjalani puasa 
Ramadan selama sebulan  terpatri makna 
kebahagiaan dan kemenangan. dimana pada hari 
itu, semua manusia merasa gembira dan senang 
karena telah melaksanakan ibadah puasa sebulan 
penuh dengan maksimal.

dinamakan Idul fitri karena manusia pada hari 
itu laksana seorang bayi yang baru keluar dari dalam 
kandungan yang tidak mempunyai dosa dan salah. 
Idul Fitri juga diartikan dengan kembali ke fitrah (awal 
kejadian). dalam arti mulai hari itu dan seterusnya, 
diharapkan kita semua kembali pada fitrah. 

Idul Fitri atau kembali ke fitrah akan sempurna 
tatkala terhapusnya dosa kita kepada allah diikuti 
dengan terhapusnya dosa kita kepada sesama 
manusia. Terhapusnya dosa kepada sesama 
manusia dengan jalan kita memohon maaf dan 
memaafkan orang lain. 

bagi kita, para insan Pertamina, Idul fitri 
dapat dimaknai sebagai momen penting untuk 
menunjukkan integritas yang tinggi dalam bekerja. 
Setelah sebulan dilatih untuk selalu berbuat kebaikan 
yang dilandasi keimanan, sudah saatnya kita 
mematenkan kebiasaan itu dalam kehidupan sehari
hari. Termasuk dalam melaksanakan tugas di kantor. 
Memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan 
bukan lagi hanya sekadar ditunjukkan dengan 
kerja keras. Kerja cerdas yang dilandasi dengan 
keikhlasan menjadi salah satu barometer bahwa 
gemblengan selama Ramadan tidak siasia. dan 
selama 11 bulan ke depan, cerdas dan ikhlas dalam 
bekerja seyogianya meresap ke sanubari yang paling 
dalam dan diwujudkan dalam tindakan seharihari.  
dengan demikian ada keselarasan antara keyakinan, 
perkataan dan perbuatan, yang pada akhirnya 
bermuara menjadi sebuah integritas.

dengan  integritas tinggi inilah, kapal besar 
Pertamina yang kita gerakkan bersama bisa  berlayar 
jauh mendunia. Kerja cerdas dengan keikhlasan 
yang kita tunjukkan pasti akan menambah tingkat 
kepercayaan para  stakeholder  kepada kinerja 
perusahaan tercinta ini. Kepercayaan itulah yang 
menjadi salah satu modal penting sebuah entitas 
bisa mendunia. Karena itu, di hari yang fitri ini, 
marilah bersama rapatkan barisan untuk terus 
membenahi diri. Wujudkan integritas tinggi dengan 

jiwa yang telah 
kembali fitri. 
Semua demi 
perusahaan 
tercinta ini  
menjadi world 
class company.

Selamat Idul 
fitri, mohon maaf 
lahir  dan batin.
Taqobalallahu 
minna wa 
minkum. Semoga 
allah menerima 
ibadah kita 
semua.MP
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aviasi pertamina Kerja sama 
dengan bumn sultra

direktur Pd Utama Sultra H. Nasruddin Habib, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur alam, direktur Pemasaran & Niaga 
djaelani Sutomo, dan VP aviasi Pertamina Iwan Hartawan melakukan toast  setelah penandatanganan kerja sama.
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JAkArTA - Meningkatnya 
frekuensi penerbangan ke 
Ken dari, ibukota Sulawesi 
Tenggara, menyebabkan  ke
butuhan akan bahan bakar 
untuk pesawat udara (avtur) 
juga meningkat. Potensi ini pun 
diperkirakan akan meningkat 
terus di tahuntahun yang 
akan datang, seiring dengan 
berkembangnya  kegiatan 
per ekonomian, pertambangan 
dan pariwisata Sulawesi Teng
gara (Sultra). 

Oleh karena itu Pertamina 
aviasi bekerja sama dengan 
Pd Utama Sultra  dalam 
Ope  rasi fasilitas  Fuel Sys
tem dPPU di bandar Udara 
Haluoleo, Kendari,  Sulawesi 
Tenggara.  Kesepakatan 
ker ja sama ditandatangani 
pada (5/8) oleh VP aviasi 
Pertamina Iwan Hartawan dan 
direktur Pd Utama Sultra H. 
Nasruddin Habib, disaksikan 
oleh  direktur Pemasaran & 
Niaga djaelani Sutomo dan 
Gubernur Sulawesi Tenggaa 
H. Nur alam. acara dihadiri 
juga oleh SVP Petroleum 
Product Iqbal Hasan beserta 
jaajran aviasi Pertamina dan 
Pemprov Sultra.

direktur Pemasaran & 
Niaga djaelani Sutomo meng
akui potensi yang ada dan 
berharap kerjasma ini saling 

menguntungkan kedua belah 
pihak sehingga bisa di perluas 
ke bidang yang lain.   

VP aviasi Pertamina Iwan 
Hartawan dalam la porannya 
menyebutkan be berapa  poin 
penting dalam perjanjian. 
Per tama,  layan an Operasi 
refueling dan marketing di
laksanakan oleh Pertamina. 
Kedua, Pd Utama Sultra 
berkewajiban  membangun, 
memelihara, serta mengelola  
fasilitas Fuel System  (dPPU)  

dan fasilitas pendukungnya  
yang akan digunakan oleh 
Pertamina. Ketiga, Pd Utama 
Sultra nantinya juga akan 
melaksanakan pengangkutan  
produk dari depot Kendari ke 
dPPU. Keempat,  pengelolaan  
kegiatan operasional, pem
bangunan  dan pemeliharaan 
fasilitas dPPU tetap  harus 
berpegang pada  pedoman 
dan manual Operasi Perta
mina. Kelima, Pertamina akan 
membayar  handling fee dan 

transport fee sesuai dengan 
perjanjian. Keenam,  jangka 
waktu kerja sama  ini adalah  
selama 10 tahun terhitung  
se jak tang gal  beroperasinya 
dPPU secara komersial dan 
dapat diperpanjang atas ke
sepakatan tertulis setelah  di
la kukan  evaluasi atas pelak
sanaan perjanjian. 

Sebagai catatan, saat ini 
kebutuhan avtur untuk dPPU 
Kendari adalah 20 Kl per hari. 
MPUHk

MEDAN - demi meningkatkan koordinasi antar 
lembaga dalam mengamankan pa sokan bbM Subsidi 
ha dapi Idul fitri 1432 H, Per ta mina mengadakan 
Rapat Koor  dinasi yang dipim pin Sek retaris Menteri 
Koor di nator Politik Hukum dan HaM Letnan Jen deral 
TNI Hotma Panjaitan. Pertemuan yang diadakan 
pada (11/8) di Instalasi Me dan Grup  Labuhan deli 
ini diikuti berbagai instansi di bidang pengamanan, 
Migas dan pemerintah, yaitu bIN, POLRI, TNI ad, TNI 
aL, bPH Migas, Pemda Sumut, dan Pertamina.

 Hotma Panjaitan me ngatakan bahwa meng atasi 
permasalahan penye lewengan bbM Subsidi me ru
pakan salah satu agenda pemerintah yang harus se
gera dilaksanakan karena jika tidak ditangani dengan 
baik, dapat merugikan aP bN dan mengancam 
ke  ta  hanan energi nasional. Hot ma mengharapkan 
rapat koor dinasi dapat memberikan masukan dan 
rekomendasi kepada pemerintah. dalam kesempatan 
tersebut, Hot ma juga mengapresiasi Per tamina atas 
keberhasilan pe laksanaan Operasi Kuda Laut yang 
diadakan Pertamina bersama Lantamal dan Polda 
Sumut pada triwulan I 2011.

Kepala bPH Migas Tubagus Har yono mengatakan 
bah wa permasalahan penyele weng an bbM meru
pakan masalah sistemik yang akan se la   lu ada selama 
terdapat disparitas harga antara bbM Subsidi dan 
Non Subsidi dan ketidaktegasan da lam peraturan 
per undangan yang mengatur bbM Subsidi.  

Pertamina yang diwakili oleh General affairs 
director Waluyo dan GM fRM Region I Gandhi Sriwi
dodo mengharapkan kegiatan ini da pat meningkatkan 
sinergi antar pihakpihak terkait dalam pengamanan 
bbM Subsidi.  Pada pertemuan tersebut, Gandhi 
memaparkan langkahlangkah yang dilakukan Per
tamina dalam meng  hadapi Idul fitri tahun ini. Gandhi 
meminta, agar  penyelewengan bbM Sub sidi menjadi 
tanggung ja wab seluruh stakeholders Per ta mina baik 
di pusat mau pun di daerah. dengan demikian dapat 
ditangani secara kom prehensif.MPFrM rEG. I

pertamina siap amankan 
bbm subsidi hadapi 
idul Fitri 1432 h

JAkArTA -  Per tamina 
telah memasuki era baru, 
sebuah trans formasi menuju 
pentas dunia. diperlukan 
tekad yang kuat dan dilandasi 
semangat yang terbarukan 
untuk terus bergerak melintas 
zaman, terus membuka diri 
pada cakrawala. Untuk itu 
diperlukan karakterkarakter 
yang kuat, berkepribadian 
cerdas dan penuh dengan 
ideide segar, inspirati f , 
dan semangat inovasi yang 
tidak pernah padam untuk 
bersaing secara global. 
Meletakkan Pertamina di 
tengah pusaran imajinasi 
karya seni, mendorong tum
buhnya inspirasi, inovasi, 
dan apresiasi yang akan 
meng gerakkan Pertamina ke 
masa depan.

Itulah filosofi yang men
dasari Pertamina mengadakan 
Art Exhi bition selama satu 

bulan penuh, dari 15 agustus  
15 September 2011. Pameran 
seni rupa kontemporer yang 
diselenggarakan di  lobi 
Kantor Pusat Pertamina ini 
adalah kejutan estetik dan 
lemparan imajinasi kreatif 
dari para seniman Indonesia. 
Mereka adalah para perupa 
bereputasi Internasional 
yang membuat Indonesia 
di perhitungkan dalam dunia 
seni rupa kontemporer dunia. 
yang selalu membicarakan 
per gerakan zaman. Mereka 
adalah  Nindityo adi Purnomo, 
Garin Nugroho, Hedi Har
yan to, Eddi Prabandono, 
Terra bajragosha, dan Lugas 
Sylabus. 

Menurut VP Corporate 
Communication Mochamad 
Harun, Pertamina Art Exhibition 
merupakan wujud inovasi dari 
upaya im plementasi corporate 
brand strategy Pertamina 

yang baru, yaitu “Semangat 
Terbarukan”, sekaligus se
bagai  peran Per tamina 
dalam menumbuhkan ruang 
kreatif dan karyakarya al
ternatif.  “Tema Never Ending 
Tomorrow yang diusung 
dalam pameran ini sejalan 
dengan sebuah ide besar 
membangun satu kekuatan 
berprestasi  yang selalu 
tum  buh terbarukan, selalu 
ber semangat, tidak pernah 
pa  dam,” ujar Mochamad 
Harun.

Garin Nugroho, salah satu 
perupa yang lebih dikenal 
se  bagai pembuat film, dalam 
karya nya berjudul Pikiran Ibu 
me nampilkan ibu dan dunianya 
yang penuh paradoks. yai
tu ket idakberdayaan vs 
per la wanan,  kediaman vs 
trans formasi,  evolusi vs 
trans formasi,  kekalahan 
vs kemenangan, hidup se

harihari vs meditasi,  dan 
kemiskinan vs kekayaan.

Pameran yang juga diha
diri Corporate Secretary Hari 
Karyuliarto dan SVP fuel 
Mar keting & distribution saat 

pertamina art exhibition :
implementasi Corporate brand strategy ‘semangat terbarukan’

pem bukaannya ini memang 
menghadirkan nuansa ba
ru yang segar, inovatif dan 
imajinatif  di ruangruang lobi 
Pertamina. di sisi lain,  pameran 
ini juga  menumbuhkan pe

ran humaniora di tengah 
lingkungan Pertamina, dan 
untuk menyadarkan para 
pe kerja Pertamina bahwa 
ada dunia lain selain rutinitas 
kerja.MPUHk/BrAND

Pertamina art Exhibition 
menjadi daya tarik 
tersendiri bagi pekerja 
untuk lebih menyelami 
dunia seni rupa 
kontemporer.

Pikiran Ibu,  
karya Garin Nugroho.
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produksi Wmo meningkat
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direktur Utama PHE dwi Martono (ketiga dari kiri) mendengarkan penjelasan 
tentang kesiapan PHE WMO melakukan pengeboran lima sumur baru.

pertamina edukasi 
mahasiswa mm uGm 

penghargaan untuk responden terbaik 
dari Contact pertamina

YOGYAkArTA - Memenuhi undangan finance Club 
Program Magister Management Universitas Gadjah 
Mada, Investor Relations (IR) Pertamina mengisi 
Sharing Session tentang “Strategi Capital Market”, pada 
(29/7) di yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan untuk 
menjawab keingintahuan civitas akademika MM UGM 
tentang peran fungsi Capital Market  Investor Relations 
dalam suatu perusahaan yang belum go public.

Pada umumnya, civitas akademika UGM ingin 
mengetahui mengenai latar belakang munculnya fungsi 
Capital Market – Investor Relations di Pertamina, ruang 
lingkup pekerjaan Investor Relations, aksi korporasi 
Pertamina, serta hal lain yang menjadi hot issue di 
kalangan Finance dan Wealth Management seperti 
global bond dan inisiatif Pertamina menuju Non Listed 
Public Company. 

Menanggapi hal tersebut, Manager Capital Market 
– Investor Relations Pertamina, Kornel  H. Soemardi 
menjelaskan tentang cakupan pekerjaan Investor Rela
tions. “Tugas utama IR adalah melakukan komunikasi 
dalam rangka membangun dan menjaga kredibilitas 
Per tamina di kalangan komunitas keuangan, investasi 
dan pasar modal/pasar obligasi,” jelasnya di hadapan 
para mahasiswa program MM UGM. 

beberapa bentuk komunikasi tersebut antara lain 
adalah melalui domestic roadshow, pertemuan dengan 
securities analysts, teleconference, serta penyusunan 
produkproduk seperti Quarterly Business & Quarterly 
Financial Updates dan Annual Report. “Tapi pekerjaan 
komunikasi di Investor Relations tentunya tidak bisa 
lepas dari peran dan dukungan kerja sama dari fungsi 
lain di Pertamina, mulai dari fungsi Hulu, Hilir, serta fungsi 
keuangan hingga HR,” tambah Kornel. 

dalam sesi diskusi, isuisu seperti implikasi potensi 
defisit anggaran Amerika Serikat muncul. Hal tersebut 
terutama dikaitkan dengan pengaruh kondisi ini bagi 
Indonesia dan Pertamina pasca penerbitan global 
bond. Selain itu, para peserta juga banyak menggali 
mengenai aksi korporasi Pertamina yaitu rencana Per
tamina NLPC. 

Terlepas dari itu semua, kontribusi Pertamina bagi 
Indonesia juga menarik perhatian forum.  Isu yang sedang 
hangat seperti kompetisi Pertamina dengan perusahaan 
asing di sektor retail, hingga munculnya rencana fatwa 
MUI terkait produk Pertamina juga mengemuka dalam 
diskusi. Kornel menerangkan, “Kompetisi bagi Pertamina 
adalah hal yang positif, karena faktanya, Pertamina juga 
termotivasi untuk melakukan pembenahanpembenahan 
untuk dapat tetap terus bersaing. Misalnya disisi retail 
telah diterapkan program “Pasti Pas” untuk sekitar 
3,600an SPbU dari 4,600 SPbU Pertamina yang ada 
di seluruh Indonesia.”

deputy director of finance and General affairs MM 
UGM, Hardo basuki, Ph.d, menyampaikan, sharing 
sessions seperti ini mampu menjembatani antara ke
rangka berpikir keilmuan dengan realita dunia bisnis. 
ditambahkannya, kalangan akademisi juga menilai, 
rencana Pertamina NLPC merupakan satu bentuk aksi 
korporasi baru yang menarik untuk dikaji. Terutama 
jika dikaitkan dengan filosofinya dalam meningkatkan 
good Corporate governance (GCG) dan transparansi 
perusahaan.MPIr

Isu NLPC dan Global bond Pertamina cukup menarik keingintahuan 
kalangan civitas akademika, tak terkecuali peserta program MM 
UGM.
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JAkArTA – Sebagai bentuk apresiasi terhadap kerjasama 
dan respon yang baik dari fungsi atau unitunit bisnis 
kepada Contact Pertamina 500 000, maka Jumat (12/8) 
di lantai 4 Kantor Pusat Pertamina, Corporate Secretary 
memberikan penghargaan kepada back office support 
Contact Pertamina. Penghargaan diserahkan oleh Manager 
Media Wianda Pusponegoro kepada dwi Maryati, Senior 
analyst Recruitment Planning yang terpilih sebagai back 
office support  terbaik Contact pertamina untuk bulan 
Juli 2011. Penyerahan piagam ini disaksikan pula  oleh 
VP People Management Insan Purwarisya L. Tobing 
dan Manager Manpower Planning & Recruitment ahmad 
Triahdani.MPDSU/TATAN 

BANGkALAN -  Tak sampai 
empat bulan setelah resmi 
mengelola blok West Madura 
Offshore (WMO),  Selasa 
(9/8) Pertamina memulai kerja 
besarnya untuk meningkatkan 
kapasitas  produksi lewat 
penge boran lima sumur  baru 
di area KE 38. Persiapan 
penge boran lima sumur baru 
yakni a15, a16, a17, a21 
dan a22 digelar di salah satu 
ruang rig yang dihadiri direktur 
Utama PT. Pertamina Hulu 
Energi dwi Martono, direktur 
Operasional Pertamina Hulu 
Energi (PHE) WMO Eddy 
Purnomo , GM PHEWMO Im
ron asjhari, dan lainlain. 

Saat ini di arena KE 38 
sudah ada 14 sumur, dimana 
dengan penambahan sumur 
baru ini di lokasi tersebut akan 
ada 19 sumur, yang diharapkan 
mampu meningkatkan minyak 
dan gas dari blok WMO yang 
terletak di lepas pantai utara 
bangkalan. “Saat ini produksi 
minyak ratarata 14.000 barel 
per hari.  akhir tahun ini, pro
duksi diharapkan bisa me
ningkat menjadi 20.000 barel 
per hari.  Sedangkan produksi 
gas dharapkan meningkat 
dari 155 juta kaki kubik feet 
per hari menjadi  170 juta ka

ki kubik pfeet perhari,” kata 
direktur Utama  PT Pertamina 
Hulu Energi dwi Martono.

Pertamina sejak diberi 
man dat  sebagai operator 
blok WMO pada Mei lalu, 
telah membulatkan tekad un
tuk meningkatkan kapasitas 
produksi pada akhir tahun 
2012 menjadi 30.000 barel 
minyak per hari ,  dan di 
akhir tahun 2013 menjadi 
40.000 barel minyak per 
hari. “Karena itu pada bulan 
Oktober mendatang akan 
datang lagi satu rig baru. dan 
tahun depan akan kembali 
datang satu rig lagi. Jadi total 
di lokasi WMO akan ada 3 
rig. Ini penting agar kegiatan 
pengeboran sumur baru bisa 
berjalan lancar,” kata dwi 
Martono didampingi direktur 
Operas iona l  Per tamina 
Hu lu Energi (PHE) WMO 
Eddy Purnomo dan General 
Manager PHE  WMO Imron 
asjhari.

Sementara itu untuk  me
macu peningkatan kapa
sitas di WMO ini, kata dwi 
Martono, Pertamina siap 
meng investasikan 330 juta 
dollar aS pada tahun 2011 
ini. “Tahun 2012 disiapkan 
anggaran 550 juta dollar aS 

dan sekitar 650 juta dollar aS 
tahun 2013,” katanya. Ia yakin 
target melipatagandakan ka
pasitas produksi dari blok 

WMO akan bisa dicapai. ala
sannya, kandungan mi nyak 
dan gas di blok WMO ma sih 
sangat bagus.MPDSU/Ik

sosialisasi ‘eco driving’ di sttd
CIBITUNG – fungsi HSSE 
Pertamina kembali melakukan 
sosialisasi eco driving. Kali 
ini sosialisasi dilakukan di 
Sekolah Tinggi Transportasi 
darat (STTd) di Cibitung, 
Jawa barat, Kamis (28/7).  
dalam kesempatan ini dija
barkan tentang langkah
lang kah penting yang ha
rus diperhatikan ketika ber
kendaraan di jalan raya. Mi
sal nya, pemakaian sabuk 

pengaman ketika mengendari 
mobil dan menggunakan helm 
bagi pengendara sepeda 
mo tor.

dalam kesempatan itu, 
Vice President HSSE Per
tamina  Joko Susilo men
jelaskan sosialisasi ini sangat 
penting bagi diri sendiri. Ka
rena pengamanan yang baik 
akan membuat diri kita aman 
dari berbagai bahaya yang 
tidak diduga,” ujar Joko.

“Saya sa ngat terkesan 
dengan apresiasi yang ditun
jukkan oleh para mahasiswa 
STTd ketika mendengarkan 
informasi seputar aktifitas 
keamanan. Seluruh peserta 
di sini dengan antusias juga 
menanyakan halhal yang 
berkaitan dengan masalah 
keamanan,” ujar Joko.

Tidak hanya mengenai 
pe rangkat safety, penjelasan 
mengenai global warming juga 

disampaikan. Menurut Joko, 
menjadikan kembali bumi 
indah adalah tanggung jawab 
setiap individu. M isalnya, 
dengan mematikan lampu 
saat meninggal ruangan, 
matikan keran air bila ti dak 
digunakan, minimum peng
gunaan kantong plastik, cek 
emisi kendaraan bermotor 
se cara berkala, dan membuat 
sumur resapan atau biopori.
MPNDJ
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untuk informasi & keluhan seputar human resources (hr) silakan menghubungi:
hr Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 Wib dan 13.00-15.30  Wib) 
telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor pusat) atau 
email : sdmcontactcenter@pertamina.com

dalam rangka pengembangan sistem informasi untuk proses 
bisnis talent management, Rabu tanggal 10 agustus 2011, bertempat 
di ruang meeting direktur SdM lt. 5 Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina, diselenggarakan sharing session pengembangan sistem 
informasi HR dari  Oracle Corporation. acara dihadiri tim Manajemen 
HR yang dipimpin oleh SVP HR development – bapak ahmad 
bambang bersama dengan para Vice President dan Manager yang 
berlokasi di Kantor Pusat. 

dalam presentasinya, pihak Oracle mengemukakan pemanfaatan 
aplikasi yang dapat menjadi solusi bagi organisasi khususnya fungsi 
Human Resources, yaitu:
1. Menarik, mempertahankan dan mengikat (attract and retain) 

pekerjapekerja yang berbakat (talent).
2. Menyelaraskan praktekpraktek pengembangan SdM melalui 

integrasi sistem.
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SdM secara global

Sharing Session yang berlangsung dari pukul 14.0016.00 WIb 
tersebut disertai dengan diskusi terkait efektivitas dan functionality 
aplikasi tersebut dalam pengembangan sumber daya dengan tujuan 
mempercepat proses Transformasi HR untuk menjadikan Pertamina 
sebagai The World Class Company.•

sharinG session penGembanGan sistem inFormasi hr
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oleh Hilda yanti  QM, General affairs directorate

http://intra.pertamina.com/kOMET

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

upskilling Juri Cip Corporate 2011,
persiapkan Juri apQ award 2011

Tak terasa bulan Nopember sudah semakin dekat,  persiapan dalam rangka 
menyambut  tahun mutu pada bulan Nopember sudah mulai dilakukan  salah satunya 
adalah Upskilling Juri CIP Korporat 2011 yang baru saja selesai dilaksanakan pada hari 
Kamis  & Jum’at tanggal 18 dan 19 agustus 2011 bertempat di ruang Prima XP lantai 21 
Kantor Pertamina Pusat.

bekerjasama dengan Pertamina Learning Center dan Tim Pengajar dari Wahana 
Kendali Mutu (WKM), sebanyak 25 orang pekerja mengikuti Upskilling / Pelatihan Juri   
yang terdiri dari fungsi QMDit.GA, BBM Retail Region II, Pemasaran & Niaga KP, Refinery 
Unit II s/d VI serta dari PT PEP. Pekerja yang mengikuti upskilling ini merupakan JuriJuri 
senior yang sudah berpengalaman dibidang penjurian CIP. 

dalam kata sambutan sekaligus membuka acara upsklling Manager Quality 
Management  bapak faisal yusra  menyampaikan 3 (tiga)  hal yang sangat penting yaitu :
1) bahwa secara sadar atau tidak sadar Continuous Improvement Program (CIP) sudah 

merupakan budaya di Pertamina.
2) Continuous Improvement Program (CIP) telah tumbuh tidak saja di Unitunti operasi 

melainkan di fungsifungsi direktorat Non Teknis seperti fungsi finance, SdM, IT, 
Internal audit dan fungsifungsi lainnya.

3) Seluruh insan Pertamina berkewajiban untuk bersamasama menjalankan fungsi, 
tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan konsep CIP sebagai tools untuk 
menyelesaikan permasalahan program kerjanya di tingkat/level apapun (teknik & 
manajerial) sebagaimana sudah menjadi kebijakan dari direksi.

diharapkan Upskilling/Pelatihan Juri CIP Korporat 2011 ini dapat menghasilkan juri 
CIP dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka aPQ award Nopember 2011 yang akan 
datang.•

mengapa dukungan dan peran manajemen 
puncak anak perusahaan menurun?

Oleh : dewi Hanifah  Tim Quality Management, General affairs directorate

berbagai upaya dilakukan baik secara individual maupun berkelompok oleh para entitas 
Perusahaan sematamata untuk mendukung tercapainya Visi “Menjadi Perusahaan Energi Nasional 
Kelas dunia”. Tidak terkecuali fungsi Quality Management yang berkedudukan di Korporat 
(General Affairs Directorate) maupun di Refining dan Marketing & Trading Directorate serta Anak 
Perusahaan.

Melalui pengendalian kegiatan perbaikan berkelanjutan, salah satunya adalah Pertamina Quality 
assessment (PQa) dengan penyelesaian tindak lanjut opportunity for improvement (OfI). OfI yang 
merupakan peluang perbaikan yang diberikan berdasarkan hasil asesmen terhadap para Unit 
Operasi/ Usaha/ bisnis/ anak Perusahaan (yang biasa disebut aplikan), jika ditindaklanjuti secara 
maksimal akan mampu menggiring aplikan kepada peningkatan kinerja proses dan hasil.

Hal ini jugalah yang mendasari terbitnya Surat Keputusan direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) tentang Pertamina Quality assessment (PQa) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina 
(KKEP) (SK dirut No. Kpts12/C00000/S02011 tanggal 18 Pebruari 2011).

Sejak tahun 2010 kegiatan menindaklanjuti OfI sudah dilaksanakan secara konsisten oleh 
semua aplikan. dan setelah melalui pengkajian, pada awal tahun 2011 ditetapkan menjadi komtimen 
bersama bagi para Manajemen baik direktorat maupun anak Perusahaan. Hal ini terbukti dengan 
telah ditandatanganinya “KOMITMEN PENINGKaTaN KINERJa MELaLUI PROGRaM yaNG 
bERbaSIS KRITERIa KINERJa EKSELEN (KKEP)” pada tanggal 6 april 2011 oleh Pimpinan 
Puncak / Wakil Manajemen dari direktorat dan anak Perusahaan serta General affairs directorate 
sebagai penanggung jawabnya.

Seperti terlihat pada gambar 1 di bawah, pada Komitmen poin 3 yang berbunyi “Penyelesaian 
outstanding OfIafI akan menjadi salah satu prioritas pelaksanaannya di dalam rencana kerja yang 
diyakini dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan”, adalah bentuk komtimen 
dan tanggung jawab bagi semua aplikan yang telah melaksanakan asesmen.

akan tetapi sangat disayangkan, seiring dengan berjalannya waktu antusiasme dari beberapa 
aplikan khususnya anak Perusahaan sedikit mengalami degradasi. Mungkin karena kesibukan 
rutinitas yang menyita waktu sehingga merubah perioritas dalam pelaksanaannya. 

berdasarkan hasil rapat konsoli
dasi penyelesaian outstanding 
OfIafI PQa yang dilaksanakan 
untuk periode triwulan kedua pada 
tanggal 7 – 8 Juli 2011 yang lalu, 
dari keduapuluh lima aplikan yang 
seharusnya hadir untuk melakukan 
monitoring, lima di antaranya tidak 
memenuhi kewajibannya (tidak 
hadir). Kelima aplikan tersebut semua 
berasal dari anak Perusahaan, antara 
lain PT Pertamina EP, Unit bisnis EP 
Limau, Unit bisnis EP SangaSanga, 
Rumah Sakit Pertamina Jaya (RSPJ)  
dan PT Pertamina Training & Consulting (PTC).

Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana upaya aplikan dalam memenuhi komitmen yang 
telah dituangkan dan disepakati bersama tersebut? Pertanyaan ini timbul karena dalam beberapa 
hal masih terlihat kurangnya pergerakan yang positif dalam bentuk dukungan terhadap pemenuhan 
komitmen dan tanggung jawabnya.

bagaimana keseriusan dan dukungan para Manajemen (khususnya anak Perusahaan) dalam 
mendorong terlaksananya semua kegiatan perbaikan berkelanjutan tersebut? Karena yang kita 
harapkan, kesepakatan atas komitmen tidak hanya sebatas formalitas yang ditandatangani di 
atas kertas secara bersamasama. akan tetapi bagaimana bukti nyata yang ditunjukkan dalam 
setiap upaya/kegiatan yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kinerja bersama 
demi mendorong tercapainya Visi Pertamina. dan sekali lagi.. mari kita tunjukkan kerja sama kita 
secara nyata.•

Gambar 2. Para Top Management  yang Telah Menandatangani Komitmen Pening
katan Kinerja Melalui Program yang berbasis KKEP

Gambar 1 : Manager Quality Management ketika membuka acara.

Gambar 2 & 3: 
Peserta Upskilling 
Juri CIP korporat 2011



Judul Buku : 
Nuclear Power Is Not The answer
Pengarang : 
Helen Caldicott
Penerbit : 
The New Perss

buku yang merupakan 
best seller di amerika ini ditulis 
oleh dr. Helen Caldicott yang 
menjabat sebagai presiden 
institute riset nuklir amerika 
serikat, dia juga memiliki prestasi 
sebagai nominator peraih nobel 
perdamaian dan penerima lanna 
prize pada tahun 2003 untuk 
kebebasan berbudaya.

dijelaskan dalam buku ini, 
di saat dunia mulai merasakan 
krisis akan sumber daya minyak, 
para ilmuan dan politisi di amerika 
mencari sumber energi alternatif 
lain sebagai pengganti minyak 
bumi dan pilihan mereka adalah 
nuklir. Para ilmuan yang didukung 
oleh para politisi berusaha 
meyakinkan masyarakat amerika 
bahwa nuklir tidak menyababkan 
pemanasan global atau 
pencemaran lingkungan, energi 
ini juga lebih murah dan lebih 
aman karena akan didukung oleh 
teknologi yang canggih.

Pada kenyataanya 
biaya yang digunakan untuk 
membangun suatu reaktor nuklir 
sangatlah mahal dan tidak akan 
cukup uranium di dunia untuk 
mempertahankan nuklir untuk 
jangka yang panjang, karena 
hanya terdapat sekitar 4 gram 
uranium di setiap 1 ton batuan 
yang di perkirakan mengandung 
uranium. faktanya penggunaan 
energi nuklir juga berkontribusi 
dalam proses pemanasan global, 
disamping itu potensi bencana 
radiasi yang diakibatkan karena 
kecelakaan/bencana alam dan 
serangan teroris juga akan 
mengakibatkan bencana jangka 
panjang seperti yang dialami suatu 
kota di ukraina yaitu Chernobyl 
yang di tinggalkan warganya dari 
tahun 1986 sampai sekarang 
karena tingkat pencemaranya 
mencapai 5,6 roentgen per second 
(R/s) (0.056 Grays per second, 
atau Gy/s).

dengan demikian manfaat 
yang dapat diambil dari 
penggunaan nuklir sebagai 
sumber daya energi alternatif 
tidak sebanding dengan efek yang 
akan ditimbulkan, jadi mulai saat 
ini kita harus memikirkan sumber 
energi lain yang ramah lingkungan 
untuk dijadikan sumber energi 
alternatif pengganti minyak bumi. 
MP PErPUSTAkAAN

ru ii dumai Gelar ‘talkshow’ Kesehatan
DUMAI - Pada (17/7), RU II dumai mengadakan talk show kesehatan. 
acara yang mengambil tema “Olahraga Tepat Saat aktivitas Seharihari 
dalam Mendukung Pro duktivitas Kerja”  ini bertu juan untuk meningkatkan 
pe ngetahuan keluarga besar RU II tentang bagaimana me milih olahraga 
yang tepat sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan masingmasing.

 Kegiatan dimulai dengan senam pagi yang dipimpin Wi wid, instruktur 
dari Ja karta. Eriyadi yang mewakili GM RU II dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa kese hatan merupakan hal yang penting untuk 
menciptakan SdM yang berkualitas guna mengoperasikan kilang agar 
tetap eksis.  

Talkshow kesehatan meng hadirkan dua pembicara yakni, dr. Rika 
Haryono, SpKO menjelaskan tentang Exercise is Medicine, dan dr. 
Hermawan, SpJP. fIHa yang membahas tentang deteksi dini Penyakit 
Kardiovaskular Melalui pemeriksaan Kom prehensif berdasarkan Stra
tifikasi Risiko. 

Dr. Rika Haryono, SpKO menyampaikan bah wa definisi dari exercise 
adalah aktifitas fisik yang terencana, terstruktur, ber ulang, dan bertujuan 

un tuk meningkatkan atau mem pertahankan kebu garan. “fak tor yang 
menyebabkan datangnya sebuah penyakit di antaranya karena kurang 
gerak/kurang olahraga, pola makan dan gaya hidup yang salah. Ma ka
nya tidak salah kalau ki  ta menyebutkan latihan juga merupakan obat dari 
men cegah datangya sebuah pe nyakit,” ujar Rika. 

Sementara dr. Hermawan, SpJP. fIHa menjelaskan bahwa salah 
satu faktor pe nyebab timbulnya penyakit jantung adalah seringnya me
ngonsumsi makanan siap saji (fast food) yang mengandung kadar lemak 
jenuh tinggi, kebiasaan merokok, minuman beralkohol, kerja berlebihan, 
kurang berolah raga, dan stres. Untuk pencegahannya, Hermawan 
mengingatkan agar selalu menjaga pola ma kan dan hidup yang sehat.

Talk show ini merupakan rang kaian dari Gerakan Hi dup Sehat  (GHS)  
tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Pertamina Hospital dumai yang 
menjadi penutup pro gram I tahun 2011. Program I  tersebut berjalan selama 
empat bulan dengan 42 kali pertemuan dan diikuti 175 peserta.  adapun 
rang kaian kegiatan GHS ini ada lah senam, jalan, fitnes, pe me riksaan  
darah secara ber ka la, penyuluhan gizi dan kesehatan.MPrU II
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TRANSFORMASI
Direktorat Pengolahan

bangun Komitmen 
sustainable program transformasi 
direktorat pengolahan

Pertengahan Juli 2011, 
tepatnya pada 14  16 Juli 
2011 adalah harihari yang 
berbeda di l ingkungan 
direktorat Pengolahan, 
yang biasanya terkesan 
selalu serius dan hanya 
fo kus pada operasional 
kilang.

Ini saatnya difokusikan 
pada kebersamaan pekerja. diawali dengan program Refiners Retreat selama 
dua hari. Pada 14 Juli 2011 di Hotel borobudur Jakarta, acara didesain sebagai 
forum refleksi kinerja dan difokuskan pada kiat pencapaian Kinerja RKAP 
2011, peningkatan RKaP 2012 dan konsistensi pekerja Pengolahan dalam 
menerapkan dan mewujudkan initiative yang telah ditetapkan. 

Pada hari kedua, 15 Juli 2011, acara Refiners Retreat dipindahkan ke 
Gunung Geulis Resorst. dengan suasana yang lebih kekeluargaan, agar 
makna  dan maksud retreat lebih tergali, dengan lingkungan yang lebih indah 
dan nyaman, disesuaikan dengan materi yang diagendakan yang di desain 
sebagai “pencerahan”, yakni difokuskan pada “Membangun Kebersamaan” 
dengan berkomitmen untuk mentransformasikan pola kerja “business to 
business”, bukan sebaliknya… Jangan samapai pekerja mengelola bisnis 
kilang dengan membelenggukan dirinya dalam kesibukan yang tidak efektif, 
life balance musti diperhatikan, pekeja harus pandai mengelola dan menguasai 
waktu, bukan waktu yang memperbudak pekerja, sehingga diharapkan pekerja 
Pengolahan ke depan lebih bekerja dengan professional, bekerja dengan hati… 
Lebih bekerja dengan passion, itu yang selalu diharapkan oleh Edi Setianto, 
direktur Pengolahan.

Seluruh General Manager Refinery 
Unit dan seluruh Vice President di 
lingkungan direktorat Pengolahan 
hadir dalam program ini, didukung oleh 
seleksi Manager, meliputi Manager 
Human resources, Manager Quality 
Management dan Manager Operational 
Excellence.

Suasana memang terasa berbeda, 
yang tadinya disadari begitu banyaknya 
permasalahan yang terjadi di lingkungan 

Kilang Pengolahan, sehingga menjadikan ketegangan yang memuncak di antara 
para  pimpinan puncak, yang terus focus kepada peningkatan kinerja, seakan 
lebur dalam suasana yag penuh damai, dengan komitmen kebersamaan, 
walaupun tetap berfokus pada konsistensi peningkatan kinerja Pengolahan.

Transformasi di lingkungan direktorat Pengolahan sudah dijalankan 
sejak 12 September 2007 dengan lahirnya Program Operational Performance 
Improvement (OPI), namun untuk menghadapi tantangan ke depan yang 
lebih berat, di antaranya penggerusan margin, tuntutan stakeholder yang 
terus meningkat, tidak memadainya operasional dan bisnis fundamental serta 
kebutuhan mendesak regenerasi pimpinan baru, maka tandatanda degradasi 
energy dalam bertransformasi perlu dihindari bahkan sudah selayaknya 
justru energy tersebut perlu ditingkatkan agar supaya kita tetap berada di 
jalur transformasi yang berkesinambungan. Untuk itu kita membutuhkan 

insert dNadNa baru, dari pekerjapekerja baru yang memiliki kompetensi 
unggulan dengan kerja smartnya agar dapat tetap menjaga dan melawan 
krisis transformasi, sehingga transformasi secara sustain tetap diterapkan, 
ini yang selalumenjadi perhatian dan tindak lanjut yang serius bagi dIrektur 
Pengolahan.

Komunikasi adalah cara yag sangat sederhana, namun ternyata sering 
terlupakan dalam mengendalikan kilang Pengolahan. Mengefektifkan 
komunikasi merupakan salah satu PR bagi semua Pimpinan Pengolahan, 
karena peserta menyadari bahwa dengan efektivitas komunikasi semua 
permasalahan dapat diatasi, semua harapan dapat dicapai.

Tidak berhenti sampai di sini, pada hari ketiga dilanjutkan dnega cara 
Refiners Family Gathering untuk semua pekerja direktorat Pengolahan Kantor 
Pusat plus para General Manager dan keluarga. Tiada perbedaan jabatan, 
tiada perbedaan tingkatan pendidikan, tiada perbedaan asal daerah, seakan 
semua menyatu menjadi keluarga Pengolahan yang tegah bersyukur, yang 
tengah berbahagia, menyatukan hati, jiwa dan pikiran, untuk bersamasama 
lebih mencintai Kilang Pengolahan, lebih mencintai Pertamina.

acara Refiners Family 
gathering diawali dengan 
senam pagi bersama dan 
pelepasan balon ber
war na merah, biru dan 
hi jau secara bersama
sama, yang dimaknai se
bagai pelepasan segala 
permasalahan yang ter
jadi, dan menumbuhkan 
semangat dan energi yang 
selalu terbarukan untuk mencapai harapan yang terus meninggi untuk kinerja 
Pengolahan. acara ini juga dilengkapi dengan pemberian door prize yang 
cukup menawan peserta, sehingga menambahkan suasana menjadi meriah 
dan penuh keceriaan hingga akhir acara.

Menurut penuturan berbagai pihak, acara Refiners Family Gathering ini 
cukup sukses, baik dari tingkat kehadiran mencapai 70,2%, majemen waktu 
pelaksanaan yang memadai, keterlibatan semua peserta, serta kebahagiaan 
yang memancar dari setiap pekerja yang hadir, serta yang tidak bisa dinilai 
dengan apapun adalah kebersamaan seluruh pekerja Pengolahan bersama 
keluarga.

Refiners Retreat dan Refiners Family Gathering dipimpin langsung 
oleh direktur Pengolahan Edi setianto, namun dalam teknis pelaksanaan 
ditunjuk sebagai Ketua Panitia adalah Vice President Planning & Optimization 
Rachmad Hardadi yang didukung penuh oleh fungsi Operation Excellence 
dan dibantu oleh panitia pelaksana dari semua fungsi direktorat Pengolahan 
yang berkolaborasi dengan sangat baik.

Selamat berjuang Pengolahan... Ingatlah selalu pekikan semangat dalam 
gelora yelyel mu “Pertamina Jaya!!! Pengolahan Luar biasa!!! Kita Semua 
bahagia!!! Selamat bahagia dipercaya Tuhan untuk terus mengelola Kilang 
Pengolahan di negeri tercinta ini.•

INDrIATI rETNO SABArINI & SYAIFUL rOCHMAN
Operation Excellence  Refining Directorate

Si
no

ps
is
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PErINGATAN HUT rI DI FIELD SANGASANGA

SANGASANGA  Memperingati HUT ke66 RI, badan Pelaksana 
Olahraga (bapor) Pertamina EP field Sangasanga menggelar pekan 
olahraga untuk seluruh pekerja dan pekarya. Cabang olahraga yang 
dipertandingkan adalah Volley, Tennis dan badminton. Pertandingan 
diawali dari cabang olahraga volly pada tanggal 14 Juli 2011 di lapangan 
1010 field Sangasanga. Pertandingan cabang olahraga volley diikuti 
oleh 8 tim volley, cabang Tennis diikuti 5 tim dan cabang badminton 
diikuti 6 tim. Rangkaian kegiatan berakhir pada 28 Juli 2011. Hasil akhir 
pertandingan dari cabang volley, tim anggana menjadi juara bertahan 
selama tiga tahun berturut turut sejak tahun 2009. Untuk cabang Tennis 
dimenangkan oleh Tim Samboja, dan cabang badminton dijuarai 
oleh Tim Samboja 4. Tujuan yang diusung dari kegiatan ini adalah 
membangun semangat solidaritas dan team work antara pekerja dan 
pekarya melalui kegiatan olahraga. Kegiatan seperti ini juga rutin 
diselenggarakan oleh bapor field Sangasanga dalam menyambut HUT 
Pertamina.MPPEPSANGASANGA

kOMUNITAS PECINTA OTOMOTIF rU IV 
PEDULI DENGAN SESAMA

CILACAP - Komunitas pecinta otomotif pekerja dan mitra kerja 
RU IV yang tergabung dalam All Community bikers menggelar 
kegiatan touring dari Cilacap menuju baturadenPurwokerto 
pada 2 Juni 2011 untuk melakukan bakti sosial. Komunitas 
otomotif ini menyerahkan bantuan berupa bahan makanan 
dan buku buku bacaan untuk panti asuhan putra Muham
madiyah Purwokerto. bantuan tersebut diserahkan oleh M. 
Thamrin selaku penasehat dan diterima oleh perwakilan dari 
panti. Ketua panitia touring Jhoni Ld  menjelaskan kegiatan 
ini dilakukan  selain untuk menyalurkan hobi otomotif pekerja 
dan mitra kerja juga untuk mempererat tali silaturahmi antar 
anggotanya.MPrU IV
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Gowes BArENG Community rU V BALIkPAPAN

BALIkPAPAN - Pada 3 Juli 2011 Pertamina goweser Community 
melaksanakan kegiatan gowes bareng. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 
peserta dengan menempuh jarak sekitar 18.27 Km. bagi keluarga besar 
RU V yang ingin bergabung dengan komunitas ini silakan datang ke Muster 
Point1(Heliped K.besar) atau Muster Point2 (Tugu australia Klandasan) 
pada jam 6.30 setiap hari Minggu.  Let’s back to Nature !!! and join with 
us !!!” MPrUV

BDI rU VI BALONGAN FASILITASI MANASIk HAJI 
DI kABUPATEN INDrAMAYU

INDrAMAYU - Sebagai bentuk kepedulian Pertamina RU VI balongan kepada 
masyarakat untuk melaksanakan kegiatan beragama, badan dakwah Islami
yah RU VI memfasilitasi kegiatan Manasik Calon Haji bagi kelompok Haji “an 
Nahdiyah“ Kabupaten Indramayu. acara yang diselenggarakan selama 10 
hari dibuka oleh Sekretaris bdI bambang Purwanto dan dihadiri oleh Camat 
Indramayu dudung Indra ariska. Terdapat sekitar 20 orang pekerja RU VI ikut  
tergabung dalam kelompok tersebut. bambang Purwanto juga mengingatkan 
bahwa bdI RU VI balongan siap mendukung pelaksanaan Manasik Haji agar 
dapat berjalan lancar, aman dan sesuai dengan rencana.MP rU VI fo
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Field Visit SMk NEGErI 1 BALIkPAPAN kE UBEP 
TANJUNG

TANJUNG - field visit atau kunjungan lapangan meru
pakan media pembelajaran yang baik bagi para pelajar. 
Tidak hanya sekedar belajar di ruang kelas, akan tetapi 
melihat langsung ke lokasi juga menjadi pengalaman 
yang mampu menambah wawasan tentang industri 
migas. Tujuan inilah yang menjadi sasaran bagi para 
murid dan para guru dari SMK Negeri 1 balikpapan 
melakukan field visit ke UBEP Tanjung. Lebih dari 50 
pelajar program studi Geologi Pertambangan diterima 
kedatangannya oleh Kepala HSE, dr. agung Imantyoko. 
Mereka mendapatkan materi tentang profil UbEP 
Tanjung yang disampaikan fungsi Hupmas, achmad 
Ruspandi. Materi dilanjutkan dengan Pengantar Industri 
Migas yang dipaparkan secara interaktif oleh Mahardika 
dwi Prasetyo dari fungsi Operasi. Untuk melengkapi 
pemahaman para pelajar tentang migas, mereka diajak 
berkeliling ke beberapa lokasi sumur UbEP Tanjung. 
MPUBEP TANJUNG

berbagi bersama 
Kaum “Luar biasa”
BANDUNG - Saling berbagi dengan sesama tidak 
mengenal golongan atau latar belakang. Hal ini 
yang diajarkan Small Medium Enterprise & Social 
Responsibilty (SME & SR) Pertamina melalui kegiatan 
tausiah menyambut Ramadan yang bertajuk “Tasyakur 
bin Nimah & Gema Ramadhan 1432 H bersama 
Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HP
WCI) Provinsi Jawa barat bersama ariel Peterpan”. acara 
yang diselenggarakan pada 26 Juli 2011 di Lem baga 
Pemasyarakatan (LP) Kebonwaru melibatkan kawan
kawan yang kurang beruntung secara fisik binaan SME 
& SR Region Jawa barat, binaan HPWCI, dan penghuni 
LP Kebonwaru.

“Pertamina peduli terhadap saudarasaudara di 
Indonesia. Salah satunya para kaum dengan keterba
tasan fisik dan penghuni LP. Bukan hanya dalam ben
tuk kegiatan tausiyah seperti ini saja namun juga ada 
olimpiade untuk orangorang dengan keterbatasan 
fisik di Solo beberapa waktu yang lalu,” jelas Assistant 
Perencanaan & analis Social Responsibility Region 
Jawa bagian barat Sri Marjurias Mulya dewi dalam 
wawancara terpisah. ditambahkan oleh Ketua HPWCI 
Sri agustini, bahwa kegiatan tausiah ini merupakan 
rangkaian dari “Konser Peduli” yang berkolaborasi 
dengan ariel Peterpan.

acara tausiah diisi dengan pemberian motivasi 
kepada kaum luar biasa melalui siraman rohani yang 
bertujuan untuk menyegarkan kembali akan pentingnya 
bersyukur atas kondisi apapun. belajar menghargai diri 
sendiri dengan menyadari potensi masingmasing tanpa 
mempersoalkan keterbatasan masingmasing. Hal ini 
yang menjadi inti dari motivasi yang disampaikan.

Seperti yang diutarakan Kepala LP Kebonwaru, Wa
hid Husen, bahwa kegiatan rohani merupakan hal yang 
amat diperhatikan kepada para “orang bermasalah”. 
beliau mengharapkan dengan kegiatan ini mampu mem
berikan kesadaran rohani kepada para penghuni LP 
Kebonwaru. “Kami mengapresiasi dan berterimakasih 
kepada Pertamina dan HPWCI,” ungkap Kepala LP Ke
bon waru,Wahid Husen.MPFrM reg III

marine region ii 
adakan donor darah
PLAJU - Sedikitnya 100 pekerja dan mitra kerja di ling
kungan Marine Region II melakukan aksi sosial donor 
darah yang diselenggarakan  Head Of Medical bekerja 
sama dengan PMI Kota Palembang, di Pertamina 
Hospital Plaju, Rabu  (27/7).

aksi yang baru pertama kali dilakukan fungsi  Marine 
Region II ini diikuti pekerja Marine, Tim Marine Guard, dan 
segenap mitra kerja di lingkungan Marine Region II. 

Menurut Manajer Marine Region II, Nindya Prasetyo, 
kegiatan aksi ini baru pertama kali dilakukan dan diren
canakan akan berlangsung rutin pada setiap tiga bulan 
sekali. “donor darah menjadi sarana agar pekerja 
Marine dan mitra kerjanya  tetap bugar dan sehat dalam 
melaksanakan tugas, terutama Tim Marine Guard yang 
baru terbentuk beberapa waktu yang lalu,” ujar Nindya.

Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk rasa 
syukur pekerja Marine Region II dalam menyambut bulan 
suci Ramadan.

Salah seorang pendonor, Sugiantoro mengatakan 
sangat senang  mengikuti kegiatan ini, walaupun baru 
pertama kali mendonorkan darah. “Alhamdulillah badan 
saya menjadi segar dan sehat,” ujarnya.  

Sugiantoro yang sehariharinya tergabung dalam 
Tim Marine Guard  mengungkapkan, di usianya yang 
sudah mencapai  45 tahun, ia berencana akan rutin 
mendonorkan darahnya setiap ada kegiatan ini di  Marine 
Region II.MPrUIII
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ptK tambah dua armada LpG
APkIPrAH anak perusahaan

pep region Kti Gelar 
‘Creativity Contest’
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semester i, pep Field bunyu Capai produksi 4.977 bopd

pelatihan ‘management 
Quality’ di Field sangasanga

SINGAPUrA - dalam rang ka 
mewujudkan menjadi per
usahaan kelas dunia dan 
mem perluas bisnis, maka 
PT Pertamina Tongkang 
(PTK) kembali menambah 
armadanya, yaitu dua buah 
Kapal LPG. 

P e m b e l i a n  p e r t a m a 
dilak  sanakan pada 15 Juni 
2011, di Singa pura. Serah 
terima pembelian Kapal LPG 

Czar tersebut dilakukan oleh 
direktur Usaha PTK Joni 
Harsono dengan Manager 
fleet balkan Holding Inc. 
Konstantinos diomataris. 

Selanjutnya pada 11 Juli 
2011  PTK kembali menambah 
satu armada lagi, yaitu Kapal 
LPG Nemesis. Serah terima 
pembelian kapal tersebut 
dilaksanakan oleh direktur 
Usaha PTK Joni Harsono 

dengan Manager Operasi 
fleet aura Gas Inc Capt. 
anas tasios Galitopoulos. 

Penandatanganan be
rita acara serah terima ini 
di laksanakan di hadapan 
notaris. 

Penambahan armada 
ini sesuai dengan rencana 
investasi PTK tahun 2011 
dimana perusahaan akan 
berivestasi 12 kapal. dengan 

bertambahnya kapal LPG Czar 
dan Nemesis yang kemudian 
diganti nama menjadi Gas 
Patra 2 dan Gas Patra 3, 
berarti PTK telah mempunyai 
tiga kapal LPG yang mendu
kung kegiatan operasi peru
sahaan. diharapkan dengan 
penambahan armada tentu
nya akan meningkatkan profit 
perusahaan.MPPTk

JAkArTA - Pertamina EP (PEP) Region KTI menyeleng
garakan kegiatan Creativity Contest di Jakarta, Selasa 
(13/7). Kegiatan ini merupakan suatu forum berbagi 
pe ngetahuan sebagai salah satu upaya peningkatan 
kinerja yang telah dilakukan masingmasing lapangan 
untuk dipublikasikan antar field Region KTI.

Pada kesempatan tersebut tampak hadir Pjs. GM 
Region KTI Widmulya, Manager HRd Region KTI Rusdi 
Jamal, dan para pekerja perwakilan field Region KTI. Pjs 
GM Region KTI menjelaskan bahwa Creativity Contest 
ini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap 
pencapaian pekerja yang telah terbukti meningkatkan 
kinerja perusahaan sesuai dengan hasil yang dicapai 
untuk mendukung Visi dan Misi perusahaan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan 
untuk menciptakan budaya melaksanakan perbaikan 
secara terstruktur dan sistematis, membagi kegiatan 
dalam beberapa kategori sesuai dengan cakupan dan 
standarisasi mekanisme atau cara yang digunakan 
un tuk mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan 
per baikan; serta mengevaluasi, mempublikasikan, 
mem bakukan, dan menghargai setiap perbaikan yang 
dilakukan yang memberikan manfaat untuk perusahaan 
guna mendorong pekerja untuk senantiasa melakukan 
proses perbaikan.

Menurut rencana, dari hasil kegiatan ini akan diki
rimkan enam tim untuk mengikuti Konvensi Mutu Tingkat 
PEP dalam acara Improvement Innovation Award pada 
September yang akan datang. Peserta tiga besar Gugus 
Kendali Mutu yakni GKM dewa air, GKM Semangat, dan 
GKM Saagu dan tiga besar SS Matahari, SS Octopus, 
dan SS Produktif.MPPEP

BUNYU – Pertamina EP 
(PEP) field bunyu berhasil 
mempertahankan kinerja 
produksi minyak pada se
mes te r  pe r tama tahun 
2011 dengan angka rata
ra ta mencapai 4.977 barel 
minyak per hari (bOPd), pada 
(26/7). Secara kumulatif pada 
semester pertama, produksi 
lapangan bunyu mencapai 
858.222 barel. Pencapaian 
tersebut berada di atas target 
semester pertama sebesar 
857.364 barel. Pencapaian 
produksi  tersebut merupakan 
hasil dari upaya optimalisasi 
produksi yang dilakukan di 
field bunyu sekaligus me
nempatkan field bunyu se
bagai kontributor minyak ter 
besar di antara lapangan 
lain nya di Region kawasan 
Ti mur Indonesia.

field Manager bunyu 
M. Ruwahyono menjelaskan 
bahwa untuk mempertahankan 
sekaligus meningkatkan laju 
produksi minyak di field 
bunyu, PEP melakukan upaya 
perawatan sumur seperti ker

ja ulang dan reparasi sumur. 
Pada tahun 2011 dijadwalkan 
untuk dilakukan reparasi 
di 24 sumur, stimulasi di 3 
su mur dan perawatan 75 
su mur. disamping itu, ujar 
Ruwahyono, field bunyu 
juga menerapkan metode 
pengurasan minyak tahap 
lanjut atau EOR (Enhance 
Oil Recovery) untuk mening
katkan angka produksi se
cara sekunder, metode ini 
diterapkan di 6 sumur yang 
ada, yaitu sumur b65, b101, 
b52, b67, b74, b108.

Untuk mempertahankan 
tingkat produksi di field  
bunyu, tahun ini PEP menar
getkan l ima pem boran, 
dua pemboran perta ma te
lah dilaksanakan dan tiga 
pemboran lainnya pada bulan 
agustus hingga November 
2011.

field bunyu adalah satu 
dari tiga lapangan PEP yang 
berada di Region Kawasan 
Timur Indonesia. dengan 
wila yah operasi seluas 165,7 
km, field bunyu memiliki 

sekitar 210 sumur dimana 27 
di antaranya adalah sumur 
produksi. Kontribusi produksi 
yang cukup signifikan antara 
lain berasal dari sumur ‘bN
18’ yang merupakan salah 
satu sumur produksi tertinggi 
di PEP. 

Selain itu, di bidang pe
ngembangan masyarakat. 
field bunyu juga rutin me
laksanakan programpro gram 
CSR sebagai wujud tanggung 
jawab perusahaan. di bidang 
infrastruktur, field bunyu telah 
mela kukan pembangunan be

be rapa sumur bor sebagai 
sa rana penyediaan air bersih 
untuk warga bunyu. di bidang 
pendidikan, pada Maret 
2011 telah dilaksanakan pe
nyerahan beasiswa untuk 
213 pelajar di bunyu. dalam 
programprogram CSR yang 
dijalankan di bunyu, PEP 
senantiasa bekerja sama 
de ngan Muspika, tokoh adat, 
tokoh agama dan stakeholder 
lainnya demi menciptakan 
program yang tepat sasaran 
dan berkelanjutan.MPPEP/
WNr

Petugas memeriksa kondisi tekanan sumur ‘bN18’ yang merupakan salah satu 
sumur produksi tertinggi di Pertamina EP Region Kawasan Timur Indonesia.

TANJUNG - Untuk mewujudkan kepedulian terhadap pe
ningkatan perekonomian warga sekitar operasi, UbEP Tanjung 
telah memberikan bantuan paket berupa budidaya ikan nila 
dengan keramba kepada mitra binaan petani ikan keramba 
desa Masukau. Program ini merupakan realisasi dari Pelatihan 
sebelumnya yang telah diselenggarakan oleh UbEP Tanjung.

Penyerahan bantuan tahap pertama untuk kelompok satu, 
dilakukan oleh GM UbEP Tanjung Eddy frits dominggus pada 
26 Juli 2011 di RT.03 desa Masukau. Camat Murung Pudak asli 
yakin turut pula hadir dalam peneyrahan paket bantuan tahap 
pertama yang terdiri dari 10 keramba beserta kelambu dan 
pelampungnya, 7000 bibit ikan nila, dan 50 sak pakan ikan. 

UbEP Tanjung juga menggandeng dinas Tanam Pangan, 
Peternakan, dan Perikanan (distannakkan) Kabupaten Tabalong 
sebagai tenaga teknis pembimbing la pangan. “Kami ingin 
bantuan ini tidak siasia. Untuk itu, kami dampingi masyarakat 
desa Masukau yang menjadi penerima bantuan dengan tenaga 
ahli dari instansi yang berkompeten, yakni distannakkan,” terang 
asman Layanan Operasi UbEP Tanjung farian syah Hb.

Paket bantuan 10 keramba telah diberikan seminggu se
belumnya dan juga terpasang di tepi Sungai Tabalong tidak 
jauh dari rumah para anggota kelompok satu yang terdiri dari 
10 orang. Keramba tersebut juga diisi dengan 7000an bibit 

SANGASANGA - Menuju world class company, Pertamina 
EP (PEP) field Sangasanga menyelenggarakan 
Pelatihan Management Quality untuk Tim Internal 
auditor field Sangasanga di Gedung Training Center 
Sangasanga. Pelatihan yang dilaksanakan pada 27
28 Juli 2011 ini dibuat berdasarkan referensi dari ISO 
9001: 2008. Pelatihan ini merupakan bentuk keseriusan 
manajemen PEP field Sangasanga dalam meningkatkan 
sistem manajemen yang lebih efektif sesuai standar 
internasional. Sebelumnya PEP field Sangasanga telah 
mendapatkan Sertifikat OHSAS 18000 dan ISO 14001 
tentang Management Lingkungan.

Para peserta mendapatkan materi tentang ruang 
lingkup ISO 9001:2008 yang sangat padat dan 
disesuaikan dengan kebutuhan seorang internal auditor. 
Selain itu, para peserta diajak untuk melakukan simulasi 
pembuatan Form Check List Audit, Teknik Verifikasi 
Temuan, Laporan audit berdasarkan Prinsip PLOR 
(Problem, Location, Objective Evidence, Reference), 
membuat Corrective Action, dan teknik teknik wawancara 
serta Personal Attribute seorang auditor. di akhir sesi 
dilakukan tes tertulis kepada peserta untuk mendapatkan 
sertifikat dengan kategori “successful”.

antusiasme peserta pada pelatihan ini sangat 
tinggi, terlihat dari banyaknya tanyajawab dan sharing 
pengalaman dari Selvi Martiana, ST, MSC sebagai 
pemateri kepada peserta sehingga menciptakan sua
sana diskusi yang membangun. Selain itu, peserta 
juga sangat serius dan konsentrasi dalam menjawab 
soalsoal tes sertifikasi. 

dengan adanya pelatihan ini diharapkan  dapat 
memaksimalkan fungsi Internal auditor di Pertamina EP 
field Sangasanga untuk memperbaiki dan memastikan 
sistem manajemen mutu dijalankan sesuai prosedur ISO 
9001:2008.MPPEP FIELD SANGASANGA

budidaya ikan nila dengan Keramba di ubep tanjung

ikan nila sehari sebelum acara launching dilaksanakan. bibit 
ikan nila bantuan Pertamina yang diberikan merupakan bibit 
unggulan dari jenis ikan nila gesit yang didatangkan khusus 
dari Sukabumi. dalam acara launching ini secara simbolis, GM 
UbEP Tanjung menyerahkan dua  sak pakan ikan nila kepada 
ketua kelompok satu, Husaini. 

”CSR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh semua perusahaan karena memang ada aturan perun
dangannya. desa Masukau merupakan prioritas kami karena 
berada dalam ring satu. Semoga apa yang kami berikan dapat 
dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya oleh warga,” pesan GM 
UbEP Tanjung dalam sambutannya yang dilanjutkan dengan 
peninjauan langsung ke lokasi budidaya ikan keramba bersama 
dengan para penerima bantuan.MPUBEP TANJUNG
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pembekalan GCG 
untuk pekerja dan 
manajemen ru Vi

kITABErITA

‘Kick off’ implementasi erp Cash management pt pdsi

dirut pertamina buka program bps tahun 2011

JAkArTA -  Corpora te 
Shared  Se rv i ce  (CSS) 
kem bali dipercaya oleh PT 
Per tamina drilling Service 
Indonesia (PT PdSI) untuk 
melaksanakan implementasi 
ERP.  Pada kesempatan kali 
ini CSS membantu PT PdSI 
dalam Kick Off Implementasi 
untuk implementasi Cash 
Management (CM). Kick Off 
berlangsung pada Rabu (3/7) 
di Ruang Rapat PdSI, Lt. 16 
Gedung Standart Chartered, 
dan diikuti sekitar 20 orang 
dari jajaran CSS dan PT 
PdSI.

Implementasi CM di PT 
PdSI merupakan bagian 
dari modul Finance (fI) yang 
sudah diimplementasikan 
oleh PT PdSI sejak 2009. 
CM ini diharapkan menjadi 

enhancement terhadap utili
sasi ERP untuk menunjang 
proses bisnis PT PdSI. Se
be lumnya PT PdSI sudah 
mengimplementasikan modul 
fICO, HR, Sd, PS dan web 
Sales to Cash (S2C)

Made Mahendra budhi, 
direktur Keuangan PT PdSI 
menyampaikan penghargaan 
kepada CSS yang selama 
ini telah membantu PT PdSI 
dalam implementasi ERP, 
terutama untuk CM yang 
baru akan diimplementasikan. 
Menurut Mahendra,  CM ini 
penting karena berhubungan 
dengan laporan keuangan 
yang terkait dengan masalah 
cash flow. “dalam mende
velope suatu opportunity bu
siness, cash flow ini men ja
di sangat penting,” ungkap 

Made.
Pada kesempatan be ri kut

nya, Boy Arfi yang me wakili 
CSS menyatakan bahwa 
implementasi CM di PT PdSI 
merupakan upaya dari CSS 
agar aplikasi yang ada bisa 
bermanfaat untuk membuat 
efisiensi di proses bisnis. 
boy arfi juga memaparkan 
tentang CM dan tahapan 
proses implementasinya.

CSS akan mengawal 
seluruh proses implementasi 
CM di PT PdSI, dan diren
canakan pada 10 November 
2011 CM sudah bisa go Live 
sehingga bisa digunakan 
untuk mendukung proses 
bisnis perusahaan.  Imple
mentasi ERP di PT PdSI 
me rupakan upaya CSS 
mem berikan layanan terbaik 
kepada pelanggan.MPCSS
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JAkArTA - “Kehadiran anda 
semua saya harapkan mampu 
menjadi energi baru bagi 
peru sahaan. Perubahanperu
bahan  iklim bisnis semacam 
ini tentunya juga harus ce pat 
disikapi  secara tepat dan 
cepat oleh Pertamina agar 
tidak tenggelam dalam per
saingan.”

demik ian  d i ka takan 
oleh direktur Utama Perta
mina Karen agust iawan 
ke  tika membuka Program 
bim bingan Profesi Sarjana 
(bPS) Pertamina batch I  
Tahun 2011 di Lantai M Ge
dung Utama,  Selasa (2/8).   
acara pembukaan diha
diri pula oleh direktur HR 
Ruk mi Hadihartini, direktur 
Hulu M. Husen, direktur Pe
ngolahan Edi Setianto, di
rek tur Pemasaran & Niaga 

djaelani Sutomo, direktur 
Keuangan M. afdal bahaudin 
dan direktur Umum Waluyo, 
serta jajaran  manajemen 
lainnya.  

Sebelumnya dirut sem
pat menyinggung peran 
Pertamina sesuai dengan 
UU Migas No. 22 Tahun 
2001  kepada para peserta 
tentang dan menjelaskan 
bah wa Pertamina tidak lagi 
memonopoli  bisnis migas di 
tanah air. “Melaui program 
Transformasi yang sudah 
dicanangkan sejak tahun 
2006, kita terus berupaya  
mengejar ketinggalan di ber
bagai bidang. bukan hanya 
secara bisnis, namun secara 
fundamental. Pertamina  ju
ga harus berubah, agar da
pat dikelola dengan lebih 
profesional seperti halnya 

perusahaanperusahaan bis
nis lainnya,” lanjut dirut. 

“di era transformasi Per
tamina ini, hanya mereka yang 
mampu bersikap profesional 
dan memiliki kapabilitas yang 
baik akan bisa  bertahan dan 
akan dipertahankan,” ujar 
dirut tegas.  

Sementara VP Pertamina 
Learning Center Soewardi 
Somantri dalam laporannya 
mengatakan bahwa  Program 
bimbingan Sarjana (bPS) 
batch I Tahun 2011 ini dise
leng garakan  pada 1 agustus 
2011 s.d  31 Juli 2012 dengan 
mengambil tempat  di Jakarta 
dan Cepu. 

Pembukaan ini dihadiri 
oleh 286 peserta dari  296 
peserta yang diundang terdiri  
di 12 bPS jurusan meliputi 
Marketing dan Trading, se

banyak  61 orang,  CSS (53), 
Refinery  (37), HR (16), Gas 
(7), PIMR (15), Keuangan  
(47) ,  Manajemen asset 
(22), Legal (20), akunting  
Manajemen (3),  PEG ( 3), 
dan UTC Hulu (2). 

Program bPS  bertujuan 
u n t u k  m e m p e r s i a p k a n 
calon pekerja melalui Pro
gram bimbingann Profesi 
Sar jana (bPS),  dengan 
pem binaan menggunakan 
pola pembelajaran yang  
berstruktur untuk memben
tuk pola pikir kerja, pema
ham an proses bisnis, pem
ben tukan profesional  muda 
di bidangnya yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi. 
Termasuk mem berikan materi 
pendidikan melalui modul
modul yang di berikan oleh 
peserta.MPUHk & Vivi S.J

INDrAMAYU – RU VI menyelenggarakan kegiatan 
sosialisasi good Corporate governance (GCG) ke
pada seluruh karyawan serta tim manajemen  RU VI,  
di Gedung Patra ayu, bumi Patra, Indramayu.

Sosialisasi yang berlangsung pada 28 dan 29 
Juli 2011 ini, bekerja sama dengan KPK yang meng
adakan program pelatihan champion GCG Perta
mina. Pembicara yang menyampaikan materi pada 
kesempatan tersebut, antara lain Vice President Inves
tigation audit yudiono, perwakilan dari KPK Tri budi 
Rohmanto dan Nur arif Patrantoro, Staf ahli direktur 
Planning Investasi dan Manajemen Risiko Helmy Sa’id, 
serta fety Zaniar dari fungsi Compliance Sekretaris 
Perseroan.

Program sosialisasi yang dihadiri oleh GM RU VI 
dadik Pribadi serta tim manajemen ini dilaksanakan 
untuk mengingatkan pentingnya peranan tata kelola 
perusahaan, yang wajib diterapkan oleh para pekerja 
agar dapat mengubah perilaku di seluruh lini RU VI. 

Sosialisasi tersebut membahas tentang prinsip
prinsip GCG, pedoman etika usaha dan tata perilaku di 
dalam aktivitas perusahaan, serta gratifikasi dan whistle 
blower. Kegiatan juga diisi sesi tanya jawab untuk 
sharing knowledge sesama pekerja  RU VI.MPrU VI

produk olahan mitra binaan Csr ru iV banyak diminati

BALI - Tidak hanya sekadar menyalurkan hobi 
bersepeda, lebih dari itu Pertamina Cycling Club 
Makassar (PCCM) mengemban misi mempromosikan 
potensi wisata Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka 
Visit South Sulawesi 2012 di pulau dewata, bali. 

Sepeda santai yang dirangkaikan dengan pem
bagian brosur yang berisi objek wisata yang ada di 
Sulsel diikuti 125 peserta pada akhir Juli lalu. Rom
bongan yang terdiri dari para pekerja dan outsourcing 
Pertamina,  serta Hiswana Migas bekerja sama dengan 
dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel.

“Kami mendapat bantuan berupa brosur dari dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Sulsel untuk dibagikan di 
bali yang selanjutnya adalah tugas kami menyebarkan 
brosur itu di bali sekaligus kami menjelaskan secara 
lebih riil,” ujar denny desmoro, ketua PCCM.

PCCM yang terbentuk 2009 silam melakukan 
konvoi dengan mengambil star di depan hotel bima 
II bali dan berakhir di Tanah Lot. Perjalanan yang 
menempuh jarah kurang lebih 45km itu menyusuri 
beberapa jalanjalan protokol dan tempat berkumpulnya 
para wisatawan asing.

Ketua panitia kegiatan, bambang P Sumadi 
menye butkan setiap kali rombongan berhenti di 
suatu titik, mereja langsung membagikan brosur 
kepada wisatawan lokal ataupun mancanegara. 
“Kami memberikan informasi kepada wisatawan yang 
sedang berkunjung ke bali bahwa di Sulsel juga banyak 
memiliki potensi wisata. Tidak kalah dengan bali,” ujar 
bambang.

Pertengahan tahun sebelumnya, PCCM juga 
menggelar fun bike di Surabaya yang berakhir di kawasan 
Jembatan Suramadu. bambang menambahkan jika 
komunitas ini berencana akan mengunjungi Malaysia.
MPFrM rEG. VII

pCCm promosikan 
sulsel di bali

CILACAP - Produk olahan makanan dari Jamur Tiram dan abon 
Ikan Tuna produksi mitra binaan Corporate Social Responsibility 
(CSR) RU IV Cilacap banyak diminati pengunjung stand pada  
Lomba Cipta Menu beragam bergizi  Seimbang dan aman 
(b2Sa) berbasis Potensi Sumberdaya Lokal Tingkat Kabupaten 
Cilacap  di Gedung Semekar Kab. Cilacap, barubaru ini.

Sebagai wujud sustainable pembinaan program CSR yang 
diberikan kepada masyarakat, RU IV mengajak beberapa 
mitra binaan CSRnya untuk ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut. Salah satunya, Ibu Rumdani dari Kelurahan 
Tegalkamulyan yang memamerkan makanan olahan dari jamur 
Tiram. di antaranya sate jamur, krispi jamur, dan pepes jamur. 
Makanan olahan tersebut sangat diminati pengunjung stand 
termasuk bupati Cilacap dan pejabat lainnya. Sementara bahan 
baku jamur tersebut juga hasil budi daya yang dilakukannya 
bersama kader Posyandu RW IV Kelurahan Tegalkamulyan.

RU IV juga mengikutsertakan mitra binaan kelompok Patra 
Mina Sejahtera Kelurahan Cilacap  yang menampilkan makanan 
olahan berupa abon Ikan Tuna. Selain itu juga menampilkan 
hasil  olahan Kepiting krispi  Rekata Mustika Patra dari kelurahan 
Kutawaru.

bupati Cilacap menyambut baik acara yang diselenggarakan 
oleh badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 
(bP2KP) Kab. Cilacap tersebut. Menurut bupati, selain meng
angkat potensi budaya lokal, kegiatan ini untuk memberikan 
pema haman kepada masyarakat pentingnya konsumsi pangan 
yang aman, beragam dan bergizi seimbang. 

Tujuan diadakannya acara dimaksud sebagaimana di
ungkapkan Kepala bP2KP Sujito, yakni untuk memberikan 
kesempatan kepada masyarakat khususnya ibuibu untuk 
berkreasi dan berinovasi dalam mengolah bahan pangan lokal 
menjadi alternatif yang berkualitas.MPrU IV
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ru Vii dukung pasar murah 
bumn peduli di Kota sorong

Wakil Walikota Sorong baesara Wael menyerahkan paket  sembako murah 
kepada salah satu warga Kota Sorong.
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pKK Ciliwung belajar 
pemanfaatan Limbah 
di Cilacap
CILACAP - Mitra binaan CSR  RU IV, Hj. Erni S. 
Nandang pemilik sekaligus pemimpin Lembaga Kursus 
& Pelatihan (LKP) “bu Nandang” di Cilacap, kini 
semakin menggaung namanya. Kreatifitasnya dalam 
memanfaatkan barangbarang bekas menjadi bahan 
yang memilki nilai ekonomi menarik banyak pihak 
untuk belajar kepadanya. beberapa waktu lalu, enam 
orang perwakilan ibuibu PKK di bantaran Kali Ciliwung 
Jakarta yang merupakan mitra binaan CSR Pertamina 
Pusat difasilitasi oleh Pertamina untuk belajar di LKP 
“bu Nandang” pada 6  7 Juli 2011.

Julian Iskandar Muda selaku Senior Officer 
Environment CSR mengungkapkan  bahwa kegiatan 
ini merupakan salah satu upaya Pertamina untuk 
menye lamatkan lingkungan di bantaran Kali Ciliwung. 
di bantaran kali ini terdapat 76 titik sampah, dua 
diantaranya berada di Kelurahan Lenteng agung 
dan Kapuk Muara. Harapannya setelah ibuibu PKK 
di Kelurahan tersebut mengikuti pelatihan di LKP 
“Bu Nandang”, mereka dapat berkreatifitas dalam 
mengelola sampah menjadi barang yang memiliki 
nilai ekonomi. Tidak hanya lingkungan yang menjadi 
bersih, namun juga dapat meningkatkan pendapatan 
dan taraf hidup keluarga.

IbuIbu PKK tersebut belajar untuk membuat 
ber bagai kerajinan tangan dengan bahan dasar dari 
plastik bekas, bungkus kemasan detergen, karton 
kemasan susu, botol plastik minuman mineral dan 
barang barang bekas lainnya.

Pada hari yang sama, CSR Pertamina juga mem
fasilitasi dua orang pemuda dari Kelurahan Kapuk 
Muara Jakarta untuk belajar budidaya kepiting di Ke
lompok Rekatha Mustika Patra Kutawaru Cilacap yang 
merupakan binaan CSR RU IV Cilacap.MPrU IV

kArAWANG - bulan Suci Ramadan merupakan bulan 
yang ditunggutunggu oleh umat Islam di seluruh 
dunia. berbagi dengan sesama umat muslim terutama 
kepada mereka yang membutuhkan, itulah yang 
menjadi tonggak utama dalam kegiatan bakti sosial 
yang diadakan oleh badan dakwah Islam (bdI) fuel 
Retail Marketing (fRM) Region III dalam menyambut 
bulan suci Ramadan 1432 H pada 30 Juli 2011.

bakti sosial bdI fRM Region III menyasar pada 
daerah di Kampung Cikamuning desa Parung Mulya 
Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa 
barat. bdI membagikan santunan sembako & uang 
tunai masingmasong Rp 300.000 kepada 150 kepala 
keluarga yang tidak mampu. bantuan diserahkan 
oleh Ketua Seksi Pendidikan/Pelatihan Keagamaan 
& Sosial bdI fRM Region III  Subandriyo.

Menurut Nur Zainuddin, perwakilan bdI fRM 
Region III, alasan pemilihan Kampung Cikamuning 
sebagai penerima santunan karena mayoritas war ga 
kampung tersebut merupakan warga kurang mampu. 
“daerah di sana benarbenar memilukan. Mereka 
hanya bergantung hidup pada perkebunan pisang, 
nanas dan jeruk yang cukup tandus. Saat musim 
kemarau dan perkebunan tidak bisa menghasilkan 
panen, mereka tidak mempunyai pekerjaan lain,”ujar 
Zainuddin. 

dalam penyaluran bantuan, bdI berkoordinasi 
dengan ketua RT setempat. Selanjutnya bdI fRM 
Region III akan terus membuat program sosial 
berkelanjutan.MPFrM reg III.  

baksos bdi Frm region 
iii di Karawang

BANJArMASIN – Melalui 
kegiatan pelatihan guru, Per
tamina memberikan wa dah 
bagi para guru untuk me
ningkatkan kompetensinya. 
bekerja sama dengan dinas 
Pendidikan Nasional, kegiatan 
yang berlangsung selama dua 
hari ini diikuti oleh lebih dari 
100 guru Sd, SMP, dan SMa 
di Kota banjarmasin.

Kualitas pendidikan tidak 
lepas dari kualitas tenaga 
pendidik. Untuk itu peningkatan 
kompetensi pendidik menjadi 
hal yang cukup krusial di 
dunia pendidikan. atas per
timbangan tersebut, Perta
mina menyelenggarakan 
pelatihan untuk para guru  
Kota banjarmasin. Pelatihan 
tersebut bertempat di Hotel 
arum banjarmasin dan dihadiri 
oleh Kepala dinas Pendidikan 
Nasional Kota banjarmasin 
dan Sales area Manager 
Kalselteng Iin febrian. “Kami 
melihat bahwa pendidikan 
me rupakan suatu hal yang 
perlu mendapatkan perhatian 
khusus. Tujuannya jelas, yakni 
untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di Kalimantan 
Selatan khususnya dan di 
Indonesia pada umumnya”, 
jelas Iin.

pemasaran Kalimantan tingkatkan 
Kompetensi Guru

Selain meningkatkan 
kom petensi guru, pelatihan 
semacam ini dapat mendukung 
proses sertifikasi guru. 

Materi pelatihan yang 
diberikan adalah pendidikan 
budaya dan karakter bangsa. 
d i  har i  kedua,  peser ta 
mendapatkan materi Spiritual 
Motivation oleh motivator 
Ridwan My dari Center of 
Research and development 
on Education Management. 
Peserta terlihat sangat antu
sias mengikuti pelatihan ter
sebut.

dua hari sebelumnya, 
Pertamina juga menye leng

ga rakan pelatihan untuk 
meningkatkan kompetensi 
para tenaga pendidik Pen
didikan anak Usia dini (PaUd) 
di Kabupaten banjarbaru 
Kal imantan Selatan. “di 
ban jarbaru ini kebanyakan 
pendidik PaUd adalah lu
lusan SMa. Untuk itu perlu 
peningkatan kompetensi 
agar dapat menjadi pendidik 
PaUd yang berkualitas de
ngan menerapkan metode 
mendidik yang benar,” papar 
yulianingsih, salah satu pem
bina PaUd banjarbaru.

agak berbeda dengan 
pe latihan guru I banjarmasin, 

pelatihan guru PaUd lebih 
banyak praktek dan simulasi, 
seperti bernyanyi dan meng
gambar, sehingga kelas pela

tihan menjadi menarik dan 
semarak. 

Kegiatan pelatihan gu ru 
merupakan salah sa tu program 
CSR di bidang pen didikan. 
Sebelumnya Pertamina juga 
menyelenggarakan di Kota 
balikpapan, Samarinda, dan 
Pontianak. Pertamina akan 
menyelenggarakannya di 
kotakota lain sebagai bentuk 
kepedulian Pertamina bagi 
du nia pendidikan di Indonesia.
MPFrM rEG. VI

Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga pendidik Pen didikan anak Usia dini (PaUd) di Kabupaten 
banjarbaru Kalimantan Selatan.
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SOrONG - Sebagai bentuk kepedulian untuk kesejahteraan 
masyarakat sekaligus momen menyambut datangnya bulan suci 
Ramadan 1432 H, Refinery Unit  (RU) VII Sorong berpartisipasi 
dalam “Pasar Murah Peduli bUMN 2011 di Kantor Walikota 
Sorong, pada 30  31 Juli 2011. Kegiatan ini merupakan agenda 
dari Kementerian bUMN dan diselenggarakan secara serempak 
di seluruh provinsi.

Pasar Murah bUMN Peduli 2011 ini merupakan sinergi 
instansiinstansi bUMN yang ada di kota Sorong, dan Pertamina 
RU VII sebagai koordinator acara tersebut. Pasar murah dibuka 
oleh Wakil Walikota Sorong baesara Wael yang melakuan 
penjualan secara simbolis paket sembako berupa  beras, 
gula pasir dan minyak goreng. Pada kesempatan ini, baesara 
menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh bUMN 
yang sudah peduli  kepada masyarakat. “Pasar murah ini sangat 
banyak manfaatnya untuk masyarakat. Semoga terus diadakan 
secara rutin menjelang Ramadan, Idul fitri, maupun harihari 
besar keagamaan yang lain,” harapnya.  

Menurut Herman Muis, Pjs. General Manager RU VII, 
keterlibatan Pertamina di Kota Sorong dalam kegiatan ini 
membuktikan bahwa bUMN ini ikut berperan sesuai instruksi 
Kementrian bUMN. Selain itu RU VII juga menyampaikan rasa 
terima kasih atas kerja sama bUMNbUMN lainnya.  “Pasar 
murah ini kembali digelar pada minggu kedua atau ketiga bulan 
Ramadan, menjelang hari raya, dan juga saat perayaan Hari 
Natal,” jelasnya. 

Sebanyak 2000 paket sembako dijual selama dua hari 

pelaksanaan pasar murah. Paket seharga Rp 50 ribu tersebut 
terdiri dari 5 kg beras bulog, 1 kg Gulaku, dan 2 liter minyak 
goreng. Paket sembako ini bisa dibeli dengan mekanisme 
penukaran kupon yang dibeli sebelumnya oleh masyarakat.

antusiasme masyarakat kota Sorong sangat tinggi, 
walau pun harus mengantri di bawah sinar matahari untuk 
men dapatkan paket tersebut. Masyarakat  mengaku terbantu 
dengan adanya paket murah ini dan berharap untuk kegiatan 
selanjutnya tempat penyelenggaraan dan jumlah paket dapat 
lebih diperbanyak. MP rU VII


