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President Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan ber sa ma Ketua Umum DPN Apindo Sofyan Wanandi setelah menandatangani kerja sama pelatihan kualifikasi sertifikasi berjenjang di bidang hubungan industrial, didampingi Sekjen 
Apindo Suryadi Sasmita dan Ketua Forum Human Capital Indonesia Rukmi Hadihartini.

JAKARTA - Kerja sama yang dilakukan di Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina tersebut ditandatangani President Director & CEO 
Pertamina Karen Agustiawan dan Ketua Umum DPN Apindo  Soyfan 
Wanandi.

Menurut Karen Agustiawan, membangun suasana tenang 
dalam bekerja (industrial peace) antara karyawan dan mana jemen 
perusahaan merupakan hal yang sangat penting agar tercipta 
suasana kerja yang kondusif demi menunjang  produktivitas yang 
optimal. “Di Pertamina tidak ada hubungan  se perti majikan dan 
buruh, tetapi hubungan antara manajemen dengan pekerja yang 
diwakili oleh serikat pekerja,” ujarnya.

pertamina terus bersinergi dengan berbagai pihak. Kali ini 

pertamina melakukan kerja sama  dewan pengurus nasional 

(dpn) asosiasi pengusaha indonesia (apindo) dalam menciptakan 

‘industrial peace’ melalui ‘in house training’ kualifikasi sertifikasi 

berjenjang di bidang hubungan industrial, pada (4/7).

“Hubungan manajemen dan pekerja di perusahaan ini terjalin 
dalam situasi yang sangat unik, sehingga  perlu guidance yang 
jelas antara Board of Directors  dan serikat pekerja yang mewakili 
pekerja,” tambahnya.

Karen berharap, apa yang dilakukan oleh Pertamina dan Apindo 
ini dapat memacu bUMN lainnya untuk melakukan hal yang sama. 

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum DPN Apindo Sofyan 
Wanandi  mengatakan sebagai bUMN terbesar di Indonesia, hubungan 
industrial di Pertamina sangat layak dijadikan contoh bagi bUMN 
lainnya.  “Apa yang kami la kukan bersama dalam jangka waktu satu 
tahun ini  dapat di jadikan contoh bahwa kerja sama antara pengusaha 
dan serikat pekerja sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas 
perusahaan tersebut. Di sinilah diperlukan pengetahuan mengenai 
sumber daya manusia terutama dalam meningkatkan kapasitas 
peru sahaan, termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan para 
pekerjanya,”ujar Sofyan.  

Sementara VP Strategic HR Hasnil Rasyid menjelaskan latar 
belakang kerja sama ini. Menurutnya, permasalahan hubungan 

industrial yang muncul di beberapa bUMN jika tidak ditangani dengan 
baik dapat mengganggu ketenangan dalam bekerja (industrial 
peace) yang akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian produktivitas 
perusahaan. “Saat ini di Indonesia dirasakan kelangkaan  tenaga 
kerja yang memiliki keahlian di bidang  hu bungan industrial. Di sini 
belum tersedia pelatihan sertifikasi hubungan industrial yang sudah 
dianggap sebagai standard. Sebagai sebagai satu-satunya wakil 
pengusaha yang duduk di lembaga tripartite nasional dan International 
Labour Organization (ILO) dengan pengalaman mengelola hubungan 
industrial bagi perusahaan anggotanya, Apindo lah yang dianggap 
paling berkompeten memberikan pelatihan tersebut. Apalagi Apindo 
juga telah berhasil menyelesaikan pelatihan kualifikasi sertifikasi di 
bidang hubungan industrial bekerja sama dengan UI,” jelas Hasnil 
detil.

Hasnil menegaskan, apa yang dilakukan Pertamina ini sejalan 
dengan model pengembangan SDM yang dikembangkan Forum 
Human Capital Indonesia, organisasi yang menghimpun pegiat  SDM 
bUMN.   Untuk tahap pertama ini, jumlah peserta pelatihan adalah 
25 pekerja.MPUHK
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pertamina Foundation, Wujud Kepedulian 
pertamina untuk masyarakat indonesia
Pengantar Redaksi :

Nama Pertamina Foundation 
sudah kita dengar bersamaan 
dengan meledaknya film Laskar 
Pelangi tahun 2008. Namun 
setelah itu tidak terdengar lagi, 
sehingga banyak pihak yang 
bertanya-tanya tentang Pertamina 
Foundation ini. berikut  kami 
tampilkan Chairman Pertamina 
Foundation Nina Nurlina 
Pramono tentang lembaga yang   

                             dipimpinnya.
 
Apa sebenarnya ide dasar dari pembentukan 

Pertamina Foundation (PF) ini?  Sedikitnya ada tiga hal 
yang melatarbelakangi lahirnya PF Pertama, bahwa kegiatan-
kegiatan yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan 
yang selama ini telah dilaksanakan perlu dintegrasikan dengan 
baik. Kedua, bahwa dana yang disediakan untuk kegiatan yang 
menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan cukup besar 
namun belum memberikan kontribusi positif pada peningkatan 
citra perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, bahwa untuk 
lebih meningkatkan efektifitas kegiatan yang menyangkut 
tanggung jawab sosial perusahaan, maka dipandang perlu 
memiliki tema pokok bidang kegiatan tertentu agar fokus dan 
berdampak besar. Karena itu, pada 12 Januari 2011 lahir 
yayasan Pertamina  dengan nama PF menggantikan Yayasan 
Kesejahteraan Pegawai Pertamina (YKPP). 

Dimana letak  perbedaannya? PF fokus pada bidang 
pendidikan dan lingkungan hidup dalam arti semua aspek 
yang terkait dengan kepedulian dan praktik kehidupan ramah 
lingkungan, konservasi energi dan energi terbarukan.  Sebagai 
ilustrasi, dalam anggaran dasar PF, kegiatan yayasan  antara 
lain meliputi menstimulasi “green education”, baik  hardware, 
software maupun brainware ; meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat, khususnya berkaitan dengan kondisi lingkungan 
hidup  ; serta mendorong penelitian dan pengembangan green 
energy.

Kenapa dua bidang ini yang menjadi pusat perhatian 
PF?  Seperti kita ketahui bersama bahwa Pertamina sering 
dikonotasikan sebagai penghasil CO2. Maka kehadiran PF 
yang fokus di lingkungan hidup dan pendidikan akan menjadi 
balancing (penyeimbang) kegiatan korporasi Pertamina. 
Meskipun hanya dua bidang yang menjadi fokus PF, namun 
kegiatannya akan meliputi bidang lainnya seperti mendorong 
sikap hidup yang sehat dan pembangunan infrastruktur yang 
pro lingkungan

Apakah ini hanya sebatas di wilayah operasi Pertamina 
saja?  Tidak terbatas pada wilayah operasi Pertamina 
saja. Kegiatan PF diharapkan menjadi berkah untuk semua 
fihak, maka akan meliputi seluruh Indonesia, namun pada 
pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dan prioritas. 
Misalnya dimulai dari internal Pertamina dan  wilayah operasi 
disekitarnya. 

Lalu  bagaimana dengan bidang pendidikan? Saat 
ini, kalau bicara mengenai lingkungan hidup,seolah-olah kita 
bicara semacam life style. Padahal lebih jauh dari itu, Kita 
harus sampai ke perubahan budaya (culture) dan karakter. 
Artinya, untuk mencapai tingkat kehidupan yang berbudaya 
dan berkarakter ramah lingkungan merupakan perjalanan 
jangka panjang yang sebaiknya ditempuh melalui pendidikan. 
PF sudah merintis kerja sama dengan berbagai pihak untuk 
memiliki konsep dan model “green school, green corporation 
and green community”. Pada tahap implementasinya PF akan 
berperan sebagai kontributor dan fasilitator dalam proses 
pendidikan dan  pemberdayaan sekolah-sekolah, perusahaan 
dan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berbudaya dan 
berkarakter ramah lingkungan tersebut.

Bagaimana dengan  organisasi  PF? Organisasi PF 
terdiri dari tiga organ, yaitu Dewan Pengurus, Pengawas dan 
Pembina. Dewan Pembina adalah Dewan Direksi, sedangkan 
Dewan Pengawas diketuai Ahmad bambang, dengan anggota 

terdiri dari Toharso dan Salis S. Aprilian. Dewan Pengurus 
PF terdiri dari Ketua Nina N Pramono, Sekretaris Wahyudin 
Akbar dan bendahara Agus baharudin. Di bawah Dewan 
Pengurus terdapat Struktur Organisasi Dewan Eksekutif PF 
yang menjalankan kegiatan PF sehari-hari. Sesuai dengan 
penugasan dari Perusahaan  sampai saat ini Dewan Pengurus 
merangkap sebagai Dewan Eksekutif PF. 

Apakah ini juga bertujuan untuk mengangkat 
citra  Pertamina menjadi lebih baik? Kita sepakat bahwa 
Pertamina harus menjadi role model dari good corporate 
citizen, yang tercerminkan dalam  kepedulian perusahaan 
terhadap lingkungan hidup dan pendidikan.  Sesuai dengan 
misi yayasan, PF menempuh strategi soft communication 
dalam mengimplementasikan program-programnya, sehingga 
hasil akhirnya untuk Pertamina bukan hanya dicintai tapi juga 
menjadi kebanggaan bangsa. Insyaallah, ini akan mengangkat 
citra Pertamina. 

 Kontribusi riilnya seperti apa? Kontribusi PF 
dikelompokkan dalam Subjek Area Sekolah, Korporasi dan 
Masyarakat. Untuk jangka pendek, PF akan bekerja sama 
dengan sekolah yang terpilih membentuk model sekolah yang 
berbudaya dan berkarakter ramah lingkungan. Sekolah ini kelak 
akan menjadi model rujukan untuk dicontoh dan direplikasi 
oleh sekolah lain. Untuk Korporasi, PF akan mempromosikan 
green life style yang dimulai dari intern Pertamina dan keluarga. 
Sedangkan untuk masyarakat, kami akan berkontribusi dan 
bersinergi dengan perusahaan dalam program mewujudkan 
desa mandiri yang hijau dan bersih. Dalam desa mandiri yang 
hijau, sesungguhnya PF ingin menghijaukan Indonesia, melalui 
gerakan “Menabung Pohon” .  Gerakan ini dimaksudkan 
untuk menghijaukan lahan gundul, untuk konservasi air, untuk 
menghasilkan O2, untuk mencegah longsor dan banjir, untuk 
menjadi tempat berkembangnya frora dan fauna, untuk menjaga 
bio-deversity dan lain-lain. Satu lagi tujuan penting, yaitu 
gerakan ini dapat  menjadi sumber pendapatan, untuk mencapai 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Gerakan menabung pohon dapat menjadi gerakan nasional 
yang melibatkan pemerintah untuk ketersediaan lahan dan 
regulasi, pasar modal untuk ketersediaan modal, dan lain-lain. 
Dapat juga menjadi gerakan kelompok yang didukung dengan 
perjanjian hukum yang memadai karena berjangka waktu 
panjang. Gerakan ini bisa juga dimulai dari para individu karena 
konsep ini seperti kita menabung uang. PF harus bekerjasama 
untuk  ketersediaan lahan tempat menabung pohon, 
ketersediaan bibit pohon, teknologi pasca panen, dan lain-lain.

Apakah itu yang dituju oleh PF? Tujuan PF lebih luas. 
PF dapat menjadi sumber inspirasi, memberikan solusi dan 
eksekusi program-program nyata. Tagline PF  “belajar, berbagi 
dan bergerak bersama” menunjukkan bahwa isu lingkungan 
hidup dan pendidikan akan berhasil apabila menjadi gerakan 
yang dilakukan bersama dengan berbagai pihak.

Untuk mendukung implementasi program PF menjadi 
gerakan bersama, sedang dibangun portal yang akan diberi 
nama “green life Indonesia” atau mungkin”Sobat bumi” yang 
dapat dipakai sebagai tempat membangun social networking, 
knowledge management, referensi green life dan lain-lain. 
Direncanakan portal tersebut pada bulan Agustus sudah dapat 
dipakai untuk uji coba selama tiga bulan.

Bagaimana dengan pembiayaan PF? Sementara ini 
masih memakai dana intern PF. Namun menurut anggaran 
dasar, PF dapat menerima sponsorship dan donasi dari 
lembaga maupun perorangan sebagai sumbangan/hibah yang 
tidak mengikat. 

Nama PF ini apa ada kaitan dengan Pertamina 
Foundation ketika film Laskar Pelangi meledak tahun 208 
lalu? Kapan di-launching ke publik? Saya memaknai bahwa 
nama Pertamina Foundation untuk Laskar Pelangi adalah  soft 
launching ke publik. Pertamina Foundation sudah ada, dan itu 
sudah jadi sejarah. Selajutnya PF  ingin melanjutkan sarana 
campaign untuk membangun budaya dan karakter ramah 
lingkungan  melalui  film, buku dan gelar seni. Mudah-mudahan 
dapat sukses seperti suksesnya film dan musik Laskar Pelangi.
MPUHK
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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)

dari perilaku, Semuanya Bermula

PERTAMINA FOUNDATION
Belajar, Berbagi dan Bergerak Bersama

Alam dipaksa berkejaran dengan keserakahan: 
evolusi melawan revolusi. Perilaku sebagai tindak lanjut 
hasrat tak terbendung adalah awal malapetaka yang 
menyeret bumi pada ketidakseimbangannya. Dari titik 
inilah alam kemudian menjawab, lantas kita pun saling 
menyalahkan. 

Perubahan sebuah kepastian. Adagium klasik ini 
seperti menjadi mantra agar manusia selalu waspada. 
Kealpaan dalam mengantisipasi perubahan bisa 
membawa petaka serius. bukan hanya manusia, bumi 
yang menjadi lahan interaksi manusia beserta segenap 
isinya dipastikan mengalami gangguan bila tidak segera 
melakukan penyesuaian. bukan bumi, tapi manusialah 
yang harus membawa bumi pada perubahan yang telah 
dipengaruhi sejak dulu. Manusia mengubah wajah bumi 
melebihi spesies manapun dalam sejarah dunia.

Perilaku menjadi musabab mengapa perubahan 
selalu terjadi. Akal sebagai pengendali, sekaligus 
komandan bagi tubuh memiliki kewenangan penuh atas 
perilaku manusia. Secara kodratnya, manusia ditanami 
sifat menjaga, dimana hati memiliki peranan penting di 
dalamnya. Perubahan pada sikap manusia seringkali 
dipengaruhi justru dari faktor luar. Keserakahan sejatinya 
bukan milik manusia. Sebab, sebagai pemimpin bumi, 
mestinya hanya sifat-sifat bijak saja yang dipunyai.

Perubahan buruk mungkin saja terjadi karena 
“radikalisme” yang terjadi di lingkungan sekitar. 
bentuknya beragam, mulai dari pergeseran tatanan 
ekonomi, yang bisa berbuntut pada perubahan sosial, 
budaya, politik, ideologi mungkin juga peradaban. 
Ekonomi memiliki peranan begitu penting bagi watak 
manusia. Sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika 
ledakan jumlah penduduk tidak bisa diredam, kebutuhan 
pangan meningkat serta tuntutan mobilisasi atas 
transportasi begitu tinggi. Kebutuhan akan pangan 
mengharuskan pembukaan lahan hutan besar-besaran. 
Juga, pembukaan jalur transportasi makin memudahkan 
intervensi perkotaan kepedesaan. Perlahan struktur 
sosial berubah. Jalur-jalur transportasi membutuhkan 
tempat dan itu jelas harus mengorbankan lahan-
lahan yang menopang kelestarian, baik flora maupun 
faunanya. 

Hulu dari semuanya adalah hitung-hitungan untung 
rugi. bentuk aplikatif tindakan untuk memenuhi semua 
tuntutan itu pada akhirnya adalah keserakahan. Secara 
individu, kelompok atau dalam skala lebih luas, negara, 
tak tersanggah “dipaksa” untuk melalui tahapan-tahap 
itu. Perubahan revolutif tanpa disadari memboyong 
perilaku manusia ke luar dari harfiahnya. Kodrat manusia 
yang semula menjadi penjaga bisa terkikis habis 
bila makhluk paling mulia itu sudah dirasuki dendam 
memenangi persaingan dengan segala bentuknya. 
Rambu-rambu diterabas. Norma-norma didobrak. 
Etika? Siapa peduli dengan etika. batas kemanusiaaan 
dilampaui. bila perlu Tuhan pun “dibohongi” untuk 
sebuah kemenangan. bumi, yang menjadi lahan 
penghidupan cuma bisa meringis, menahan sakit. 
Manusia, berpesta pora tanpa menyadari ancaman 
mengintai.

Tidak terhitung sudah berapa banyak perusahaan-

perusahaan yang mengandalkan penghasilan 
dari Sumber Daya Alam (SDA) justru menjadi 
agen perusak alam. Mereka mengeruk, menggali, 
membabat, membinasakan hayati, lantas menyerahkan 
tanggungjawab perbaikan alam pada mekanismenya 
sendiri. Alam dibiarkan merehabilitasi dirinya sendiri, di 
saat berkelanjutan manusia tanpa belas kasih terus saja 
mengeruk, menggali, membabat, dan membinasakan 
hayati. Lantas, rehabilitasi alami alam tak selesai. Dan, 
kejadian sama kembali terulang. Terulang lagi…

  
 Alam dipaksa berkejaran dengan keserakahan: 

evolusi melawan revolusi. bukan cuma perusahan-
perusahaan berbasis SDA. banyak juga perusahaan 
berteknologi, otomotif, properti, makanan, gaya hidup, 
pertanian, bahkan produk kesehatan yang mengabaikan 
keseimbangan alam. Sebagian besar keluaran 
perusahaan itu memang memberikan kemanfaatan 
besar bagi manusia. Tetapi apa itu saja cukup? Mungkin 
saja iya, jika kacamata yang dipakai hanya sebatas 
manusia sebagai objek. Namun, coba lihat berapa 
banyak efek negatif yang bisa ditimbulkan darinya. Alam 
rusak, kesimbangan pun terkoyak. 

Satu contoh kecil saja, kantong plastik memang 
memiliki banyak keuntungan. Tapi, apakah terpikir 
bahwa penggunaan kantong plastik—rata-rata sekali 
pakai—ternyata digunakan hingga satu triliun kantong 
plastik setiap tahunnya. Dari jumlah itu sebagian kecil 
saja yang didaur ulang. Selebihnya terserak di sungai, 
kali, laut dan kembali menjadi sampah di darat, terkubur 
di tanah yang membutuhkan ratusan tahun untuk diurai.

Kita bisa saja menderetkan produk-produk tak ramah 
lingkungan lainnya di sini. Sayangnya, halaman ini tidak 
cukup untuk me-listing semuanya. Kita pun pasti sudah 
bisa merasakan bagaimana imbal hasil dari produk-
produk mereka.  Cuaca ekstrim terus saja terjadi. 
bencana alam mulai dari banjir, tsunami, badai, longsor, 
dalam beberapa dekade muncul tanpa kompromi tempat 
dan waktu. Mutasi gen dari berbagai virus, bakteri dan 
penyakit makin banyak ditemui. Alam tidak lagi bisa 
memproteksi dirinya sendiri, apalagi untuk manusia 
yang semestinya sebagai penjaga.

Repotnya, manusia—secara individu—tidak 
jarang justru menjadi bangga dengan tren perusakan 
lingkungan itu. Tindakan-tindakan kecil yang remeh 
namun begitu merusak dikerjakan secara massal. 
Sebutlah buang sampah seenak-enaknya, perilaku 
boros terhadap penggunaan, air, listrik bbM dan 
sebagainya. Itu tidak terhitung tindakan besar seperti 
pembangunan rumah maupun gedung yang tak ramah 
lingkungan. Hambanya hanya mode dan kekinian. 
Lingkungan diabaikan, dan banjir, kekeringan, longsor 
pun lantas disalahkan. 

Perilaku pada akhirnya membawa jawaban atas 
fenomena yang terjadi. Keinginan untuk mendapati 
bumi yang lebih ramah tidak bisa mengharapkan dari 
orang lain. Hanya dengan perubahan sikaplah alam bisa 
kembali ramah. Aksi kita sungguh dinanti.•

Sejak 14 Juni lalu, tepatnya saat Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP)  disahkan visi baru Pertamina 
yakni “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas 
Dunia”.  Visi yang menggambarkan perusahaan telah 
melangkah menuju tingkat berikutnya atau step up to 
the next level. 

Perubahan visi dari perusahaan minyak nasional 
kelas dunia, menjadi perusahaan energi nasional kelas 
dunia menjadi pijakan, Pertamina telah melebarkan 
sayap bisnis yang lebih luas lagi. Pertamina yang 
semula hanya berkutat pada bisnis migas, kini di 
usianya yang lebih dari setengah abad makin serius 
menggarap sumber energi baru dan terbarukan. 

“Potensi pengembangan sumber energi 
baru dan terbarukan sangat besar di negeri ini. 
Dengan berubahnya visi Pertamina ini, kami ingin 
membawa Pertamina melangkah lebih jauh dalam 
mengembangkan bisnis energi lain,”ujar Direktur 
Pengolahan sekaligus Pth. President Director & 
CEO Edi Setianto saat membuka PPEP (Program 
Pengembangan Eksekutif Pertamina) angkatan IX 
tahun 2011 pekan lalu.

Putusan tersebut tentu saja membawa 
konsekuensi Pertamina untuk mengembangkan energi 
alternatif, energi baru dan terbarukan, sebagai upaya 
untuk mendorong pertumbuhan dan pemenuhan 
energi nasional. Pertamina harus melangkah lebih jauh 
dalam menggembangkan energi non migas, seperti 
panas bumi, CbM, Shale gas, bio Energi, Algae, dll.

Peluang besar ini harus digarap sejak serius. 
Kita tidak boleh menutup mata dengan peluang 
energi baru dan terbarukan yang kini mulai dilirik 
karena potensinya sangat menjanjikan. Sudah 
seharusnya digarap dan dikembangkan serius untuk 
memenangkan bisnis di masa mendatang. 

Pertamina sudah memulainya lewat 
pengembangan Geotermal sejak tahun 1983 yang 
dikelola oleh anak perusahaan Pertamina Geothermal 
Energy yang kini memiliki 15 wilayah kerja. Sementara 
itu PHE kian agresif mengembangkan potensi CbM 
(Coal bed Methane) atau Gas Metana batubara 
dengan mengelola Wilayah Kerja (WK) CbM di Muara 
Enim serta Tanjung Enim (Sumatera), Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Selatan. Demikian pula bio 
energi seperti bio diesel yang sudah dirintis sejak 
tahun 2005. Kini Shale Gas tengah dalam tahap studi 
untuk dikembangkan.

Namun mewujudkan visi tidak bisa dilakukan 
segelintir orang saja. Perlu dukungan semua pihak. 
Seluruh pekerja Pertamina harus fokus dan terarah 
pada visi yang akan dicapai. Setiap direktorat dan 
anak perusahaan, harus bersama-sama bergandeng 

tangan untuk 
mewujudkan visi 
baru Pertamina 
sebagai 
perusahaan 
energi nasional 
berkelas dunia.  
Visi yang 
memiliki makna 
mendalam, 
dimana Pertamina 
harus bisa 
memenuhi 
kebutuhan 
energi  sekaligus 
mendorong 
pertumbuhan 
energi nasional.MP
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pertamina raih penghargaan perusahaan 
ramah Lingkungan se-Kota Sabang

pertamina ikut meriahkan 
Jateng Fair 2011

SABANg - Dalam rangka 
mem peringati hari Lingkungan 
Hidup Sedunia tahun 2011 
di kota Sabang, Pertamina 
mendapat predikat sebagai 
Per usahaan Ramah Ling-
kungan se-Kota Sabang. 
Penghargaan ini di be rikan 
langsung oleh Wali Kota Sa-
bang, Islamuddin ST kepada 
OH Terminal bbM Sabang, 
Isharuddin,  pada (17/6) di 
Pelabuhan balohan Sabang.  

 Penilaian ini dilakukan 

oleh Panitia Penyelenggaran 
oleh badan Pengendalian 
Dampak Lingkungan Ke ber-
sihan dan Pertamanan (ba-
pedalkep) Pemerintah Kota 
Sabang yang melakukan pe-
nilaian di Wilayah Pemasaran 
termasuk Stasiun Pengisian 
bahan bakar Umum (SPbU). 
berdasarkan penilaian ini 

Islamuddin mengung kap-
kan bahwa pihaknya me lalui 
bapedalkep Pemerintah Kota 
telah melakukan penilaian ke 

beberapa perusahan yang 
ada di Kota Sabang. “Na mun 
hanya Pertamina yang pe -
duli pada lingkungan sekitar. 
Karena itu, Pertamina  sa ngat 
pantas mendapatkan peng-
hargaan sebagai perusahaan 
yang ramah lingkungan. Se-
moga Pertamina bisa mem-
pertahankan prestasi ini,” ujar 
Is la muddin.

Sementara itu, OH Ter-
minal bbM Sabang Isha ruddin 
sangat berterimakasih kepada 

Pemerintah Kota Sabang 
yang telah memberikan peng -
hargaan. “Ini memacu kami un-
tuk lebih meningkatkan kepe-
dulian terhadap lingkungan 
sekitar,” ujarnya.

Pada acara ini Pemerintah 
Kota Sabang bersama be-
berapa perusahaan yang 
ada di Kota Sabang juga me-
lakukan penanaman pohon 
penghijauan di Pelabuhan ba-
lohan Sabang.MPPMS REg. I

dari ‘Sharing Session’ Hubungan industrial 2011:

Ketenangan Bekerja itu penting
MAKASSAR - Sebagai upaya menciptakan ketenangan be-
kerja (industrial peace) di lingkungan kerja, khususnya di 
Pertamina Region VII, fungsi HR Area Sulawesi menggelar 
Sharing Session Hubungan Industrial 2011 belum lama ini di 
Hotel Imperial Aryaduta. Sharing yang dihadiri oleh seluruh 
kepala lokasi depot dan DPPU memperoleh pembekalan dan 
pemahaman aspek hubungan industrial dari narasumber yang 
berkompeten di bidangnya.

Dalam forum dengan tema “bersama bersinergi Mewujudkan 
Industrial Peace di Pertamina” ini diungkapkan jika raihan profit 
bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan sebuah 
perusahaan. Lebih dari itu, Muh basyir selaku narasumber dari 
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulsel mengungkapkan 
bagaimana perusahaan bisa mencapai ketenangan bekerja 
dari beragam aspek. 

“Secara sederhana hubungan industrial dapat diartikan 
sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 
proses produksi barang dan jasa,” tutur basyir.  Oleh karenanya, 
pihak yang terkait di dalam hubungan ini adalah utamanya 
pekerja pengusaha dan pemerintah.

Keberadaan serta peran HR, menurut  basyir,  di asumsikan 
sebagai jembatan antara pekerja, organisasi serikat pekerja 
serta pengusaha dalam penerapan sistem hubungan industrial 
di tempat kerja.

“Permasalahan yang timbul yang bisa menyebabkan 
terjadinya konflik internal merupakan tugas pokok HRD atau 
personalia untuk bisa menyelesaikan dan mencapai pada satu 
tujuan, yaitu ketenangan bekerja,” paparnya.

Untuk itu kepala lokasi diharapkan mampu berperan stra-
tegis menciptakan ketenangan bekerja di lingkungan kerja 
masing-masing, dengan melalui pemahaman yang benar dan 
implementasi yang konsisten kepada aspek hubungan industrial 
bersama pekerja, organisasi serikat pekerja juga pemerintah. 

Menurut basyir, salah satu pemicu terjadinya masalah 
industrial disebabkan oleh faktor pemenuhan hak dan ke-
wajiban. Solusi yang ditawarkan misalnya dengan peningkatan 
produktifitas sehingga ada peningkatan kesejahteraan pekerja/
buruh. Dengan demikian akan dicapai ketenangan kerja atau 
industrial peace.

Sesi yang lain disampaikan Hakim Ad Hoc Sulawesi, Chan-
dra. Dalam kesempatan tersebut  Chandra mengingatkan 
bahwa hanya pekerjaan yang sifatnya non core yang boleh 
menggunakan jasa perusahaan penyedia tenaga out-
sourcing. 

“Tentang definisi pekerjaan non core mudah saja. Apakah 
proses bisnis Pertamina masih bisa berjalan atau tidak, apabila 
pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Salah satu peserta forum, Efraim yang menjabat sebagai 
Analyst Quality Manage ment Region VII menyebutkan, jika 
forum tersebut tersebut memberikan kon tribusi penting ter-
kait dengan pemahaman spesifik dalam konteks hubungan 
industrial.

“Sharing session ini sangat penting diketahui oleh para 
pekerja karena dalam hubungan industrial hubungan industrial 
didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur terkait 
yang berpijak pada Perjanjian Kerja bersama (PKb),” ujar 
Efraim.

Forum yang berlangsung selama dua hari ini juga dhadiri 
serikat pekerja yang diharapkan bisa meningkatkan hubungan 
industrial di tingkat perusahaan.MPFRM REg. VII

SEMARANg - Pertamina Pemasaran Jateng & 
DIY ikut berpartisipasi pada ajang Jateng Fair 2011 
yang diadakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di 
Arena PRPP Semarang. Pameran bertema “bangga 
Jawa Tengahku” ini berlangsung dari 17 Juni 2011 
hingga 10 Juli 2011. Pada event ini, Pertamina tampil 
dengan menyinergikan tiga unit bisnis yang terdiri dari 
bbM Retail menampilkan promo utama Pertamax/
Pertamina Dex, Pelumas dengan produk andalan 
Enduro/ Prima XP/Fastron dan LPG & Gas Product 
yang mengusung promo Musicool. 

Selain products knowledge, games dan kuesioner, 
event ini juga dimanfaatkan Pertamina untuk mem-
berikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 
Di antaranya adalah sosialisasi cara penggunaan, 
pemasangan, dan penanganan LPG 3 kg dengan baik 
dan benar, serta edukasi tentang cara membedakan 
pelumas asli dengan pelumas yang palsu. Respon 
dan antusias pengunjung sangat positif mengingat 
apa yang ditampilkan booth Pertamina sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat baik konsumen LPG rumah 
tangga maupun konsumen pelumas Pertamina.  

Musicool, sebagai produk Pertamina yang ramah 
lingkungan  juga mendapat perhatian dari pengunjung, 
selain menanyakan kegunaan dari musicool ini pe-
ngunjung juga menanyakan bagaimana pemakaian 
musicool pada kendaraan dan ruangan serta dimana 
mereka dapat memperoleh produk tersebut. 

Selain booth promo Pertamina, SME & SR Part-
ner ship Program Central Java juga berpartisipasi 
de ngan menyertakan mitra binaan yang menampilkan 
hasil kerajinan tangan seperti batik, sepatu, serta 
ukiran kayu. Melalui pameran ini SM & SR Central 
Java mengharapkan mitra binaan dapat melakukan 
perluasan bisnis dengan menggaet konsumen-kon-
sumen baru serta menambah wawasan tentang 
usa ha bisnis khususnya dalam promosi produk.
MPFRM REg. IV
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PEMERINTAH AKAN MENggANTI DANA 
PERTAMINA
JAKARTA (Kontan) - Pemerintah berniat mengganti 
kerugian atas penjualan elpiji 12 kg dan 50 kg. Rencana 
rersebut kini masih dibahas Kementerian bUMN, 
Kementerian ESDM, serta Kementerian Perekonomian. 
“Seperti di bulog, kalau membeli beras lebih dari Harga 
Patokan Pemerintah (HPP), nah kekurangannya ditutup 
dari pemerintah,” kata Menteri bUMN Mustafa Abubakar. 
Mustafa belum mau menyebut berapa jumlah kerugian 
Pertamina yang akan diganti Pemerintah. Menurutnya, 
jumlahnya sangat bergantung pada kondisi keuangan 
negara. “Nanti kan masih ada finalisasi. Sekarang 
APbN-P 2011 masih dalam proses,” lanjut Mustafa.

PENgUSAHA PILIH HARgA BBM NAIK
JAKARTA (Media Indonesia) - Pengusaha mendorong 
pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (bbM). 
Dengan demikian, pemerintah bisa mengalokasikan 
anggaran lebih besar untuk membagun infrastruktur. 
“Kami dari pengusaha merasakan begitu buruknya 
infrastruktur di tanah air. Kami tidak masalah jika ada 
kenaikan bbM secara wajar,” ujar Ketua Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa. 
Erwin meyakini Presiden akan mengambil keputusan 
tentang itu dalam waktu dekat. Keputusan tersebut 
mempertimbangkan perkembangan harga minyak global 
dan produksi minyak nasional. Pemerintah hingga kini 
belum dapat memastikan apakah akan menaikkan harga 
bbM bersubsidi atau tidak. Namun, pemerintah mengaku 
sedang mempersiapkan opsi pembagian bantuan 
Langsung Tunai (bLT) kepada masyarakat miskin. “Jadi, 
biasanya kalau seandainya ada kebijakan menaikkan 
harga bbM, nanti akan didukung juga dengan kebijakan 
bLT,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
MPRO

‘Sharing Session’ Komet dit. pemasaran & niaga

‘Surveillance Visit audit’ untuk 
Capai ‘World Class Company’

KioSK di rU ii dumai
DUMAI - bertempat di lobi 
Kantor Fungsi Maintenance 
Execution Kilang RU II, 
pada (23/5) IT RU II meng-
adakan pembukaan CSS 
KIOSK Tahun 2011. Tujuan 
dari KIOSK ini adalah me-
ningkatkan awareness CSS, 
sebagai salah satu bentuk 
tatap muka CSS ke pada 
pelanggan,dan me ndukung 
kegiatan survei Kepuasan 
Pe langgan  CSS un  tuk 

Yosfiah mengatakan bahwa 
penyelenggaraan KIOSK 
ini merupakan wujud nyata 
dalam pelayanan pelanggan 
di bidang IT. “Saya sangat 
berharap rekan-rekan bisa 
me manfaatkan acara ini de-
ngan sebaik-baiknya agar 
keluhan-keluhan mengenai 
IT bisa ditanya langsung di 
sini dan dapat diselesaikan,” 
imbaunya.MPRU II

BALONgAN - Untuk selalu 
me ningkatkan sistem ma-
najemen yang sudah ada, 
Refinery Unit (RU) VI meng-
gandeng PT. Shell Global 
Solution In donesia untuk pe-
laksanaan Surveillance Visit 
Audit System Management 
dengan sasaran ISO 9001 
dan ISO 14001. Audit tersebut 
dilaksanakan pada 23 - 24 
Mei 2011. bertempat di Ruang 
Rapat I Adm building, opening 
meeting Surveillance Visit 
Audit System Management 
tersebut dibuka oleh GM RU 
VI Dadik Pribadi. 

Dalam sambutannya Da-
dik mengingatkan kembali 
kepada seluruh pekerja RU 
VI balongan untuk selalu 
berkomitmen mengelola 
perusahaan dengan sebaik-
baiknya. Salah satu dengan 
menerapkan internal excellent 
standard. Hal tersebut juga 
selaras dengan kebijakan 
dari pusat untuk mencapai 
World Class National Ener-
gy Company.  Dadik me ne-
kankan, ISO hanya merupakan 
tools bagi perusahaan dalam 
rangka melaksanakan tu-

gas. ”Yang paling penting 
adalah komitmen dari seluruh 
individual di RU VI, termasuk 
manajemen,” tegasnya.

Ditemui di tempat terpisah, 
Quality Management Section 
Head RU VI Irmuda Eka Chan-
dra mengungkapkan nantinya 
RU VI akan mengintegrasikan 
l ima  s i s tem ya i t u  ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 
180001, Sistem Manajemen 
Pengamanan dan Manajemen 
Keselamatan Proses. Dengan 
mengintegrasikan kelima 
sistem tersebut diharapkan 
mampu menjadi katalisator 
untuk menuju Kilang Ter-
ung gul se-Asia Pasific 2015. 

“Improvement is our tradition, 
do it by sytem not by tradition,” 
begitu tegas Irmuda. 

Irmuda menjelaskan, ISO 
9001 merupakan standar 
in  ternasional di  bidang 
sis   tem manajemen mutu. 
Perusahaan yang telah men-
dapatkan akreditasi berarti 
telah memenuhi per syaratan 
internasional dalam hal ma-
najemen penjaminan mutu 
produk/jasa yang diha sil-
kannya. Sedangkan ISO 
14001 merupakan standar 
internasional untuk Sistem 
Manajemen Lingkungan.MP 

RUVI

GM RU VI membuka acara Opening Meeting Surveillance Visit Audit System 
Management.

Fo
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 :R
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Semester I Tahun 2011. 
Area Manager IT RU II 

Hendrizal mengatakan bahwa 
KIOSK ini sudah pernah di-
adakan pertama kali pada 
November 2010 di lobi ge-
dung komputer. “Dan  sesuai 
arahan GM RU II Suhaimi, kali 
ini KIOSK diadakan di area 
kilang karena pelanggan ICT 
mayoritas ada di area  kilang,” 
jelas Hendrizal.

Sementara SMOM Yamin 

JAKARTA – Knowledge 
Mana gement (KOMET) me-
rupakan sebuah aktifitas 
un tuk mengelola dan men-
transformasikan aset pe nge-
tahuan yang dimiliki oleh 
sua tu organisasi agar dapat 
menghasilkan tambahan nilai 
bagi bisnis yang dijalankan.

Dalam rangka berbagi 
pengetahuan dan pengalaman 
manajerial maupun opera-
sional masing-masing pekerja 
dalam bentuk Tacit Knowledge 
menjadi Explicit Knowledge, 

Pertamina melaksanakan 
Forum KOMET yang diikuti 
oleh jajaran Di rektorat Pe-
masaran dan Niaga. 

Forum bulanan yang ber-
langsung di Lantai M Ge-
dung Pertamina Pusat, dibuka 
Director Marketing & Trading 
Pertamina, Djaelani Sutomo. 
Djaelani menilai KOMET 
sebagai wadah atau forum 
untuk berbagi pengalaman 
dan memecahkan penye-
lesaian-penyelesaian yang 
dipecahkan bersama. 

“Jangan hanya me l i -
hat KOMET dari sisi keber-
hasilannya saja tapi kita 
juga harus melihat sisi ke-
gagalannya. Karena kega-
galan inilah harus kita sharing 
bersama bagaimana hal ter-
sebut tidak terjadi lagi,” kata 
Djaelani.

Lebih lanjut Djaelani juga 
menghimbau kepada pekerja 
di jajaran pemasaran dan 
niaga, untuk menghasilkan 
kinerja yang baik harus dibuat 
suatu target karena dengan 

adanya target maka orang-
orang akan berkiprah ke arah 
target tersebut.

P a d a  k e s e m p a t a n 
yang sama Kordinator Tim 
KOMET Pertamina, Faisal 
Yusra berharap, KOMET bisa 
menjadi pilar utama dalam 
proses Transformasi dan un-
tuk menjadi best practice 
in dustri migas di Indonesia 
maupun global berdasarkan 
misi yang sudah ditentukan 
dalam menjalankan proses 
KOMET.MPIK

BALIKPAPAN - Dalam jang-
ka waktu 10 tahun ke de-
pan, banyak pekerja Per-
ta  mina yang memasuk i 
ma sa pensiun. Karena itu, 
diperlukan percepatan pe-
ningkatan skill bagi pekerja 
baru agar dapat segera 
mengisi kekosongan jabatan. 
Demikian disampaikan En-
gineering & Development 
Manager RU V balikpapan 
Yulian Dekri saat membuka 
Workshop Praktikal Simulasi 

Workshop praktikal Simulasi proses dasar Hysys
Proses Dasar HYSYS yang 
d i  ge lar  Fungsi  Process 
En gineering (PE) di Hotel 
Novotel, Senin (27/6).

Hysys sendiri merupakan 
tools untuk melakukan simulasi 
proses. Simulasi proses di-
perlukan untuk perancangan 
unit proses baru dan evaluasi/
optimasi unit proses existing. 
Simulasi proses sangat pen-
ting  sehubungan dengan 

unit proses kilang RU V 
yang kompleks. Dengan pe-
nguasaan simulasi proses 
Hysys, diharapkan dapat 
me mbantu pekerja khususnya 
process engineer dalam me-
nyelesaikan pekerjaan terkait 
operasional, optimasi, dan 
pengembangan kilang.

Workshop tersebut dilak-
sanakan dalam dua batch, 
yaitu batch I pada 27 Juni – 1 

Juli 2011, dan batch II pada 
11 – 15 Juli 2011. Tidak hanya 
diikuti oleh pekerja baru RU V 
EPDP Process, workshop ini 
juga mengikutsertakan EPDP 
Process RU VII Sorong dan 
staf PE serta staf Produksi. 

Yulian berharap pe ser ta 
dapat menguasai peng o-
perasian tools tersebut dan 
mengaplikasikan dalam pe-
kerjaan sehari-hari.MPRUV
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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

tetap BUgar dengan Senam 4F 
‘FridaY , Fit, FUn, and FreSH’

Kondisi sehat dan bugar dapat dicapai dengan  melakukan latihan jasmani atau berolahraga yang rutin. Salah satu 
bentuk latihan jasmani/olahraga yang dapat dilakukan di tempat kerja, dapat melibatkan banyak pekerja, dilakukan 
bersama-sama bersama-sama dan menyenangkan,  tidak memerlukan peralatan latihan khusus, dan difasilitasi oleh 
perusahaan adalah dalam bentuk senam erobik.

Senam aérobic yang terjemahan dari Aerobic Dance merupakan salah satu bentuk latihana aérobic dengan 
karakteristik  gerakan langkah-langkah kaki menyerupai dansa dikombinasikan dengan gerakan tangan yang dilakukan 
secara ritmis dan berkesinambungan mengikuti alunan musik yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan  
kebugaran jantung-paru. Selain itu senam erobik pun memberikan juga manfaat dalam mengurangi resiko penyakit 
jantung koroner dan hipertensi, menurunkan berat badan, memperbaiki profil lipid darah, mengatasi diabetes melitus 
(penyakit kencing manis) sampai mengatasi depresi serta memperkuat tulang, sendi, dan otot..

Secara garis besar bentuk gerakan dibedakan menjadi low impact (LI) dan high impact (HI). Low impact (LI) 
merupakan jenis senam erobik dengan sifat gerakan minimal satu kaki tetap kontak dengan lantai. HI merupakan jenis 
senam erobik yang mengandung unsur gerakan kedua kaki tidak menyentuh lantai (melayang) seperti melompat atau 
melompat-lompat. Gerakan senam menjadi lebih bervariasi karena ada arm movement  gerakan-gerakan tangan. 

Sebagai salah satu bentuk latihan erobik, maka senam erobik juga harus memenuhi kriteria sebuah latihan erobik 
yang baik.  Senam erobik yang baik harus mengandung unsur pemanasan termasuk peregangan, latihan inti, dan ditutup 
dengan pendinginan serta peregangan akhir. Sesuai dengan anjuran latihan inti berdurasi antara 20 sampai 60 menit 
bergantung intensitasnya. biasanya kelas-kelas erobik yang diselenggarakan oleh pusat-pusat kebugaran  berdurasi 
antara 50 sampai 60 menit, yang terdiri dari  pemanasan dan peregangan awal 10 menit, latihan inti 20 sampai 30 menit, 
pendinginan dan peregangan akhir 10-15 menit. Ada kelas yang menyertakan latihan kekuatan otot setelah latihan inti 
5 sampai 10 menit. 

BENTUK SENAM 4 F (FRIDAy, FIT, FUN AND FRESH)
Senam 4F (Friday, Fit, Fun and Fresh)  disusun dengan tema yang berbeda untuk memberikan variasi sehingga 

memberikan nilai lebih pada unsur “Fun”. Namun demikian tetap diperhatikan aspek manfaat dan keamanannya sehingga 
unsur “Fit dan Fresh” tetap terjaga.

Untuk menciptakan senam erobik yang bermanfaat, aman, bervariasi dan menyenangkan maka diperlukan instruktur 
senam yang handal. Pada setiap senam, selalu dilakukan pengukuran denyut nadi untuk menentukan intensitas latihan, 
menggunakan tempo lagu yang sesuai dan mengandung aspek pemanasan-latihan inti-pendinginan. Instruktur selalu 
mengingatkan bagi peserta yang boleh mengikuti gerakan melompat atau langkah di tempat saja. 

Senam dibuat bervariasi dengan memberikan tema pada setiap bentuk senam. Tema dibuat berdasarkan jenis lagu 
dan gerakan yang sesuai dengan jenis lagu tersebut dengan tetap memperhatikan unsur manfaat dan keamanannya.

Adapun senam-senam yang ada :
   1. Senam Pom-pom. berupa senam dengan gerakan-gerakan bersifat permainan dengan sekuens yang sama, 

kadang seperti gerakan pemandu sorak. Senam 
ini diciptakan untuk membangun suasana “humor” 
dalam senam erobik

   2. Senam Martial Art. berupa senam dengan gerakan-
gerakan serupa dengan berbagai bela diri seperti 
gaya meninju ataupun gaya jenis bela diri lain, 
diiringi dengan musik  yang bersemangat.

  3. Senam Dancedut. berupa senam dengan gerakan-
gerakan khas dangdut yang dimodifikasi  dan 
diirngi musik berirama dangdut.

 4. Senam Reggae. berupa senam dengan gerakan-
gerakan khas reggae yang dimodifikasi  dan diirngi 
musik  berirama reggae. Reggae adalah sejenis musik 
rakyat Jamaica, dengan irama yang khas sehingga 
membawa pendengarnya untuk melakukan gerakan 
tertentu (gaya reggae)

 5. Senam Hip-hop. berupa senam dengan gerakan-
gerakan khas hip-hop yang dimodifikasi  dan diiringi 
musik  berirama hip-hop. Hip-hop adalah sejenis musik 
yang berasal dari bronx Selatan, Amerika Serikat. Irama 
musik ini khas dan gerakan tari untuk mengikuti irama 
ini mempunyai ciri khas hentakan dan ayunan, walau 
demikian untuk senam erobik dimodifikasi menjadi gerakan yang aman.

  6. Senam Latino. Berupa senam dengan gerakan-gerakan khas Latino yang dimodifikasi  dan diiringi musik  berirama 
Latino. Latino adalah sebutan untuk masyarakat Amerika Latin yang kulturnya banyak dipengaruhi oleh Spanyol. 
Irama musik ini khas dan gerakan tari untuk mengikuti irama ini mempunyai ciri khas tertentu.

  7. Senam Poco-poco. berupa senam dengan gaya “line-dance” yang populer di masyarakat Minahasa/Manado. Line 
dance sendiri merupakan sebuah tarian rakyat di berbagai daerah dunia dengan ciri gerakan-gerakannya mengikuti 
pola berbaris, dengan perpindahan posisi gerak 90 derajat sampai akhirnya kembali ke posisi semula.

  8. Senam Free Style. berupa senam erobik dengan gerakan-gerakan bebas tergantung kreativitas instruktur yang 
memimpinnya.

  9. Senam Jantung Sehat 1-4. berupa senam pencegahan penyakit jantung yang dipopulerkan oleh Yayasan Jantung 
Indonesia, terdiri dari 4 seri.

10. Senam Kesegaran Jasmani (SKJ). berupa senam kesegaran jasmani yang dipopulerkan oleh Depdiknas.
11. yoga. Berupa rangkaian gerakan yoga dasar yang pada prinsipnya merupakan latihan fleksibilitas, diirngi lagu yang 

merilekskan.
Tanpa ragu lagi, mari ikuti senam 4F (Friday, Fit, Fun, Fresh) di Kantor Pusat Pertamina dan di Gedung Kwarnas 

Jalan Merdeka Timur Jakarta  untuk seluruh lapisan pekerja, dari karyawan sampai tingkat Direksi. Saat ini Program 
Senam 4F di Kantor Kramatpun sudah mulai digalakkan. Dengan rajin mengikuti senam 4F ini selain untuk menyehatkan 
dan membugarkan, kita dapat  bersilaturahmi dengan pekerja lain.•EDA-Medical
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oleh Shynta Dewi - Tim KOMET

http://intra.pertamina.com/KOMET

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

peran Leaders, Justru dipertanyakan
Judul di atas kedengaran sedikit sinisme, sadisme, sensitifme dan sepertinya 

dendamisme juga. Tapi sebenarnya bukan bermaksud untuk menyindir atau 
menyudutkan para di Pertamina, tapi inilah yang hasil leaders survei yang dilakukan 
pada saat Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Study 2011 yang lalu.

Sejumlah 50 responden yang hadir pada tanggal 28 Juni 2011 di Ruang Pertamax 
– Kantor Pusat Pertamina. Mereka adalah para person in charge (PIC) dari para 
pemegang KPI Shared tentang budaya knowledge sharing di Pertamina. Mereka hadir 
dalam rapat PIC KOMET untuk membahas pencapaian KPI Shared triwulan II. Selain 
itu, agenda rapat yaitu pelaksanaan survei Pekerja tentang implementasi knowledge 
management di Pertamina.  

Sebanyak 30 pertanyaan diajukan dan dijawab secara langsung sehingga hasil 
survei dapat diketahui saat itu juga. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa Pekerja 
sudah dapat merasakan manfaat dari knowledge management melalui berbagi 
pengetahuan dan melakukan inovasi bersama Pekerja lainnya. begitu juga dengan 
sarana dan prasana yang dimiliki dirasakan sudah memadai. berikut ini hasil survei yang 
dimaksud :

Namun yang menarik adalah bahwa walaupun kegiatan berbagi pengetahuan sudah 
berjalan dengan baik, namun dirasakan peranan leaders masih kurang. Hal ini dapat 
ditunjukkan dari hasil survey berikut :

Survei ini dapat dijadikan feedback perbaikan bagi implementasi budaya berbagai 
pengetahuan di Pertamina, bagi Pertamina dan KOMET khususnya.•

Upaya itu mulai membuahkan Hasil

Oleh : Dewi Hanifah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Telah memasuki bulan ke enam kita menjalankan aktifitas kita di tahun 2011, dan tentu 
saja sudah separuh dari perjalanan kita selam satu tahun. Jika dihitung secara matematis, dari 
100% rencana yang telah kita susun pada awal tahun maka 50% di antaranya seharusnya 
telah membuahkan hasil.

Opportunity for Improvement (OFI) adalah salah satu dasar para Aplikan (Unit Operasi/ 
Usaha/ bisnis/ Anak Perusahaan) untuk menyusun rencana kerja pada awal tahun yang 
dituangkan dalam Action for Improvement (AFI). Dan saat ini telah memasuki periode kedua 
untuk memonitor seberapa jauh realisasi yang telah berhasil dicapai. OFI sebagai hasil 
dari Pertamina Quality Assessment (PQA) yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 jika 
ditindaklanjuti dengan benar diharapkan akan mampu mengakselerasi peningkatan kinerja 
Aplikan.

Pada tanggal 07 - 08 Juli 2011 yang lalu, bertempat di Auditorium lantai Ground Kantor 
Pusat Pertamina telah dilakukan monitoring tindak lanjut outstanding OFI-AFI terhadap 
duapuluh lima Aplikan yang melibatkan Tim Expert (examiner) internal Perusahaan. Dari 
keduapuluh lima Aplikan itu, duapuluh diantaranya telah mampu menunjukkan progress 
tindak lanjut beserta bukti (evidences) yang dapat dipertanggungjawabkan. Aplikan tersebut 
diantaranya adalah Corporate Secretary, Refinery Unit dari Refining Directorate, beberapa 
Anak Perusahaan Hulu dan Anak Perusahaan lainnya. Sedangkan beberapa Aplikan belum 
bisa menunjukkan progress pencapaian karena tidak menghadiri kegiatan diantaranya 
adalah PT Pertamina EP, Unit bisnis EP Limau, Unit bisnis EP Sanga-sanga, RSPJ dan PT 
Pertamina Training & Consulting.

Sampai dengan triwulan kedua ini dari sebanyak 256 item OFI yang menjadi target 
untuk Refining Directorate dan Corporate Secretary di tahun ini, telah berhasil ditindak lanjuti 
dengan status Selesai 172 item. Sedangkan sisanya, 82 item berstatus belum selesai dan 2 
item berstatus Disclosed (tidak dapat diselesaikan karena tidak memiliki otoritas, perubahan 
organisasi atau kondisi lain). Dengan demikian sebanyak 68% item OFI selesau ditindak 
lanjuti dan diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja Aplikan.

Sedangkan untuk Anak Perusahaan Hulu dan non hulu, dari 742 item OFI yang menjadi 
target, sebanyak 277 telah selesai ditindak lanjuti, 461 belum Selesai dan 4 item Disclosed. 
Hal ini berarti sebesar 37,9% dari pe-er untuk menyelesaikan tindak lanjut sudah selesai. 
Sehingga secara keseluruhan untuk Corporate Secretary, Refining Directorate, Anak 
Perusahaan Hulu dan Non Hulu telah berhasil menyelesaikan OFI sebanyak 45,6%.

Namun itu bukanlah hanya sekedar angka-angka yang kuantitatif menggambarkan suatu 
pencapaian pencapaian. Hal yang harus dicermati adalah bagaimana upaya dari masing-
masing Aplikan untuk bisa merealisasikan semua rencana kerja itu.

banyak sumber daya yang terlibat dan tidak sedikit pula hambatan yang muncul 
saat implementasinya. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak terutama dari 
Manajemen agar terus mampu membangun semangat dan suasana yang positif bagi para 
Aplikan.

Upaya-upaya yang telah disusun untuk menindaklanjuti OFI tersebut juga dapat menjadi 
lesson learned bagi pekerja lainnya. Karena masalah / celah perbaikan yang timbul disuatu 
Fungsi / Unit tidak mustahil akan muncul juga di Fungsi / Unit yang lain. Sehingga kegiatan 
monitoring outstanding OFI-AFI ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman juga bagi Pekerja ataupun Aplikan.•



Si
no

ps
is No. 29

Tahun XLVII, 18 Juli 2011 8

Judul : The Brand GAP, How to Bridge 
the Distance between Business Strategy 
and Design
Pengarang : Marty Neumeier

The brand GAP ditulis dengan 
ringan tapi bermutu, dengan ukuran 
kecil ditambah ilustrasi yang menarik, 
membuat mereka yang tidak suka 
membaca menjadi penasaran. Gambar 
apik dan tulisan yang berani membuat 
proses membaca lebih terasa nikmat. 
buku ini ditulis oleh Marty Neumeier, 
pakar branding terkemuka dari inggris 
dan juga sebagai Presiden Direktur 
Neuron LLC. Pengalaman sebagai 
desainer, penulis serta konsultan strategi 
membawanya mengeluarkan gagasan 
tentang adanya 5 disiplin dalam proses 
brand building.

Dijelaskan dalam buku ini, bahwa 
merek bukanlah sistem identitas 
korporat dan merek juga bukan produk. 
Orang pemasaran sering bilang bahwa 
tugas mereka adalah mengelola 
merek, padahal tidaklah demikian. 
Tugas mereka yang sebenarya adalah 
mengelola produk, mendistribusikan, 
menjual dan mengatur segala gal yang 
terkait.

Merek didef in is ikan sebagai 
emosi atau perasaan yang timbul 
terhadap produk, jasa atau perusahaan. 
Definisi ulang Branding yang ada pada 
pendahuluan memang perlu sebagai 
pemanasan, meski bahasan utama 
ada pada bab selanjutnya. Pengarang 
memandang betapa pent ingnya 
diferensiasi atas bidang usaha atau 
produk yang diluncurkan. Untuk bisa 
berhasil sebuah produk harus memiliki 
faktor dari produk lain, misalnya yang 
diterapkan pada sabun cuci attack 
dengan mengandalkan butiran hijaunya 
sebagai alat paling ampuh pembersih 
noda. Meski dihantam ramai-ramai oleh 
inovasi sejenis dari para pesaingnya, 
attack tetap mampu bertahan karena 
diferensiasinya yang kuat dan juga 
konsep brand development yang ada 
pada produknya memiliki pengaruh 
yang kuat.

The brand Gap adalah bacaan 
yang sangat menarik untuk para praktisi 
periklanan, pemasar, komunikasi 
pemasaran, desain grafis dan pembelajar 
periklanan. bahasanya yang lugas dan 
praktis, teori yang berdasarkan fakta 
di lapangan, ilustrasi menarik, serta 
studi kasus yang actual dan faktual 
merupakan daya tarik tersendiri dari 
buku ini.MP PERPUSTAKAAN

peminat paket perdana Lpg Bertambah

Teknologi mesin pada mobil-mobil kelas atas kian canggih, termasuk 
persyaratan pelumas untuk mobil-mobil tersebut. Pelumas dipersyaratkan 
tidak hanya memperhatikan fungsi pelumasannya yang maksimal namun 
juga dipersyaratkan harus memenuhi standar emisi dan tingkat efisiensi yang 
tinggi. Kembali Pertamina meluncurkan pelumas yang mampu menjawab 
tantangan dari pabrikan mobil pre mium tersebut dengan diluncurkannya 
Produk Pertamina Fastron SAE 5W-30 API SN/CF. API SN/CF merupakan 
spesifikasi performance yang diluncurkan 1 Oktober 2010 sehingga 
Pertamina Fastron Gold menjadi pelumas pertama di Indonesia yang 
memenuhi klasifikasi API SN/CF. 

Mengapa Fastron Gold SAE 5W-30 dapat memenuhi persyaratan 
mobil-mobil mewah dengan teknologi mesin yang canggih? Tak lain karena 
Fastron Gold SAE 5W-30 memiliki banyak keunggulan yang sesuai untuk 
mobil-mobil mewah berteknologi canggih. Yakni:  
1. Memiliki kandungan SAPS (Sulfated Ash, Phosphorus and Sulfur) yang 

rendah, sehingga compatible dengan exhaust after treatment devices. 
Exhaust after treatment devices adalah peranti pengurang emisi yang 
ditempatkan setelah ruang bakar dan sebelum saluran gas buang.  

2. Memiliki stabilitas kekentalan yang sangat baik sebagaimana disyaratkan 
oleh mobil-mobil kelas atas seperti Mercedes benz dan bMW sehingga 
menjamin pelumasan yang optimal dan memperpanjang masa pakai 
pelumas. 

3. Diformulasi dengan bahan dasar full sintetik sehingga memiliki ketahanan 
yang sangat baik dari kerusakan akibat oksidasi dan temperatur tinggi.

4. Diformulasi dengan aditif untuk memenuhi klasifikasi mutu API SN 
sehingga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjaga 
kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan. Fastron Gold juga 
memiliki Clean Engine Technology yang menjaga mesin tetap bersih.

PRODUKINFO

pertamina Fastron gold, 
‘High performance Synthetic oil’
mendapat pengakuan pabrikan mobil Kelas atas

5. Didesain dengan teknologi yang mendukung penghematan bahan 
bakar.
Tak heran jika Fastron Gold SAE 5W-30 mendapat approval dari 

produsen mobil kelas atas seperti Mercedes-benz, bMW, Porcshe 
sehingga direkomendasi untuk dipakai pada mobil-mobil kelas atas 
tersebut. Fastron Gold SAE 5W-30 merupakan pelumas berteknologi 
paling tinggi dari Pertamina. Pertamina memiliki acuan teknologi mesin ke 
tiga negara, Jerman (Eropa), Jepang dan Amerika. Fastron Gold mengacu 
pada teknologi Jerman. 

Selain menjalani tes di laboratorium Pertamina, serangkaian tes 
pembuktian untuk konsumen pun telah dilakukan. baik di atas mesin 
dynotest yang dilakukan di workshop independen maupun di trek balap. 
Seperti dalam kejuaran Mercedes-benz Pertamina C-Class Touring 
Championship di sirkuit internasional Sentul, bogor, Jabar yang telah 
berlangsung 3 kali di musim balapan ini. 

Dalam ajang balap yang di-support Pertamina ini, Fastron Gold 
SAE 5W-30 dipakai pada banyak mobil peserta, baik C-200 Kompressor 
maupun C-200 CGI berteknologi ramah lingkungan, Blue Efficiency. 
Hasilnya, Fastron Gold SAE 5W-30 mampu memberi performa maksimal 
di saat mesin memiliki beban kerja sangat berat sepanjang lomba. Dalam 
waktu dekat, akan dilakukan pembuktian performance dari Fastron Gold 
5W-30 API SN di ajang internasional dan nasional.

Sementara itu, selain Mercedes-benz Sheet 229.51 yang merupakan 
klasifikasi pelumas tertinggi dari Mercedes-Benz, Fastron Gold SAE 5W-30 
memenuhi standar kualitas tinggi lainnya, ACEA C3-08, bMW Long Life 
04, VW 502 00/505 00 dan Porsche.• 

Christina C.H.Simorangkir, Asst.Manager Brand & Communication – Lubricants

LOMBOK – Kemeriahan tampak di halaman Kantor Kecamatan 
Masbagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara barat. Ratusan warga 
berkumpul menghadiri acara sosialisasi LPG yang benar dan 
aman, Kamis (30/6). Cuaca panas tak mengurangi semangat 
warga, yang sebagian besar baru mendapatkan paket perdana 
LPG 3 Kg. Dengan serius warga menyimak penjelasan dari petugas 
sosialisasi. 

“Saya tidak diundang, tetapi mau melihat langsung dan mena-
nyakan penggunaan paket elpiji ,”kata Muslimah warga Nangka 
Utara, Kec. Masbagik yang meluangkan waktu untuk datang. 
Muslimah yang sudah dua bulan mendapatkan paket perdana LPG 
3 Kg itupun rela berbagi kursi dengan temannya, karena banyaknya 
warga yang hadir dalam kegiatan ini. 

Dalam sambutannya Camat Masbagik Abd. Maas menyampaikan 
agar dalam sosialiasi disampaikan segala permasalahan yang 

kemungkinan muncul saat menggunakan LPG dan diberikan so-
lusinya. “bagi warga, tolong diperhatikan, dipahami dengan cermat 
dan jika ada yang kurang jelas ditanyakan sedetil-detilnya,” papar 
Abd. Maas.

Menurut Maas, pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg di 
Kecamatan Masbagik sudah selesai sesuai dengan hasil survei 
Kementrian ESDM yakni sebanyak 6.537 paket untuk 3 desa. 
“Awalanya memang masyarakat khawatir menggunakannya. 
Tetapi setelah dilakukan sosialisasi beberapa kali, warga merasa 
tenang bahkan sekarang permintaan paket perdana bertambah,” 
kata Abd. Maas. bertambahnya peminat lantaran beberapa warga 
belum terdata, atau lolos dari pendataan karena masih ragu 
menggunakan LPG.

Sementara itu, Pertamina akan mendistribusikan paket LPG 
sesuai dengan penugasan pemerintah. “Distribusi paket perdana 

di wilayah NTb  dibagi menjadi 2 yakni untuk pulau Lombok dan 
Sumbawa. Untuk wilayah pulau Lombok pada tahap pertama telah 
terdistribusi 365.421 paket dari rencana 557.495 paket, dimana saat 
ini sedang dalam proses penyeelsaian untuk tahap selanjutnya,” 
jelas Koordinator Sub Sosialisasi Tim Konversi Minyak Tanah ke 
Elpiji PT Pertamina (Persero), Hermansyah Y. Nasroen. Sedangkan 
untuk distribusi di pulau Sumbawa sejumlah 255.748 paket, 
Pertamina masih menunggu penugasan Pemerintah.

Program sosialiasi LPG yang dikemas lewat kegiatan Cara 
Aman bareng bung Ijo pada tahap pertama tahun 2011 ini su dah 
dimulai sejak Juni dan berakhir 31 Juli. Sosialisasi dilaksanakan di 
sebelas propinsi yakni NAD, Sumatera Utara, Riau, Jambi, bengkulu, 
Lampung, NTb, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan barat.  Selain sosialisasi program edukasi 
juga diisi dengan lomba memasak, hiburan, dll.MPDSU
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KUNJUNgAN MAHASISwA POLITEKNIK NEgERI 
SAMARINDA KE RU V BALIKPAPAN

BALIKPAPAN –  RU V balikpapan menerima kunjungan 
mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda. Sebanyak 81 ma-
hasiswa jurusan Akuntansi ini berkunjung untuk mendapatkan 
gambaran umum proses kerja, khususnya dalam sistem 
akun tansi perminyakan yang diterapkan di RU V balikpapan. 
Rombongan diterima Manager Legal & General Affairs Rusmono 
RD. Sesi tanya jawab sesudahnya disambut dengan antusias 
oleh para peserta. Pertanyaan seputar tentang bagaimana bbM, 
kelangkaan dan aliran subsidi menjadi topik yang paling sering 
diajukan oleh peserta. Sebelum mengadakan site visit ke kilang 
RU V, dilakukan penyerahan cinderamata untuk RU V balikpapan 
yang diterima oleh Abdul Malik, PR RU V balikpapan.MPRU V

MUHAMMAD SyAHID
Vice President Management Accounting,
Controller,
Finance DirectorateFo
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SJAHRIL RACHMAD ATAS
Corpoate Financing Manager,
Financing,
Financing & business Support,
Finance DirectorateFo
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SOSIALISASI DAN AwARENESS PENgAMANAN 
OByEK VITAL
 
MEDAN - Sebagai salah satu objek vital nasional, 
pengamanan Pertamina perlu dilakukan melalui 
koordinasi yang baik antara bagai pihak terkait baik 
internal maupun dari pihak keamanan eksternal. Hal 
ini diungkapkan HSSE Area Manager Region I Abal 
Amsari ketika membuka sosialisasi dan awareness 
pengamanan objek vital Nasional pada (26/5) di Ge-
dung Serbaguna Kantor Medan. Dalam pertemuan 
ini juga disampaikan bahwa Polri berkewajiban 
melaksanakan pengamanan ini karena Pertamina 
kontribusi vital untuk negara. Selain itu, diharapkan 
para pekerja dan mitra kerja  dapat  bekerjasama 
meningkatkan keamanan di lingkungan Pertamina 
sehingga terbebas dari  segala bentuk  ancaman 
dan gangguan.MPFRM REg. I
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LOMBA RENANg ENDURO PERTAMINA

JAKARTA - bapor Pertamina mengadakan perlombaan renang kelompok 
pemula, perlombaan ini diselenggarakan oleh badan Pembinaan Olahraga 
(bapor) Pertamina yang bekerjasama dengan Persatuan Renang Seluruh 
Indonesia (PRSI),  (27/6).
“Sebetulnya komitmen dan anjuran pemerintah bahwa bUMN ikut membina 
olahraga nasional. Pertamina sendiri membina di beberapa cabang olahraga 
yaitu bulu tangkis, sepakbola, dan sebagainya. Namun Pertamina khususnya 
lewat bapor, ikut membantu menciptakan atlet-atlet baru lagi.” kata Ahmad 
bambang ketua bapor Pertamina. Perlombaan diadakan tanggal 24 dan 
25 Juni 2011 di Pertamina Learning Centre, Simprug - Jakarta barat dan 
diikuti oleh 22 klub renang se-DKI Jakarta. Melalui perlombaan ini, bapor 
Pertamina berharap kedepannya tidak hanya menjadi sponsor namun juga 
dapat menjadi peserta dengan membangkitkan kembali klub renang Kuda 
Laut milik Pertamina.MPwNR

wARTAwAN MIgAS BELAJAR TENTANg INDUSTRI MARINE 
PERTAMINA

JAKARTA - Untuk mengenal lebih jauh salah satu unit bisnis hilir Pertamina 
yang berfokus pada pemasaran bahan bakar industri dan kelautan, PT 
Pertamina (Persero) mengajak para wartawan migas untuk berdialog mengenai 
industri marine fuel sebagai usaha marketing dan layanan jual bahan bakar 
Minyak kepada konsumen Industri dan Marine, yang meliputi Minyak Solar 
Minyak Diesel, dan Minyak bakar.  Dalam kesempatan diskusi unit bisnis dan 
media yang berlangsung di ruang Media Center Kantor Pusat Pertamina, Jumat 
(24/6) ini disampaikan bahwa selain di Indonesia, konsumen industri marine 
Pertamina juga sudah mencapai skala internasional.MP IK

Fo
to

 :K
U

N
/P

er
ta

m
in

a

KENAIKAN TINgKAT AIKIDO DI PERTAMINA  

JAKARTA - Dojo Aikido Pertamina menjadi tuan rumah untuk 
upacara penyerahan sabuk hasil ujian kenaikan tingkat Aikido. Acara 
berlangsung pada Selasa (28/6) di Lantai M Gedung Utama. Acara 
dihadiri para sensei (pelatih) Aikido dari Institut Aikido Indonesia, 
termasuk guru besar IAI Sensei Ganamurti. Dalam acara itu, 
Hendroyono yang adalah Ketua Dojo Aikido  Pertamina menerima 
kenaikan tingkat Dan II. Acara dihadiri para  praktisi aikido dari 
beberapa dojo di wilayah Jakarta dan Tasikmalaya. Ke depan, 
Hendroyono menjelaskan, bahwa aikido tetap akan bertahan dan 
berkembang di Pertamina, mengingat  tingginya minat para pekerja 
muda Pertamina.MPUHK

Fo
to

 : 
O

K
I/P

er
ta

m
in

a
Fo

to
 : 

K
U

N
/P

er
ta

m
in

a

ST TRI ADI SETyAwAN
Cash Disbursement Manager,
Treasury,
Financing business & Support,
Finance DirectorateFo
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KURNIA PINAyUNgAN
Asisten Financial Accounting Region VFo
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LEONARD HENDRIK M.
Organization Section Head - HR RU VIFo
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T.B. VALLEVIE
Manager Refinery Internal Audit BalonganFo
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gATOT SISwOwIJONO
SME & SR Partnership Program Region II 
Manager,
SME & SR Partnership Program,
Finance Directorate

TAJUDIN NOOR
Financing Planning & Evaluation Manager,
Financing,
Financing business & Support,
Finance Directorate



10No. 29
Tahun XLVII, 18 Juli 2011

pertagas niaga pasok gas 
ke pusri palembang

APKIPRAH anak perusahaan

gm UBpep tanjung Kunker 
ke Lapangan tanjung

pertamina Koordinasikan pinjam pakai Kawasan Hutan
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JAKARTA - Pada 1 Juli 2011 di 
lantai 21 Kementerian bUMN, 
anak perusahaan Pertamina 
Gas yang ber gerak di bidang 
niaga gas , PT Pertagas Niaga, 
menandatangani kesepakatan 
bersama (memorandum of 
understanding /MoU) de-
ngan PT Pupuk Sriwidjaja 
Pa lembang (PSP). Dalam 
kesepakatan ini Pertagas 
Niaga akan memasok gas 
bumi untuk kebutuhan pabrik 
PSP.

Tujuan MoU tersebut ada-
lah memberikan kerangka 
kerja serta pedoman bagi 
ke dua perusahaan untuk me-
nyelesaikan negosiasi dalam 
pembuatan Perjanjian Jual 
beli Gas (PJbG). Sebelumnya, 
PSP mengajukan permintaan 
alokasi gas untuk kebutuhan 
pabrik pupuknya sebesar 14 
MMSCFD untuk jangka waktu 
1 Januari 2013 sampai 31 
Desember 2017.

Penandatanganan ini di-
saksikan oleh Men teri Negara 
bUMN Mustafa Abubakar. 
Dalam sambutannya setelah 
prosesi penandatanganan, 

Direktur Keuangan PT Pertagas Niaga bintoro Moelyono (kedua dari kiri) menandatangani MoU Pertagas Niaga dan 
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang disaksikan Menteri Negara bUMN, Mustafa Abubakar (tengah).

Mustafa me nyatakan bahwa 
pasokan gas sangat penting 
untuk men dukung laju ope-
rasional PSP. 

Menggunakan gas bumi 
sebagai bahan bakar dinilai 
lebih ekonomis karena harga 
gas cenderung stabil dan 
le bih rendah dibandingkan 
dengan bahan bakar minyak. 
“Saya berharap peran Perta-
gas Niaga baik sebagai trans-

porter ataupun supplier dapat 
memberikan dukungan positif 
untuk industri pupuk,” papar 
Mustafa.

Mustafa berharap  dengan 
adanya sinergi ini dapat mem-
bantu menurunkan biaya 
pro duksi pupuk yang akan 
memberikan pengaruh pada 
peningkatan produksi pangan 
domestik, sekaligus dapat 
menjaga ketahanan pangan 

negara.
“Dengan telah ditan da-

ta nganinya MoU ini, nan-
t i n y a  d i h a r a p k a n  P S P 
t i  d a k  m e n g a l a m i  k e n -
da  la pemenuhan gas bu-
mi, khususnya dalam im-
plementasi program revitalisasi 
i n d u s t r i  p u p u k  s e s u a i 
Inpres No. 2/2010 ten tang 
Revitalisasi Industri Pupuk,” 
jelasnya.MPPERTAgAS

TANJUNg - General Manager (GM) Unit bisnis 
Pertamina EP (UbPEP) Tanjung Eddy Fritz Dominggus 
beserta tim manajemen melakukan kunjungan kerja ke 
lapangan Tanjung, pada 8-10 Juni 2011. 

Agenda kunjungan kerja ini diawali dengan presentasi 
program kerja semua bagian yang terdapat di UbPEP 
Tanjung. Masing-masing Asisten Manager dan Kepala 
bagian mulai dari HSE, Operasi, Produksi, T&PF, 
Layanan Operasi serta Logistik memaparkan program 
kerja dan progress di tahun 2011.

Selain itu, juga GM dan tim memberikan juga 
melakukan tatap muka dengan para pekerja UbPEP 
Tanjung. Eddy  berpesan agar seluruh pekerja terus 
berkarya maksimal dengan tetap mengedepankan 
aspek HSE (Health Safety and Environment). Kegiatan 
ini juga sekaligus menjadi ajang untuk mengemukakan 
permasalahan dan kendala yang dihadapi selama be-
kerja yang membutuhkan masukan langsung dari tim 
manajemen Kantor Pusat.   

Keesokan harinya (10/6), tim manajemen melakukan 
briefing tentang persiapan lokasi pemboran yang men jadi 
target UbEP Tanjung di tahun 2011. Briefing ini dilakukan 
bersama tim pembebasan tanah, Layanan Operasi, dan 
T&PF, yang menjadi ajang evaluasi sekali gus untuk 
mengetahui sejauh apa perkembangan pembebasan 
lokasi yang menjadi target UbEP Tanjung. 

Sebagai penutup rangkaian kegiatan selama di 
UbEP Tanjung, tim manajemen menyempatkan untuk 
melakukan kunjungan ke beberapa lokasi. Di antaranya, 
lokasi sumur di wilayah Tapian Timur dan Manunggul 
serta Power Plan.MPUBPEP TANJUNg

JAKARTA - Pertamina me-
lakukan koordinasi pinjam 
pakai kawasan hutan dengan 
Kementerian Kehutanan. Hal 
ini dilakukan terkait dengan 
se jumlah kegiatan operasi 
Hulu Pertamina  yang berada 
di kawasan hutan.

Demikian inti pertemuan 
Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) Karen Agustiawan 
dengan Menteri Kehutanan 
Zulkifli Hasan di Jakarta, 
Senin (4/7). Pada pertemuan 
tersebut, Karen Agustiawan 
didampingi oleh Direktur 
Hu lu Muhamad Husen, PJ. 
Presiden Direktur Pertamina 
EP Syamsu Alam, VP Legal 
& Relations Pertamina EP Aji 
Prayudi, Manager Government 
Relations Pertamina EP Imam 
Setiawan, dan Manager Hu-
mas Pertamina EP Agus Am-
perianto.

Pada kesempatan ter-
sebut Direktur Utama me-
nyam paikan terima kasih 
atas dukungan Kementerian 
Kehutanan atas pemberian 
sejumlah izin yang terkait 
dengan kegiatan operasi 

Hulu Pertamina. Direktur 
Utama juga menyampaikan 
beberapa harapan diantaranya 
perlakuan khusus untuk izin 
penggunaan kawasan hutan 
terhadap fasilitas produksi dan 
sumur yang telah ada terlebih 
dahulu dibandingkan dengan 
penetapan kawasan tersebut 
sebagai kawasan Hutan 
seperti di Cepu, Klamono, 
Tanjung Una, dan lainnya. 
Pertamina, ungkap Dirut, juga 
berharap proses perizinan 
dapat  lebih d ipercepat . 
Selain itu, terkait dengan 
pelaksanaan PP 72 tahun 
2010 yang memungkinkan 
b a g i  P e r u m P e r hu t an i 
melakukan KSO dengan pihak 
yang memanfaatkan areal 
Perum Perhutani, Pertamina 
menyampaikan bahwa di 
luar  b idang kehutanan, 
tidak dimungkinkan untuk 
dilakukannya KSO dengan 
Perhutani. Sehingga diha-
rapkan pemberian izin kepa-
da Pertamina tidak dikait-
kan dengan kewajiban KSO 
tersebut. Direktur Utama juga 
menyampaikan permohonan 

dukungan Menteri Kehutanan 
terhadap seluruh kegiatan 
Pertamina dan anak per-
usahaannya di masa men-
datang.

Sebelumnya, pada per-
tengahan Mei 2011 juga 
dilaksanakan Konsinyering 
Sosialisasi Peraturan Men-
teri Kehutanan No. P18/
MENHUT-I I /2011. Acara 
ini diselenggarakan dalam 
rangka koordinasi proses 
perijinan kegiatan Pertamina 
di Kementerian Kehutanan. 
Pada  k es em pa t an  i t u , 

PJ. Direktur Operasi Tony 
H a r i s  m a n  m e n g a t a k a n 
bah wa Pertamina dan Ke-
menterian Kehutanan telah 
melaksanakan sinergi untuk 
membantu tercapainya ke-
pentingan masing-masing 
pihak. Pertamina sebagai 
bUMN memiliki kepentingan 
untuk menyediakan energi 
untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri. Sementara 
Kementerian Kehutanan 
memiliki kepentingan untuk 
menjaga kelestarian kawasan 
hutan.MPPEP

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan  Menteri 
Kehutanan Zulkifli Hasan. 

pep adakan 
Khitanan massal
JAKARTA - Hari masih pagi, tapi suasana di ruang  
serba guna Gedung Standard Chartered Jakarta 
sudah ramai dengan anak-anak kecil yang memakai 
sarung dan baju koko. Anak anak itu bukan mau sholat 
berjamaah, tapi sedang antri untuk melaksanakan 
khitanan. Mereka tampak senang sekali bisa mengikuti 
khitanan massal yang dilaksanakan oleh bDI Pertamina 
EP, pada (2/7). Apalagi selain dikhitan secara gratis 
me reka juga mendapat bingkisan berupa alat sholat 
dan uang saku.

Pada kesempatan tersebut Presiden Direktur PEP 
Syamsu Alam menyampaikan bahwa khitanan  massal 
ini adalah salah satu bentuk kepedulian PEP kepada 
masyarakat sekitar, termasuk bagi putera pekarya 
dan mitra PEP. “Semoga apa yang dilakukan ini bisa 
bermanfaat bagi masyarakat. Dan anak anak yang 
dikhitan nantinya menjadi anak yang sholeh  bermanfaat 
bagi agama keluarga dan bangsa,” harap Syamsu.

Khitanan massal ini dilaksanakan secara rutin setiap 
tahun oleh bDI PEP. Tahun ini, khitanan diikuti oleh 
sekitar 100 anak. Dana yang digunakan berasal dari  
bDI PEP, bAZMA, dan uang infak dari para jamaah 
masjid PEP.MPKUN
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pertamina tandatangani 
Kerja Sama dengan BpKp

KITABERITA

pertamina 
‘goes open Source’
JAKARTA - Corporate Share Service (CSS) Perta-
mina melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan 
aplikasi Open Source yang berlangsung di Lantai 21 
Kantor Pusat Pertamina, Selasa (21/06). 

“Open Source suatu hal yang baru  tapi meru-
pakan kebijakan CSS Pertamina untuk segera 
menerapkannya dan diharapkan pula proaktif para 
pekerja dalam mengimplimentasikannya,” ungkap 
SVP CSS Pertamina, burhanuddin A.E.

Menurut Manager CSS Pertamina, Wahyudi, 
aplikasi Open Source adalah salah satu pilihan untuk 
menghindari praktek penggunaan software ilegal dan 
efisiensi dalam biaya penggunaan software yang 
dipakai di lingkungan  Pertamina. 

“ Di sini (Pertamina)  sudah  mencanangkan asas 
legalitas dalam pengunaan aplikasi software. Jadi 
pemanfaatan Open Source adalah salah satu upaya 
untuk melegalkan aplikasi-aplikasi tersebut karena 
Open Source bersifat terbuka,” kata Wahyudi.  

Selain itu, Wahyudi juga menambahkan, aplikasi 
Open Source juga memberikan efisiensi dalam biaya 
penggunaan software. Pertamina dapat menghemat 
biaya hingga 80% dari biaya sebelumnya. 

Dalam acara ini, hadir pula Ketua Asosiasi Open 
Source Indonesia (AOSI), betti Alisjahbana untuk 
menyampaikan materi mengenai peran strategi dan 
perkembangan Free Open Source Software (FOSS), 
serta pemanfaatanya. 

“Open Source adalah cara/penggunaan software 
yang bebas diubah dan dikembangkan,” papar betti 
yang juga merupakan Duta Open Source Indonesia.

Implementasi Open Source ini dilatar belakangi 
oleh IT Master Plan 2008-2014 mengenai Initiative 
Open Source 2010, serta adanya surat edaran 
da ri Meneg PAN tanggal 30 Maret 2009 tentang 
Pe manfaatan Perangkat Lunak dan Open Source 
Software. 

Dengan aplikasi Open Source yang bersifat ter-
buka, maka user tidak hanya bisa memakai aplikasi ini, 
tapi juga mengembangkannya. Jadi bisa memahami 
secara utuh aplikasi yang digunakan. 

Acara ini juga diisi dengan sharing session hasil 
laporan Migrasi Open Source, serta pemutaran video 
berisi testimoni dari pengguna Open Source.MP HASTI 
TRIANA PUTRI
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JAKARTA - Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pengelolaan Program Kemitraan dan bina 
Lingkungan (PKbL) sangat diperlukan dalam pelaksanaan internal PKbL Pertamina. Mengingat 
pentingnya kebutuhan tersebut, maka pada 24 Juni 2011 ditandatangani Naskah Kesepahaman 
bersama antara Pertamina dengan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bPKP, 
di Jakarta.

Penandatanganan Naskah Kesepahaman bersama tersebut dilakukan oleh Direktur 
Keuangan Pertamina M. Afdal bahaudin selaku Chief Small & Medium Enterprise Scale and 
Social Responsibility Program Pertamina dan Deputi Kepala badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan bidang Akuntan Negara Ardan Adiperdana.

Adapun Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman bersama terdiri dari :
1.Sinergitas Penerapan Praktek Good Corporate Governance dalam kegiatan Program Kemitraan 

dan bina Lingkungan PT. Pertamina (Persero).
2.Risk Assesment Operation dalam kegiatan Program Kemitraan dan bina Lingkungan PT. 

Pertamina (Persero). 
Dalam acara tersebut juga hadir Karen Agustiawan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 

yang pada kesempatan tersebut berkenan menerima plakat dari bPKP.MPPKBL

Direktur Keuangan Pertamina M. Afdal bahaudin selaku Chief Small & Medium Enterprise Scale and Social Responsibil-
ity Program Pertamina dan Deputi Kepala badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bidang Akuntan Negara 
Ardan Adiperdana menandatangani naskah kesepahaman bersama.



No. 29
Tahun XLVII, 18 Juli 2011BERITA 12CSRcorporate social responsibility

melek teknologi Bersama pertamina

Seorang siswa  SMPN 21 Teluk Waru antusias membantu mengangkat CPU 
komputer yang diberikan Pertamina bagi sekolahnya.

rU iV Cilacap adakan 
Khitanan massal
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CILACAP - Sebanyak 346 anak dhuafa dari keluarga 
pra sejahtera mengikuti khitanan masal yang digelar 
oleh RU IV Cilacap bekerjasama dengan Hospital 
Cilacap. Khitanan massal dilakukan secara bertahap 
mulai 13 - 25 Juni 2011.

Dalam kesempatan itu juga Ketua Harian bazma 
RU IV Haeruman menambahkan bahwa pelaksanaan 
khitanan untuk anak dhuafa adalah merupakan pro-
gram rutin yang diselenggarakan setiap tahun yang 
sudah masuk dalam program sosial tahunan bazma, 
dan program ini terselenggara berkat uluran dana dari 
zakat infaqnya seluruh pekerja pertamina RU IV yang 
disalurkan melalui bazma RU IV.

Dalam puncak pelaksanaan khitanan masal anak 
dhuafa yang jatuh pada Sabtu (25/6) berlangsung 
cukup meriah. Dalam kesempatan itu General Ma n-
ager RU IV Cilacap bambang Harijanto dalam sam-
butannya memohon doa restu agar operasi kilang 
berjalan lancar, sehingga pelaksanaan khitanan 
massalpun akan terus diselenggarakan secara rutin 
setiap tahun. Dukungan dari masyarakat Cilacap pada 
khususnya, dan Indonesia pada umumnya sangat 
diperlukan mengingat RU IV merupakan salah satu 
aset negara milik bangsa Indonesia yang patut kita 
jaga bersama-sama.MPRU IV

BALIKPAPAN – Rasa antusias dan gembira terpancar dari 
wajah siswa-siswi SMP N 21 Teluk Waru,, saat menyambut 
kedatangan rombongan External Relation Fuel Retail Marketing 
(FRM) VI, di Desa Kariangau, Teluk Waru, balikpapan. Dengan 
sigap para pelajar langsung memanggul perangkat computer 
yang dibawa rombongan melalui perjalanan laut selama 45 
menit untuk mencapai lokasi.

Perangkat komputer merupakan sarana yang sangat dinanti 
pelajar  di Teluk Waru, yang terbatas dalam akses informasi 
serta kelancaran administrasi. Lokasinya yang terpencil dan 
minim sarana teknologi, menjadi pertimbangan tim Corporate 
Social Responsibility FRM VI memilih SMP N 21 Teluk Waru 
untuk menerima bantuan komputer. Setiap hari, guru dan murid 
SMP tersebut harus menempuh perjalanan laut dan menantang 
ombak untuk tiba di sekolah.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di SMP 
N 21 Teluk Waru oleh  Assistant Manager External Relations 
FRM VI bambang Irianto, kepada Kepala SMP N 21 Sunardi. 
“Kami berharap seperangkat komputer ini dapat membantu 
sekolah melek teknologi sekaligus membantu kelancaran 
administrasi,”jelas bambang Irianto.

Selain SMP N 21 Teluk Waru, selama bulan Juni 2011 
terdapat tiga sekolah dasar yang mendapat bantuan komputer 
dari FRM VI. Ketiga SD tersebut adalah SD N 009 yang berlokasi 
di balikpapan Tengah, SD N 014 serta SD N 033 yang berada 
di balikpapan Utara. Seluruh sekolah yang mendapat bantuan 
tersebut telah melalui proses survei kelayakan. MPFRM VI

BALI - Komitmen Per tamina membawa 
anak bangsa Indonesia untuk bisa 
bersaing dan berlaga ke kancah 
Inter nasional diwujudkannya me lalui 
pembinaan olahraga se pakbola melalui 
The In donesian All Star Team Challenge 
2011.

Dari ribuan peserta yang mendaftar 
dalam proses seleksi 10 kota (Jakarta, 
ban dung, Medan, Semarang, Pekanbaru, 
Malang,  Pa lem bang,  Makassar, 
balikpapan dan bali), terpilih sebanyak 
75 anak berusia 10-16 tahun untuk 
mengikuti Milan Junior Camp bali 2011 
selama dua minggu. 

Dari 75 anak tersebut, mereka 
menunjukkan kemampuan terbaiknya 
selama mengikuti pelatihan sepakbola 
di Camp  yang dilaksanakan oleh para 
pelatih AC Milan Academy dan pelatih lokal dari Universitas 
Negeri Jakarta. 

Dalam acara penutupan Milan Junior Camp di bali, Sabtu 
(9/7), sebanyak 26 anak berhasil dan berhak untuk mengikuti 
seleksi di All Star Team 2011 yang akan dilangsungkan pada 
bulan September di Jakarta menjadi 18 anak yang akan 
diberangkatkan ke Italy pada bulan Oktober nanti untuk mengikuti 
turnamen internasional yang diselenggarakan oleh AC Milan.

“Saya sangat senang sekali sudah bisa terpilih karena saya 
datang dari jauh-jauh untuk mencari ilmu, saya mengucapkan 
terima kasih kepada keluarga saya di Papua yang telah 
mendukung dan mendoakan saya. Saya merasa senang karena 
bisa punya banyak teman dari seluruh Indonesia,” ungkap salah 
satu peserta yang berhasil lolos, Falen Mariar dari Papua.

Tidak lupa juga Falen mengucapkan terima kasih  kepada 
Pertamina yang sudah memberikan sponsor sehingga dirinya 
bisa berada di sini dasn Falen berjanji akan terus berlatih keras 
untuk bisa membawa nama baik Indonesia.

 Assistant Manager External Relation Region V, 
Eviyanti Rofraida mengatakan ajang kali ini memang luar biasa 
karena para peserta terdiri dari kota yang berbeda, dengan latar 
belakang ekonomi dan sosial yang berbeda untuk  berkompetisi 

DUMAI - Selama 2008-2011, 947 anak kurang mampu 
berusia 11 tahun ke atas se-Kota Dumai dan Sei 
Rokan turut menikmati Program Khitanan Massal yang 
diadakan Refinery Unit (RU) II Dumai. Jumlah tersebut 
terdiri dari 250 orang anak pada tahun 2008, 220 orang 
anak pada tahun 2009, 277 orang anak pada tahun 
2010, dan 200 orang anak pada tahun 2011. Peserta 
khitanan tersebut berasal dari 22 kelurahan se-Kota 
Dumai dan Sungai Rokan, termasuk yang berasal dari 
Ring I Pertamina, yaitu wilayah yang berdampingan 
dengan Kilang RU II Dumai, Komplek Perumahan 
Pertamina bukit Datuk Dumai, dan Water Treatment 
Plant (WTP) Pertamina Sei Rokan.

Untuk tahun 2011, Program Khitanan Massal 
di selenggarakan pada 25 Juni 2011 di Pertamina 
Hospital Dumai. Selain sebagai lokasi kegiatan, 
Pertamina Hospital Dumai juga menyediakan tenaga 
medis terlatih dan penyuluhan kesehatan untuk 
perawatan pasca khitan.

Program CSR ini juga berkolaborasi dengan 
Program Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqah, 
Wakaf, dan Hibah (ZISWAF) baituzzakah Pertamina 
(bAZMA) RU II, baik dari segi pendanaan maupun 
pendataan dan survei anak yang akan dikhitan. 
bAZMA RU II ini merupakan badan Amil Zakat (bAZ) 
yang menghimpun zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan 
hibah dari pekerja Pertamina RU II untuk disalurkan 
kepada mustahik atau orang yang membutuhkan 
bantuan ZISWAF. 

Wakil Walikota Dumai Agus Widayat dalam 
sambutannya mengatakan mengucapkan terima 
kasih atas acara penyelenggaraan khitanan ini dan 
turut mendukung program Pemerintah Kota Dumai 
khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. 

Selanjutnya Wakil Walikota Agus Widayat, GM 
RU II Suhaimi, Legal & General Affairs Manager 
Fardi, Director of PHD Saiful bahri, Ketua bAZMA 
burhanuddin, beserta jajarannya memantau ke lokasi 
tempat acara khitanan berlangsung.MPRU II

rU ii dumai adakan 
Khitanan massal

milan Junior Camp Bali 2011 :
26 anak Lolos Seleksi all Star team 2011

dan berjuang untuk bisa menuju AC Milan. 
“Ini juga sebagai upaya membangkitkan semangat persatuan 

generasi muda dan komitmen Pertamina untuk mengembangkan 
generasi muda dalam pembinaan bakat-bakat sepakbola di  
Indonesia,” ungkap Eviyanti. 

Disamping itu menurut Eviyanti, ajang ini juga sebagai 
langkah kecil untuk menunjukkan Pertamina membantu menuju 
Kelas Dunia sebagaimana yang telah dicita-citakan Pertamina 
menjadi perusahaan kelas dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Duta AC Milan, Daniele 
Massaro juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
Pertamina yang telah menjadi sponsor utama dalam program 
yang hebat seperti ini. 

“Saya melihat anak-anak memiliki kualitas yang tinggi dalam 
bermain bola dan para pelatih juga telah bekerja dengan baik. 
Pesan saya agar anak-anak selalu menerapkan disiplin saling 
menghargai teman dan lawan main,” ungkap Massaro.

Komitmen Pertamina dalam mendukung kemajuan dunia 
sepak bola di tanah air tidak hanya dibuktikan melalui ajang ini 
saja, namun Pertamina juga membuktikan dengan mendukung 
Asian Football Cup (AFC) 2010 serta Persatuan Sepak bola 
Seluruh Indonesia pada Sea Games di November 2011.MPIK


