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Senior Vice President Pemasaran Pertamina
Hanung Budya menerima penghargaan dari
MarkPlus untuk Corporate Brand dan Product
Brand. Untuk Corporate Brand, Pertamina
meraih penghargaan pada kategori industry
resources. Sedangkan untuk Product Brand,
Pertamina mendapatkan pengh argaan
untuk dua produknya, yaitu Pertamax dan
Mesran.
••• Berita selengkapnya di halaman 11

Senior Vice President Pemasaran Pertamina Hanung Budya menerima tiga penghargaan dari MarkPlus Conference untuk Corporate Brand dan Product Brand. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden
dan Pendiri MarkPlus, Inc., Hermawan Kartajaya di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (27/5).
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Permintaan BBM PSO
Terus Meningkat
Pengantar Redaksi:
Dari tahun ke tahun
kebutuhan akan bahan bakar
minyak (BBM) baik subsidi
maupun non subsidi terus
meningkat. Hal ini dikarenakan
meningkatnya jumlah kendaraan,
perkembangan industri, walaupun
untuk konsumsi rumah tangga
sudah terkurangi oleh program konversi minyak tanah ke
Elpiji. Untuk mengatasi hal tersebut Pertamina selalu meminta
tambahan kuota kepada Pemerintah. Berikut paparan Direktur
Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo kepada
Media Pertamina, di Jakarta.
Bagaimana Pertamina melihat perkembangan
konsumsi BBM baik yang subsidi maupun yang non
subsidi. Berapa kira-kira pertumbuhannya dalam setahun?
Kalau pertumbuhan di PSO (public service obligation) masih
tinggi sejalan dengan pertumbuhan aktivitas di masyarakat.
Meski pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan, karena
bisnis transportasi darat terkalahkan oleh kecenderungan
masyarakat yang memilih tranportasi lain yang lebih murah.
Karena pada waktu itu harga tiket pesawat lebih murah
daripada bis dan kereta.
Peningkatan konsumsi PSO kembali meningkat yang
dipaksa oleh pertumbuhan kendaraan bermotor yang
sangat tinggi, khususnya sepeda motor dengan rata-rata
pertumbuhannya hampir di atas lima juta per tahunnya.
Rasanya tidak ada di dunia lain yang bisa menandingi
pertumbuhan sepeda motor di Indonesia.
Di China sendiri untuk di tengah kotanya sudah tidak
ada sepeda motor karena tidak boleh lagi beroperasi di
tengah kota. Jadi sepeda motor meskipun sudah di-treat
dengan asumsi 1 liter = 80 kilometer tapi mobilitasnya juga
cukup tinggi, sehingga pertumbuhannya sampai saat ini bisa
mencapai 4-5 persen konsumsi BBM PSO.
Apakah trend ini akan terus berlanjut sampai 5 tahun
ke depan? Kalau tidak ada suatu keputusan yang tegas dari
Pemerintah tentang transportasi masal mungkin 5 tahun ke
depan kondisinya akan lebih meningkat dari sekarang.
Saya tidak bisa membayangkan lalu lintas, khususnya di
tengah kota seperti Jakarta pengguna kendaraan baik roda
dua maupun roda empat sudah melebihi batas yang wajar. Itu
sangat mempengaruhi permintaan akan BBM setiap tahunnya,
dan hal tersebut tidak hanya di kota besar saja, tetapi juga
terjadi di kota kecil.
Misalnya saja, saya yang pulang ke kota kecil, biasanya ke
Malang itu hanya butuh waktu 15 menit. Sekarang sudah tidak
bisa lagi, yakni perjalanan satu jam. Dengan waktu satu jam
dan 15 menit, BBM nya banyak mana? Sudah pasti yang satu
jam tersebut.
Inilah yang harusnya menjadi prioritas bagi Pemerintah
sehingga kadang-kadang mengapa Pertamina selalu meminta
kuota distribusi BBM PSO ini naik. Sebetulnya tambahan
kuota bukan permintaan Pertamina, tetapi karena desakan
kebutuhan di masyarakat. Kalau tidak klausul dari Pemerintah
untuk membatasi, kita tidak mungkin lagi melakukan
pembatasan.
Di sisi lain, jika tingkat konsumsi melebihi kuota, subsidi
penjualan kelebihan kuota tersebut ditanggung Pertamina.
Karena kami dianggap melanggar ketentuan. Sekarang ini
kami sedang mendorong Pemerintah khususnya ke Dirjen
Migas, BPH supaya ada pengaturan tersendiri kalau memang
BBM PSO tidak ditambah. Jadi peningkatan ini terutama
disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan kendaraan dan itu
terutama untuk Premium.
Bagaimana dengan Solar? Sama saja naik, karena
nelayan pengguna yang sangat tinggi. Apalagi dengan
kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, luar biasa
mengembangkan nelayan sehingga tuntutan konsumsi Solar
juga menjadi lebih tinggi.
Apakah penambahan kuota Premium pada 2010
disesuaikan dengan pertumbuhan kendaraan? Iya.
Yaitu sesuai dengan pertumbuhan 4-5 persen tadi. Yang jadi
masalah bagaimana mengerem konsumsi Premium dan Solar.
Pertamina sudah mengusulkan ke Pemerintah untuk dilakukan
langkah-langkah untuk pengamanan ini, termasuk orang kaya
agar membeli BBM non subsidi.
Itulah, cara kita untuk mem-balance konsumsi BBM
subsidi dengan non subsidi, karena Pertamax tidak dijual di
kampung. Nah, kalau tidak ada ketentuannya dari Pemerintah
bagaimana kita (Pertamina) akan menjual Pertamax di

kampung sana.
Sedangkan penjualan BBM industri sangat bagus. Dan itu di
luar penjualan kepada PLN. Walaupun persaingannya demikian
banyak, alhamdulillah kami masih bisa bertahan dan tumbuh.
Bagaimana dengan market share Pertamina? Total masih
sekitar antara 80-90 persen. Jadi boleh dikatakan masih tetap
menjadi market leader. Memang begini, meskipun kadangkadang diserobot sana dan sini itu sah-sah saja. Itu bagi saya
bukan suatu malapetaka, tapi justru menjadi tantangan bagi
Pertamina.
Kalau kami kalah? Berarti kami harus menerapkan service
excellent di sini. Satu di antaranya, kita harus memberikan
suatu service yang bagus kepada industri, sehingga industri
hanya membayar saja apa yang mereka beli, dan tidak perlu
memikirkan losses. Itulah salah satu yang kita jual kepada BBM
industri.
Jadi sekarang kalau dilihat persaingan begitu
banyak, apalagi Shell sudah masuk ke Pulau Laot yang
langsung bikin hubungan dengan Adaro. Bagaimana Anda
melihatnya? Kalau itu sama kami juga terikat dengan mereka.
Jadi yang namanya pembeli kadang-kadang tidak membeli
barang 100 persen sah-sah saja. Kalau mungkin Pertamina bisa
merebut semua itu sangat bagus.
Bagaimana strategi Anda untuk mempertahankan
dominasi market, kalau hampir setiap hari banyak pesaing
masuk ke pasarnya Pertamina? Jadi begini, yang kita jual
adalah kontinuitas service dan sebagainya. Tentunya harga
juga menjadi satu pertimbangan lain. Jadi untuk kontinuitas
konsumen itu, harga menjadi barometer. Ada konsumen yang
kebutuhannya harus dijamin.
Nah, kita (Pertamina) ini harus bisa bermain di dua sisi
kebutuhan permintaan konsumen. Jadi kita kadang-kadang
menerapkan harga jangan diubah dua mingguan karena merasa
repot. Akhirnya kita terapkan dengan hal yang lain. Intinya
Pertamina sangat fleksibel. Menyiapkan kebutuhan secara
individu juga sudah bisa.
Ini banyak hal, di mana kemarin beberapa kasus khususnya
konsumen dari kalangan BUMN yang juga beralih. Alhamdulillah
sekarang beberapa sudah kembali lagi ke Pertamina untuk
memenuhi kebutuhan BBM-nya. Memang kami di sini kerjanya
tidak boleh lengah. Artinya jangan sampai ini kompetitor bisa
mendahului kita. Itu yang mengharuskan tim kami harus bisa
bergerak terus-menerus.
Bagaimana prediksi Anda tentang pertumbuhan BBM
industri dalam setahun? Sekarang ini yang tumbuh besar itu
ada di Kalimantan. Sedangkan yang lainnya pertumbuhannya
relatif standar dan tidak signifikan. Tapi yang tumbuhnya tinggi
ya ada di sana.
Berarti Pertamina harus masuk ke sana dengan intens.
Sebenarnya selama ini kami sudah melakukan secara maksimal,
seperti menaruh depot yang mengapung di Pulau Laot dan
memperbesar depot Pertamina.
Jadi salah satu faktor yang bisa menentukan
keberhasilan Anda dalam membuat infrastruktur itu harus
sedekat mungkin ke konsumen. Itu kira-kira gambaran
perencanaan infrastruktur untuk BBM ? Ya. Jadi begini tidak
harus depot kita ini jauh dari mereka. Tapi mereka akan dekat
dengan BBM kita disitu. Nah itu ada caranya, mereka juga
kan mempunyai tangki timbun, kita kuasai. Maksudnya, kita
sewa tangki timbunnya sehingga itu tadi mereka tinggal terima
tetesannya itulah yang mereka bayar.
Untuk pembangunan storage bagaimana? Yang jelas
untuk pembangunan fuel storage Tuban sudah selesai dan
operasi tinggal peresmiannya saja. Jaringan pipa tinggal sedikit
karena kemarin ada kendala, yang kemarin sudah diputuskan
di darat sekarang kami harus belok ke laut. Dari sepanjang
Surabaya – Tuban tinggal 12 km yang kira-kira disekitar daerah
Lamongan yang mestinya lewat darat harus dibelokkan lewat
laut.
Untuk kapasitas storage Tuban hampir 200-an ribu KL. Jadi
besar, dan itu memang diperuntukan melayani wilayah Jawa
Timur. Karena Jawa Timur merupakan wilayah yang paling kritis
dalam suplai BBM dalam negeri. Untuk Surabaya itu tergantung
dari tangker, sedangkan tangker di Surabaya sudah crowded.
Karena pelabuhan Pertamina juga di pelabuhan umum
sehingga kami harus gantian dengan yang lain. Dan selalu
yang bikin deg-degan itu Surabaya, stoknya rata-rata 5 hari.
Artinya kapal harus datang dan itu menyebabkan costnya
mahal. Sedangkan konsumsi Surabaya sudah hampir mendekati
dengan Jakarta.MPNDJ

TDL Versus Harga Elpiji
Setiap tahun Pertamina selalu merugi untuk
penjualan Elpiji non subsidi, yaitu Elpiji tabung biru.
Mengapa Pertamina bisa merugi, dan kenapa terus
menjual Elpiji tabung biru kalau memang merugi?
Pertanyaan itu boleh jadi banyak beredar di benak
masyarakat. Kiprah Pertamina dalam menjual gas
sungguh panjang. Alkisah, UU Nomor 8 Tahun 1971
tentang Pertamina Pasal 13 huruf b, menyebutkan
tugas Pertamina adalah melaksanakan menyediakan
dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas
bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal itulah yang melahirkan public service
obligation (PSO), sebuah tugas yang tegas-tegas tidak
memberikan keuntungan finansial kepada Pertamina,
kecuali sekadar fee dan itupun masih dipotong 60
persen sebagai pajak. Ketika BBM mendapatkan
subsidi Pemerintah, gas bumi tidak mendapatkan
subsidi, tapi sebagai BUMN Pertamina tetap harus
memenuhi kebutuhan gas bumi di masyarakat. Ketika
UU Nomor 8 Tahun 1971 tak berlaku lagi diganti UU
Nomor 22 Tahun 2001, PSO BBM bersubsidi ada di
tangan Pemerintah, tapi pelaksanaannya diberikan
kepada Pertamina, dan formulanya Pertamina
mendapatkan keuntungan (Alpha), walaupun kalangan
DPR cenderung terus mengurangi persentase
Alpha ini. Tapi sekali lagi Elpiji biru masih seperti
dulu, diedarkan oleh Pertamina tanpa ada subsidi
Pemerintah. Itulah yang menjadi penyebab kerugian
Pertamina dari tahun ke tahun dalam penjualan Elpiji.
Akan halnya Elpiji 3 kilogram karena proyeknya
khusus dan ada subsidinya, maka Pertamina
mendapatkan keuntungan. Tetapi Elpiji non subsidi
bertabung biru ini, yang masih bermasalah, yaitu
membuat Pertamina merugi setiap tahun. Semakin
banyak Elpiji non subsidi ini terjual, semakin banyak
pula kerugian Pertamina. Pertamina harus menombok
Rp 2.658 per kilogram dari setiap Elpiji non subsidi
yang terjual. Tahun 2009 kemarin, kerugian Pertamina
sekitar Rp 2,7 triliun.
Ketika Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan mengungkapkan rencana menaikkan
harga gas tabung biru ukuran 12 kilogram, beberapa
anggota DPR Komisi VII sudah menyatakan tidak
setuju dengan alasan 1 Juli 2010 ini ada kenaikan
TDL (tarif dasar listrik). “Tidak adil kalau Pertamina
menaikkan harga gas,” kata Zulieflimansyah dari
FPKS.
Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa TDL
begitu cepat disetujui kenaikannya padahal listrik itu
mendapatkan subsidi Pemerintah? Mengapa yang
tidak mendapatkan subsidi (Elpiji biru) justru ditahantahan kenaikan harganya? Wajar kalau muncul
kesan Pertamina selalu harus mengalah pada BUMN
lain (baca: PLN yang didulukan kepentingannya).
Termasuk harus
mengalah -- tidak ada
solusi komprehensif
-- ketika utang-utang
PLN, Garuda, TNI
bejibun (pernah
mencapai Rp
30 triliun), agar
lembaga-lembaga
itu mempercepat
pelunasan utangnya.
Pertamina berharap
ada pemahaman yang
sama semua pihak,
bahwa Pertamina
tidak selayaknya
diberi beban
berlebihan.MP
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Senam Aerobik Dulu, yukkk...!
Untuk menjadi perusahaan migas nasional kelas dunia,
Pertamina tentu saja sangat memperhatikan sumber daya
manusia sebagai penggerak roda perusahaan Untuk dapat
menjadi SDM yang world class ada banyak komponen yang
hal yang harus di upgrade salah satunya adalah derajat
kesehatan pekerja. Untuk menjadi sehat diperlukan usaha
pencegahan sebelum jatuh sakit yang disebut promotif.
Laporan yang dirilis oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO)
pada tahun 2008 menyebutkan bahwa program promotif
kesehatan di tempat kerja efektif meningkatkan perlindungan
terhadap berbagai risiko penyakit seperti kegemukan,
diabetes dan jantung. Sebuah studi lengkap tentang
manfaat ekonomi dari promotif kesehatan di tempat kerja
menghasilkan 25-30 persen pengurangan biaya kesehatan
dan absensi, serta pengurangan cuti sakit. Promotif
kesehatan di tempat kerja juga memberikan keuntungan
lebih dari dari sekadar manfaat ekonomis yaitu meningkatnya
produktifitas kerja.
Beberapa waktu yang lalu Pemerintah RI melalui
Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajak untuk
menggiatkan kembali promotif kesehatan melalui budaya
olahraga. Dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat,meningkatkan kesegaran
jasmani dan rohani serta meningkatkan produktivitas kerja.
Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17 tahun 1984
yang isinya adalah Jam Krida Olahraga bagi PNS, lembaga
pemerintahan termasuk BUMN untuk menyelenggrakan
olahraga sebelum jam kerja setiap hari jumat selama 30
menit.
Pertamina sebagai salah satu BUMN di Indonesia tidak
ketinggalan dalam melaksanakan momentum Jam Krida
Olahraga ini melalui program Senam Krida Jumat yang
rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Senam Krida Jumat
berkembang sangat inovatif di unit area Pertamina antara
lain program senam aerobic, senam tera, program bugar dan
sehat, dll. Sebagian besar senam krida jumat adalah senam
aerobik.
Banyak orang menganggap senam aerobik adalah
olahraga ringan dan hanya cocok untuk kalangan umur
tertentu saja misal wanita dan anak-anak. Padahal tidak lah
demikian , senam ini sangat bermanfaat bagi siapa saja baik
pria maupun wanita, baik tua maupun muda. Mereka yang
dahulu mengira senam aerobik merupakan olahraga ringan,
setelah melakukannya sendiri pasti merasa bahwa senam
adalah olahraga yang mempunyai banyak macam intensitas
dari ringan (low) hingga tinggi (high).Untuk lebih mengenal
senam aerobik lebih mendalam maka kita definisikan senam
aerobik terlebih dahulu.
Aerobik berasal dari kata aero yang berarti oksigen.
Jadi aerobik sangatlah erat dengan penggunaan oksigen.

Dalam hal ini berarti latihan aerobik adalah latihan yang
menggunakan sistem kerja dengan menggunakan oksigen
sebagai kerja utama.
Olahraga yang berlangsung secara kontinyu lebih dari
empat menit dengan intensitas rendah termasuk golongan
aerobik. Jadi olahraga yang bersifat aerobik bukan hanya
senam aerobik, tetapi masih banyak jenis olahraga lainnya,
misalnya bersepeda, berenang, jalan cepat, lari lintas alam, lari
maraton.
Menurut referensi senam aerobik adalah serangkaian
gerak yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti
irama musik yang dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis,
kuntinuitas dan durasi tertentu. Latihan senam aerobik tidak
terlepas dari sistematika umum berolahraga yang terdiri dari
tiga fase, yaitu :
Fase Pemanasan ini dapat menggunakan pola warming up
yang didahului oleh kegiatan stretching / penguluran otot –otot
tubuh dan dilanjutkan dengan gerakan dinamis pemanasan.
Kegiatan pemanasan / warming up ini memiliki tujuan yaitu:
meningkatkan elastisitas otot di sekitar persendian untuk
mengurangi risiko cedera.
Fase latihan inti adalah fase utama dari sistematika latihan
senam aerobik. Dalam fase ini target latihan haruslah tercapai.
Salah satu indikator latihan telah memenuhi target adalah
dengan mempredikdi bahwa latihan tersebut telah mencapai
training zone. Rumus training zone adalah (60-90%) x (220usia).
Pada fase pendinginan (Cooling down) dilakukan
gerakan-gerakan yang mampu menurunkan frekuensi denyut
nadi untuk mendekati denyut nadi yang normal, setidaknya
mendekati awal dari latihan. Pemilihan gerakan pendinginan ini
harus merupakan gerakan penurunan dari intensitas tinggi ke
gerakan intensitas rendah. Ditinjau dari segi faal, perubahan
dan penurunan intensitas secara bertahap tersebut berguna
untuk menghindari penumpukan asam laktat yang akan
menyebabkan kelelahan dan rasa pegal pada bagian tubuh/
otot tertentu.
Dengan senam aerobik yang teratur, badan menjadi segar.
Segala keletihan setelah bekerja menjadi hilang. Terlebih
lagi, daya tahan tubuh meningkat. Di samping itu, kegiatan
olah raga ini juga dapat meningkatkan kebersamaan dan
merupakan suatu rekreasi yang murah. Ikut senam secara
teratur, tidur menjadi lebih enak, pusing-pusing di kepala
menjadi hilang. Jadi untuk hal ini senam aerobik merupakan
suatu pilihan yang menarik dan telah difasilitasi oleh
perusahaan setiap hari Jumat.
Let’s start to do it.MP
ENI DWI ASTUTI
Medical - HR Operation

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)

Management Walkthrough di Kilang RU IV
CILACAP - Sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi
kilang Pertamina RU IV dalam rangka persiapan menghadapi
Turn Around (TA) yang rencananya akan dilaksanakan dalam
waktu dekat, tim investigasi yang terdiri dari SVP Refinery
Operation Chrisna Damayanto, Manager HSE Corporat Taruli
Sibuea, dan Manager Planning & Controlling Agung Mardiono
melakukan Management Walkthrough (MWT) di kilang RU IV
Cilacap, (4/5).
Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah untuk mencari
masukan langsung dari bawahan di lapangan, disamping juga
sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan cara pengelolaan,
pembinaan keahlian seluruh aparat yang terlibat dalam setiap
kegiatan yang mempunyai risiko terjadinya incident, sehingga
kejadian dapat dicegah.
Dari berbagai aspek yang ditemui pada saat management
walkthrough tersebut, ada beberapa hal yang jadi temuan.
Antara lain, pipa yang berkarat, steam yang bocor, rantai yang
menjuntai ke jalan, rumput yang tumbuh di sambungan pipa,
checklist laporan yang belum ada paraf dari pengawasnya.

Foto : RU IV

Editorial

SUARA

Tim manajemen sedang mendapatkan penjelasan dari pekerja RU IV.

Terkait temuan tersebut sekaligus dilakukan dialog dengan
pekerja agar temuan dapat ditindaklanjuti dan diperbaiki. Selain
itu, Chrisna Damayanto juga berpesan agar selalu waspada,
teliti dan hati-hati, karena itu semua merupakan salah satu
sikap yang harus dimiliki oleh setiap pekerja, selain taat pada
prosedur dan aturan memasuki area kilang.MPRUIV
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Anjungan RU II
Terpilih sebagai
Stand Terbaik
Dumai Expo 2010

bahan bakar Pertamax.
“Jadi kalau ada kegiatan
seperti ini, paling tidak peng
guna Premium tergugah untuk
beralih ke Pertamax. De
ngan perbedaan RP 500,saja, sudah mendapatkan
keuntungan, karena Perta
max merupakan bahan bakar
dengan pembakaran sem
purna, menjadikan tarikan
mes in yang dahsyat, lebih
irit, dan ramah lingkungan”,
papar Susi.
Selain memanjakan pe
langgan, kegiatan ini juga
menguntungkan SPBU
yang mendapat tambahan
pelanggan, dan peningkatan
penjualan Pertamax. Di
SPBU Pramuka program
“Bagimu Negeri” mengerek
angka penjualan Pertamax
hingga 4300 liter selama 1
jam. Padahal dalam kondisi
normal penjualan Pertamax
hanya menyentuh angka 4500
liter per hari.
Kegiatan ini digelar di 20
SPBU COCO ( Company Our
Cooperate Our) Pertamina,
di Jakarta, Tangerang, dan
Depok. Diantaranya di SPBU

Antrian konsumen Pertamax di SPBU Cikini menikmati program Bagimu
Negeri.

–Cikini, SPBU Jl. Industri II
Kemayoran, SPBU Jl. Letjen
Suprapto Kav. 26 Kemayoran,
SPBU Jl.Kemanggisan utama
Raya No. 6-8, SPBU Jl. Letjen
S.Parman Kav 109, SPBU Jl.
Kelapa Dua, SPBU Jl. Daan
Mogot KM.10 Kedaung Kali
Angke, SPBU Jl. Pramuka,
SPBU Jl. Matraman Raya
No.44, SPBU Jl. Matraman
Raya No. 84, SPBU Jl. Rasuna
Said Kav X2/2, SPBU Jl.M.T.
Haryono Tebet Kav. 18,
SPBUJl. Kapt. Tendean No.
38, SPBU Jl. Gatot Subroto
31, SPBU Bumi Serpong

Damai – Tangerang, SPBU Jl.
Soebianto Djojohadikusumo
– Tangerang, SPBU Jl. Alam
Sutra Boulevard – Tangerang,
dan SPBU Komp. Bumi Per
kemahan Cibubur – Depok.
Pertamax adalah bahan
bakar minyak dengan Re
search Octane Number
(RON) 92, untuk pembakaran
yang lebih sempurna se
hingga menghasilkan tenaga
maksimal dari mesin ken
daraan dengan emisi gas
buang yang ramah lingkungan.
MP
NDJ

Sosialisasi dan Dialog Interaktif dengan
Pelanggan
Medan – Untuk menjadi
perusahaan minyak nasional
kelas dunia, Pertamina terus
b e r u s a h a m e n i n g k a tk a n
pelayanan demi kepuasan
para konsumen. Hal tersebut
disampaikan oleh Asisten
Customer Relation Pertamina
Pemasaran Region I, Rustam
Aji, dalam acara Sosialisasi
dan Dialog Interaktif Kon
sumen Pelanggan dengan

Foto : PMS REG. I

DUMAI - Dalam rangka memperingati HUT ke-11 Kota
Dumai Tahun 2010 pemerintah Kota Dumai bekerjasama
dengan even organizer Mahudun Saricipta Utama kem
bali menggelar acara Dumai Expo. Seperti tahun-tahun
sebelumnya RU II Dumai ikut serta dalam pameran yang
diikuti oleh peserta, baik dari dalam maupun luar Kota
Dumai tersebut. Dumai Expo 2010 berlangsung dari
tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2010 di Terminal
Agribisnis TPI Kelurahan Purnama.
RU II mengambil tema anjungan/booth yaitu “Friend
ly Refinery”. Beberapa poster yang berisi kegiatan CSR,
proses kilang, pengolahan limbah dan emergency drill
terlihat dipajang pada booth RU II tersebut. Booth
yang luasnya sekitar 45 M2 tersebut juga memamerkan
peralatan dari HSE, Laboratory dan salah satu mitra
binaan PKBL Area I. Booth RU II yang didesain
minimalis dan dibuat dengan bahan-bahan ramah
lingkungan berhasil memperoleh predikat sebagai stand
terbaik Dumai Expo 2010.
Terlihat beberapa pejabat maupun masyarakat
lainnya berkunjung ke anjungan RU II, seperti Walikota
Dumai, Danlanal, Ketua/Anggota DPRD, General
Manager bersama Tim Manajemen RU II, dan lain-lain.
Selama pameran berlangsung dibagikan hadiah lucky
draw kepada pengunjung yang beruntung berupa
delapan buah kompor gas, delapan buah lampu
emergency, empat buah Petromax LPG, dan dua unit
sepeda Polygon. Di samping itu panitia booth RU II
juga telah membagikan ratusan souvenir berupa pena,
gantungan kunci, leafbook dan leaflet tentang RU II
yang dikemas dalam tas ekslusif berlogokan Pertamina
RU II. Panitia juga memberikan lebih kurang seribuan
kuisioner sebagai feedback dari pengunjung terhadap
anjungan maupun keberadaan RU II secara umum.
Pada pembukaan Dumai Expo 2010 Walikota Dumai
mengharapkan Dumai Expo 2010 dapat menjadi ajang
promosi SDA daerah di wilayah Dumai.MPRU II

Jakarta - Berbagai cara
digelar untuk memperingati
102 tahun, Hari Kebanglkitan
Nasional, pada 20 Mei lalu.
PT. Pertamina (Persero)
punya cara tersendiri, dengan
menggelar program bertajuk
“Bagimu Negeri”, sebagai
wujud apresiasi kepada para
pelanggan setia Pertamax.
Para pelanggan mendapat
harga spesial Pertamax se
besar Rp 5000,- per liter, yang
diberlakukan selama satu
jam, mulai pukul 09.00 hingga
10.00 WIB. Meski pembelian
dibatasi satu jam, dan volume
maksimal 30 liter, namun
tidak mengurangi antusiasme
warga Jakarta, yang tertarik
dengan kegiatan ini. Antrian
panjang pun tak terelakkan,
seperti di SPBU 31.13103, Jl.
Pramuka, Jakarta Timur.
Asisten Manager External
Relation Region III, Jakarta,
Susi Aryani menegaskan
kegiatan ini selain sebagai
wujud apresiasi kepada peng
guna setia Pertamax, se
kaligus sebagai ajang so
sialisasi kepada pengguna
Premium agar beralih ke

Foto : Wahyu/Dok. Pertamina

Foto : RU II

Program Bagimu Negeri,
Pertamina Diskon Pertamax
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Asisten Customer Relation Pertamina Pemasaran Region I, Rustam Aji presentasi di depan para pelanggan.

Pertamina, PLN dan PDAM
Tirtanadi Sumatera Utara.
Acara dilaksanakan oleh
Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia, (19/5) di Hotel Inna
Dharma Deli Medan.
Dengan moderator Sri
Rejeki, SE, MSi, Dosen Fakul
tas Ekonomi Universitas Ne
geri Medan, acara tersebut
juga menghadirkan pembicara
GM PT PLN (Persero) Wila
yah Sumatera Utara, Denny
Pranoto, dan dari Direktur Pe
rencanaan & Produksi PDAM
Tirtanadi Provinsi Sumatera
Utara, Subahri Ritonga.
Dalam paparannya,
Rustam Aji mengungkapkan
bahwa Pertamina bukan la
gi ”pengelola tunggal”, na
mun telah menjadi ”pemain
biasa” di dalam industri mi
gas di Indonesia. Karena
itu, Pertamina harus siap
berk ompetisi tidak hanya
di tingkat nasional, namun
juga internasional. ”Salah
sat unya upaya kita adalah
dengan perbaikan layanan di
SPBU, yang dikenal dengan
Pasti Pas!,” ungkap Rustam

saat menjawab salah satu
pertanyaan.
Berdasarkan survey yang
dilaksanakan bekerja sama
dengan Lembaga Penelitian
FISIP-USU, indeks kepuasan
pelanggan SPBU semakin
meningkat. Dari nilai 3.57
(skala 0-5) di awal 2008,
secara bertahap meningkat
menjadi 4.30 akhir 2009
kemarin. Survei Integritas
Sektor Publik yang dilakukan
Komisi Pemberantasan Ko
rupsi (KPK) di tahun 2009
kemarin, juga menempatkan
Pertamina menjadi tiga besar
peraih nilai tertinggi.
Saat ditanya mengenai
keamanan penggunaan
LPG, Rustam menyampaikan
bahwa Pertamina telah me
realisasikan program konversi
minyak tanah ke gas di Su
matera Utara. Hingga Mei
ini, total paket perdana yang
didistribusikan untuk tahap I
dan II ini sebanyak 1.750.351
Tabung Gas. Proses sosialisasi
masih terus dilakukan agar
masyarakat semakin paham
dalam penggunaan dan

pemeliharaan LPG 3 kg.
Promo Hari
Kebangkitan Nasional
Untuk memperingati 102
tahun Kebangkitan Nasional,
Rustam menyampaikan
bahwa Pertamina juga mela
kukan program promo untuk
pengguna Pertamax. Tanggal
20 Mei, Pertamina akan
memberikan potongan harga
Pertamax Rp 102,- /liter di
lima SPBU di Medan. Salah
satu tujuan program ini adalah
agar dapat mengingatkan
lagi semangat nasionalisme
konsumen.
SPBU yang melaksanakan
program promo tersebut ada
lah SPBU 12.201.115 Jl. Iman
Bonjol-Medan, 14.201.1121
dan 14.201.1129 di Jl. Ling
kar Luar Barat-Medan,
14.201.1126 Jl. Brigjend Ka
tamso-Medan, dan SPBU
14.201.1154 Jl H. JuandaMedan.
Promo dilaksanakan dari
jam 07.00 WIB hingga 19.00
WIB.MPPMS REG. I

Jakarta (Neraca)- Pusat Kebijakan Publik (PUSKEPI)
menilai usulan kenaikan harga elpiji 12 kg oleh Pertamina
merupakan hal yang wajar. Disamping karena Pertamina
menderita kerugian dalam penjualan elpiji tabung 12 kg,
harga jual lebih rendah dari harga keekonomian ibarat
program “subsidi terselubung” bagi masyarakat kelas
atas.
Direktur PUSKEPI, Sofyano Zakaria memperkirakan
Pertamina akan menanggung kerugian hingga Rp2,7
triliun pada tahun2010, jika elpiji 12 kg tetap dijual
dibawah harga standar. “Karena tidak wajar jika sela
ma ini pemerintah selaku pemegang saham tunggal
Pertamina, tidak mempermasalahkan kerugian Pertamina
dari penjualan tabung,” tegas Sofyano Zakaria.
Jika dibiarkan, PUSKEPI menilai kebijakan penjualan
elpiji 12 kg dan 50 kg dibawah harga standar, seolah
Pertamina melakukan monopoli penjualan elpiji 12 kg dan
50 kg, yang jauh dari patokan harga keekonomian.

Distribusi 8 Juta Paket Elpiji Tuntas
Tahun Ini

Jakarta (Suara Karya) – PT. Pertamina (Persero)
segera menuntaskan pembagian 8 juta paket perdana
konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji, hingga
akhir 2010. Pembagian paket berupa kompor, tabung,
selang dan regulator yang tersisa merupakan bagian
dari target pendistribusian selama 2010.
Sejak tahun 2007, hingga saat ini, sudah tercatat
44,8 juta paket perdana konversi yang didistribusikan
di berbagai daerah. Biaya pengadaan 8 juta paket
perdana ini diperkirakan mencapai Rp 4 triliun, diluar
biaya distribusi. Namun demikian dengan program
konversi ini telah terjadi penghematan subsidi. Trikora
memperkirakan penghematan beban APBN hingga
akhir tahun 2010 mencapai Rp 9,8 triliun. “Target peng
hematan sebesar Rp 9,8 triliun ini sudah bersih, karena
sudah dikurangi biaya pengadaan perangkat konversi,”
tutur Trikora Putra.
Pertamina – Medco Siap Garap Senoro
Jakarta (Investor Daily) – Manajemen PT Pertamina
dan PT Medco Energi Internasional Tbk, menyatakan
kesiapannya menjalankan proyek Donggi – Senoro
sesuai skema yang diajukan perseroan, yakni kombinasi
ekspor dan domestik.
Hal itu dinyatakan juru bicara Pertamina, Basuki
Trikora Putra, dan Direktur Proyek Medco, Lukman
Mahfoedz secara terpisah di Jakarta. Trikora menyatakan
pihaknya berharap keputusan kelanjutan proyek tersebut
mesti segera ditetapkan sehingga proyek bisa dilanjutkan.
“Kami menghitung skenario 70% untuk ekspor dan 30%
domestik, akan memberikan keuntungan optimal bagi
negara sebesar US$ 6,4 miliar selama 15 tahun kontrak,”
tegas Trikora.
Sementara itu Lukman akan segera menginformasikan
kepada para pembeli gas alam cair (LNG) jika putusan
Donggi–Senoro, selesai pekan ini. Menurut Lukman
pihak yang berminat membeli gas Senoro adalah Chubu
Electric sebanyak 1 juta ton epr tahun, Korea Gas (Kogas)
700 ribu ton per tahun, dan Kyushu Electric sebanyak
300 ribu ton per tahun.
Iran siap suplai minyak mentah
Jakarta (Jurnal Nasional) - Pemerintah Iran dipastikan
menyuplai kebutuhan minyak mentah 300.000 barel
per hari guna mendukung oprasional pabrik refinery
petrokimia berbasis oleofin di Banten pada 2014.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, akan
membicarakan tindak lanjut kerja sama pembangunan
pabrik refinery dengan Iran saat menghadiri pertemuan
negara anggota G15 di Teheran.
“Pertama yang dibahas dalam kunjungan saat
itu menindaklanjuti proyek refinery yang dulu pernah
ditandatangani Pertamina dengan Iran itu akan berlanjut
di Banten,” katanya.MPDSU
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Tidak Boleh Lengah Hadapi Persaingan
J A K A R TA - “ P e r t a m i n a
sekarang ini memasuki era
persaingan yang sedemikian
ketat, khususnya di tingkat
pemasaran yang sangat
merasakan persaingan ini.
Apapun yang kita lakukan,
besok ada orang lain yang
melakukannya dengan baik.
Sehingga kita dituntut tidak
boleh lengah sedikitpun.”
Demikian dikatakan
oleh Direktur Pemasaran &
Niaga Djaelani Sutomo ketika
menutup program Bimbingan
Praktis Ahli (BPA) Marketing &
Trading Tahun 2009 di Gedung
Utama Lantai M, (23/5).
Djaelani juga menyatakan

agar pekerja-pekerja baru
ters ebut untuk tidak perlu
tak ut dengan yang seniorsenior dalam mengemukakan
gagasan-gagasan. “Kalau
usulannya itu baik, pasti akan
diterima dengan baik. Bahkan
bisa memperoleh penghargaan
yang baik.”
Djaelani mendorong para
pekerja baru untuk selalu
melakukan inovasi, selain
disiplin dan kecakapan. “Se
hingga dengan demikian, Per
tamina akan memperoleh
manfaat dari tenaga-tenaga
muda yang masuk ke Perta
mina ini.”
Acara penutupan dihadiri

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Harga Rendah Jadi “Subsidi
Terselubung”

BERITA

Direktur Pemasraan & Niaga Djaelani Sutomo memberikan ucapan selamat
kepada perwakilan BPA MNT.

SVP HR Mamad Samadi, SVP
Distribusi Djoko Prasetyo, VP
PLC Somantri Soemardi, VP
People Management Nina

Nurlina Pramono, dll.
Pes erta Program BPA
MNT tahun 209 terdiri 126
peserta.MPUHK

RU IV Adakan Sosialisasi UU Pengelolaan
Lingkungan Hidup dana CSR
CILACAP - Terkait adanya
keb ijakan baru mengenai
pengelolaan lingkungan hidup
dan CSR, dan upaya RU IV
menuju Proper Emas, perlu
adanya pemahaman terhadap
aturan baru tersebut bagi
pekerja di lingkungan RU IV.
Terkait hal tersebut Pertamina
RU IV menggelar sosialisasi
UU No. 32 tahun 2009 dan
Kepmen 519 tahun 2009 di
Griya Patra pada tanggal 4
Mei 2010.
Acara yang diikuti oleh
Manajemen dan Section
Head serta undangan dari
Badan Lingkungan Hidup
(BLH) ini dibuka oleh GM RU
IV Syofrinaldy. Sementara
sosialisasi disampaikan oleh
Karliansyah dari Kementerian

Foto : RU IV

RESUME Pekan Ini

Negara Lingkungan Hidup.
Dalam sambutannya GM
menjelaskan poin-poin penting
yang perlu dipahami pekerja
terkait UU No. 32 tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pen gelolaan Lingkungan.
UU yang terdiri dari 17 Bab
dan 127 pasal ini membahas
tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
mencakup perencanaan, pe
manfaatan, pengendalian,
pem eliharaan, penegakan

hukum, hak serta kewajiban
dan larangan. Sementara
dari sisi penegakan hukum
lingkungan juga dibahas ten
tang administrasinya, masalah
perdata dan pidana.
Sementara Kepmen LH
no. 519 tahun 2009 tentang
pedoman dan kriteria penen
tuan peringkat Hijau dan Emas
pada penilaian peringkat
kin erja perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan an
tara lain membahas tentang

penentuan peringkat Proper
Hijau dan Emas, perusahaan
yang dapat dijadikan calon
peringkat Hijau, kategori
perusahaan yang memperoleh
peringkat Hijau maupun
Emas.
Sedangkan tentang CSR
dijelaskan dalam UU No.
40 pasal 74, baik mengenai
dampak maupun implementasi
tanggung jawab sosial
yang dilakukan perusahaan
terhadap lingkungannya. Da
lam UU tersebut dijelaskan
aturan CSR bagi perusahaan
yang menjalankan tanggung
jawab sosialnya. Juga bagi
perusahaan yang tidak men
jalankan CSR untuk ling
kungannya, termasuk reward
dan punishment-nya.MPRU IV

In House Training untuk Pekerja Utilities
Production RU II Dumai
JAKARTA - Fungsi Utilities
– Production Dumai be
kerjasama dengan People
Development – HR menye
lenggarakan in house training
khusus untuk para pekerja
bagian Utilities. Kegiatan ini
akan berlangsung dari 3 Mei
sampai dengan 10 Juni 2010.
Para peserta adalah pekerja
shift mulai dari operator
samp ai dengan pengawas
jaga. Dimana setiap peserta
diharapkan akan mengikuti
pelatihan ini selama 5 kali
pertemuan.
Pelatihan ini berlangsung
Senin s/d Kamis jam 07.30
s/d 15.00 WIB di Banglat –
People Development. Hadir

pada acara pembukaan in
house training ini adalah
Sen ior Manager Operation
and Manufacturing Irwan,
Manager Production Dumai,
Eriyadi yang didampingi oleh
Utilities Section Head, Nanang
Haidar dan Head of People
Development, Agi Ginanjar
serta staf bagian Utilities.
Senior Manager Operation
and Manufacturing Irwan da
lam sambutannya pada saat
membuka in house training ini
mengatakan bahwa nantinya
pelatihan ini diharapkan bisa
memberikan bekal untuk para
pekerja Utilities.
Irwan berharap kepada
instruktur agar bisa mentransfer

ilmu dan pengalamannya ke
pada para peserta. “Tidak
sem ua ilmu ada di buku,
pengalaman dan catatan
pribadi sangat berpengaruh
untuk keberhasilan dalam
menjalankan tugas atau sa
tu pekerjaan,” ujar Irwan.
Untuk itulah Irwan sangat
mengharapkan bagi par a
senior untuk dapat men
transfer atau bagi-bagi ilmu
serta pengalamannya.
In house training dibagi
menjadi empat angkatan,
dengan peserta setiap ang
katan sebanyak 26 orang.
Materi yang diberikan
semua hal yang berkaitan
dengan Utilities seperti: water

treatment plant, boiler, cooling
water system/air instrument,
power generation/ distribusi
listrik dan demin water. Ma
teri-materi tersebut diatas
menyangkut hal seperti: start/
stop, problem solving, trouble
shooting maupun prosesproses lainnya.
Yang menarik dari pe
latihan ini adalah para ins
trukturnya merupakan mantan
pekerja Utilities yaitu Rudi
Budi Adiarto, Joko Purnomo
dan Syamsul Bahar.
Setelah pemberian ucapan
selamat, acara pembukaan
in house training pekerja
Utilities ini berakhir dengan
foto bersama.MPRUII
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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

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS)

Menjangkau sampai ke Agen Pelumas
Persaingan bisnis yang kian tajam ha
us disikapi dengan terobosan-terobosan
inovatif apabila kita ingin menang di arena
pertandingan. Demikian halnya dengan
Unit Bisnis Pelumas. Bekerjasama dengan
Corporate Shared Service (CSS), sejak tahun
2002 bahu membahu membangun sebuah
system untuk memberikan nilai tambah bagi
bisnis yaitu Aplikasi Agen Pelumas yang
mampu mengumpulkan data-data penjualan
langsung dari agen.
Bagaimana system ini berjalan…? Datadata milik Agen kok bisa dikumpulkan dan
dikonsolidasikan Pertamina …? Disinilah
kecerdikan awak Pelumas dan CSS dalam
membuat terobosan yaitu mengembangkan
system dengan pendekatan ‘Symbiose Mu
tualisme’.
Ceritanya berawal dari keinginan Unit
Bisnis Pelumas untuk mendapatkan datadata penjualan yang diperlukan dalam ana
lisa-analisa marketing intelligent. Ini bukan
pekerjaan mudah, karena harus mengum
pulkan data-data penjualan di tingkat Agen.

Untuk itu Agen diberikan fasilitas berupa
layanan Aplikasi Agen Pelumas versi Desktop
– merupakan aplikasi client/server berbasis
Windows yang di-install di kantor para Agen
Pelumas Pertamina – dengan kemampuan
men-support kegiatan administrasi dan
trans aksi. Transaksi bisnis direkam oleh
aplikasi ini kedalam database dan disimpan
pada komputer atau server di lokal Agen.
Meliputi transaksi pembelian, penjualan,
stok, dan transaksi keuangan. Selanjutnya
melalui aplikasi tersebut, dijalankan fasilitas
untuk memilih data transaksi penjualan dan
mengirimkan ke server Pertamina di kantor
pusat melalui jaringan internet (upload).
Pert am ina bisa mendapatkan data-data
penjualan, Agen mendapatkan nilai tambah
dengan pengadministrasian yang mudah,
cepat dan akurat.
Saat ini Aplikasi Agen Pelumas sudah
dimanfaatkan kurang lebih oleh 155 Agen
yang tersebar di seluruh Indonesia. Support
CSS untuk layanan ini terus ditingkatkan.
Kegiatan maintenance dan improvement

senantiasa dilakukan dan yang terakhir direlease pada akhir 2009 yaitu Aplikasi Agen
Pelumas versi 2. Safari sosialisasi dan training
kepada para Agen baru berakhir sekitar April
2010.
Pengembangan lanjutan yang akan

segera dilakukan adalah penyediaan fasilitas
‘pemesanan’ yang memungkinkan Agen bisa
melakukan pesan pembelian secara online
dari kantor masing-masing. Dengan demikian
Agen semakin dimanjakan. Harapannya, Agen
makin loyal dengan kita. Semoga.MPCSS

DINAMIKA

No. 21

Transformasi

Tahun XLVI, 31 Mei 2010

7

Roundtable Forum Komet RU V Balikpapan

Menjadi Selangkah Lebih Dekat
dengan Perusahaan Kelas Dunia
Dalam Q-Corner edisi tanggal 24 April 2010 yang berjudul “Assessment PQA sebentar
lagiii… Konvensi Mutu telah menantiii…” telah di singgung bahwa seluruh Unit Usaha/
Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina akan melaksanakan assessment PQA
pada bulan Mei sampai dengan Juli 2010.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk memotret kondisi aplikan menggunakan tujuh
kriteria Malcolm Baldrige kali ini diikuti oleh 21 (dua puluh satu) aplikan antara lain RU
II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, PT Pertamina
EP, PEP dan Regionnya (Reg Jawa, Sumatera dan KTI), UBEP (Lirik, Tanjung, Jambi &
Sanga-sanga), Pertamina Gas, Pertamina Training & Consultant, Pertamina Dana Ventura,
Sekretaris Perseroan, Pertamina Drilling Service, RSPP dan RSPJ.
Sebanyak lebih kurang dari sembilan puluh examiner yang terdiri dari para examiner
senior dan yunior yang telah dipersiapkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan mulai
dari Workshop PQA Awareness & Teknik Penyusunan Dokuman Aplikasi dan Training New
Examiner yang ditujukan bagi pembentukan examiner baru serta dan Training Upskilling
Examiner PQA bagi para examiner senior diterjunkan dalam tiga batch assessment ini.
Kondisi proses bisnis meliputi proses kerja dan hasil yang telah dicapai oleh aplikan
dan yang telah diperbaiki berdasarkan hasil assessment PQA tahun 2008 dituangkan
dalam Dokumen Aplikasi (DA) Dokumen inilah yang menjadi dasar bagi examiner untuk
melakukan penilaian dengan terlebih dahulu melaksanakan independent review dan
consensus review. Hal-hal yang perlu klarifikasi lebih lanjut untuk mendapatkan lebih
banyak informasi mengenai kondisi yang sudah tertuang ataupun yang belum tertuang
dalam DA akan dilakukan saat proses site visit.
Yang perlu ditekankan adalah, assessment itu bukan audit. Karena assessment
berfungsi untuk memotret perusahaan dengan sebuah excellence model untuk
memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan serta
menunjukkan dimana perusahaan berada. Assessment itu :
• Dapat dilakukan sendiri (self assessment)
• Seharusnya meningkatkan motivasi
• Memberikan gambaran yang holistic.
Sedangkan proses audit adalah memeriksa kesesuaian terhadap prosedur atau
standard yang berlaku. Audit itu :
• Mengidentifikasi non-compliance’s
• Biasanya dilakukan oleh eksternal
• Fokus terhadap standar tertentu dan tidak melihat keseluruhan aspek diperusahaan.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa assessment yang dianut oleh Pertamina adalah
berbasis ekselen. Memang mengapa harus begitu? Tahukah kita bahwa keuntungan
assessment dg menggunakan sebuah Excellence Model itu :
• Menggunakan pendekatan yang terstruktur
• Teridentifikasi strengths & areas for improvement
• Membantu manajemen melihat secara utuh pengelolaan perusahaan
• Membantu pengembangan bagaimana mengelola improvement yang terintegrasi
• Menyadarkan kita bahwa segala sesuatu dlm berbisnis harus terukur & diappresiasi
• Teridentifikasi best practice
• Memperhatikan pembanding
Hasil assessment yang berupa feedback report akan didistribusikan kepada seluruh
aplikan peserta PQA 2010 setelah ketiga batch assessment selesai dilaksanakan. Semua
laporan mengenai peluang perbaikan dan kekuatan dari aplikan tertuang dalam feedback
report tersebut.
Bagaimana mekanisme atau langkah-langkah dari suatu assessment itu bekerja
sehingga menghasilkan feedback report yang jika ditindak lanjut dapat secara spesifik
meningkatkan kualitas proses bisnis dan hasi dari aplikan itu? Dapat dilihat pada gambar 3
berikut ini.

Meskipun salah satu output atau keluaran dari proses assessment ini adalah skor
PQA, namun tindak lanjut atas peluang perbaikan tersebut adalah hal yang lebih crucial.
Sehingga, adalah sebuah prestasi besar bagi aplikan yang mampu menindaklanjuti
peluang perbaikan yang tertuang dalah feedback repot tersebut secara terintegrasi dan
berkelanjutan. Dan sebagai “bonus”nya otomatis kita akan menjadi semakin dekat dengan
Perusahaan berkelas dunia.
Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management - Dit. PI & MR

Seperti yang kita ketahui
bersama, pada dasarnya KOMET
bertujuan untuk eksternalisasi yaitu
untuk mengubah sesuatu yang
dimiliki berupa tacit knowledge
dari masing-masing orang menjadi
explicit knowledge yang bisa diakses
kapan saja dan oleh siapa saja
yang memerlukan. Dengan upaya
ini, peristiwa perginya pengetahuan
bersamaan dengan perginya pekerja
akan dapat dihindari. Selain itu, forum
ini juga bertujuan untuk meningkatkan
keterampilan dan produktifitas pekerja, mempermudah proses pengambilan keputusan,
mempercepat transfer pengetahuan antar generasi, Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam
menghadapi pasar yang berubah terus menerus.
Sesuai dengan tujuan KOMET tersebut,
maka pada tanggal 18 Mei 2010, Refinery
Unit V Balikpapan melaksanakan Forum
KOMET dengan format Roundtable Forum
yang pertama kali dan bertempat di Ruang
Solar Kantor Refinery Unit V. Forum dengan
format grup diskusi ini dipilih karena terdapat
lebih dari 2 (dua) narasumber yang akan
berbagi pengetahuan. Sedangkan 4 (empat)
forum sebelumnya dilaksanakan dalam
format diskusi panel (one for all).
Berikut ini adalah daftar para Narasumber dan judul materi diskusi dalam forum tersebut :
NO

NAMA		

1
ACHMAD FATHONI M
2
TANUDJI D		
3
LYRANA SOSRO H
			
4
ALBIN GINTING
			
5
CHOIRON		
6
EDY JANUARY
			
7
RULLY FIRMANSYAH
8
ABDULLAH ACHMAD
9
WIDAKDO		

BAGIAN		

JUDUL

Eng & Dev Manager
R P & O Manager
EnCon & Loss Section
Head
Process Eng Section
Head
QM Section Head
Head Of Process
Generators
Project Engineering
Process Engineering
Process Engineering

Troubleshooting Platforming
Mendisiplinkan Diri & Kepedulian Terhadap Lingkungan
Susut Minyak Mentah
Cycle of Knowledge
ROEMS
Unicracking Emergency Procedure & Interlock System
Korosi pada Tube Convection Section Boiler / Heater
Variabel Operasi Power Plant II
Pengendalian Debu Berlebih pada Operasional CCR

Suasana diskusi berjalan sangat
meriah dan dipenuhi rasa kekeluargaan.
Hal ini terlihat dari antusias para peserta
saat berinteraksi dengan narasumber
yang melibatkan pekerja mulai dari
Frontline sampai dengan Manager dapat
berbaur menjadi satu untuk bersama
menggali pengetahuan. Dan pada akhir
diskusi, Achmad Fathoni M. selaku
Engineering & Development Manager
berkenan memberikan pencerahan
berupa tips berikut :
MANAGING THE PROBLEMS
1. Problems are challenges, not your problem
2. Diagnostic phase deep dive totally by open communications
3. Prioritization action plan (your own authority)
4. Documentation for lesson learnt (to be shared)
5. Communication by syndication (person to person)
Dari kuesioner yang dibagikan kepada para peserta, diperoleh feedback dengan hasil yang
cukup mengejutkan. Dimana seluruh peserta memandang forum ini sangat penting dan berguna
sebagai media berbagi pengetahuan dan lebih dari 70 % menyatakan siap untuk ikut berbagi ilmu.
Adapun masukkan yang didapat dari para narasumber dan peserta pada sesi penutupan yaitu
agar forum ini dapat terus berlangsung sehingga pekerja dapat memperoleh pengetahuan dan
juga dapat membina hubungan yang baik dengan pekerja lainnya.

Oleh
Choiron & Hurianto
PIC KOMET RU V Balikpapan

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
http://portal.pertamina.com

Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

: Belajar Hidup Kaya
dari si Miskin
PENULIS
: Mataharitimoer
PENERBIT
: Literati Imprint, 2010
TEBAL BUKU : xiv + 238 hal.
NO. PERPUSTAKAAN : 128 Sya m
Sering kali kehidupan tak memberikan apa yang kita inginkan. Tetapi,
tak jarang pula kehidupan memberikan apa yang tak kita minta. Suatu
waktu, begitu mudahnya apa yang kita
penjatkan terkabulkan, tapi di waktu
yang lain sulitnya tak tertanggungkan, meski kita sudah “membantingbanting tulang”. Kehidupan yang kita
jalani memang tak ubahnya seperti
roda yang berputar; kadang-kadang
kita berada di atas, kadang berada di
bawah. Setiap orang pasti mengalami
situasi semacam ini; ada yang bisa
menjalani dan melewatinya dengan
wajar dan bermartabat, tapi tak sedikit
pula yang terpental dan melewatinya
dengan cara yang “tidak wajar” karena
lebih memilih jalan pintas.
Buku Guru Kehidupan berisi kisah
orang-orang yang bisa keluar dari
kepungan kesulitan hidup dengan
cara wajar dan terhormat. Buku ini
menceritakan tentang kehidupan
orang-orang yang sehari-harinya
dililit kesulitan ekonomi dan ternyata
mereka mampu untuk bertahan serta
hidup terhormat di tengah-tengah
keterbatasan tersebut, disamping
adanya godaan yang datang untuk
menempuh jalan pintas sering kali
menghampiri. Beberapa pesan tersirat
diceritakan tentang prinsip hidup
untuk bekerja sepenuh hati dan bukan
hanya sepenuh hari serta mencoba
menepis godaan dan memilih yang
halal. Hidup adalah sebuah pilihan
dengan risikonya sendiri. Kesadaran
akan untaian kalimat bijak tersebut
membuat kehidupan yang kita jalani
mestinya tidak berakhir dengan
penyesalan.
Buku ini memotret para guru
kehidupan untuk menjadi lembaran
yang mengingatkan kita tentang
keadilan Tuhan, rahasia keberhasilan
mereka menjadi sosok yang tegar
dalam menghadapi kesulitan hidup
inilah yang dikisahkan dari buku
ini. Dari kisah yang diceritakan, kita
bisa belajar tentang bagaimana bisa
hidup kaya dan terhormat di tengah
lilitan kekurangan ekonomi. Merupakan kisah yang patut diteladani dan
merupakan sebuah guru kehidupan.
Semoga buku tersebut dapat memberikan hikmah bagi kita semua dari
setiap untaian kisah yang diceritakannya.MPPERPUSTAKAAN
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PWP Pemasaran VI Kalimantan Adakan
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Balikpapan – Persatuan Wanita Patra PWP
Pemasaran VI (PWP PMS VI) Kalimantan
mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis di
Desa Karya Merdeka, Kecamatan Samboja,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
(23/5). Kegiatan sosial ini merupakan salah satu
dari rangkaian acara untuk merayakan HUT
ke-10 PWP.
Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis
disambut baik oleh penduduk di sekitar desa yang
juga merupakan Desa Binaan Pemasaran Region
VI. Hal ini terlihat dari ramainya pengunjung
yang mendatangi SD Inpres 033 Samboja,
tempat pemeriksaan kesehatan berlangsung.
Sekitar 200 orang penduduk sekitar mengikuti
pemeriksaan kesehatan tersebut, bervariasi dari
anak-anak hingga orang tua.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PWP PMS VI
Kalimantan bekerjasama dengan Puskesmas
Samboja untuk menyediakan tenaga medis dan
obat-obatan yang diberikan secara cuma-cuma
kepada penduduk yang memiliki gangguan
kesehatan.
Melalui sambutannya, Ketua PWP UPMS
VI Kalimantan, Ny. Alfian Nasution mengatakan
bahwa PWP selalu berusaha untuk melakukan
kegiatan positif demi mendukung kegiatan
Pertamina. Ketua PWP PMS juga mengharapkan
kegiatan ini nantinya dapat menjadi ajang
silaturahmi antara anggota PWP dengan
penduduk desa binaan PMS VI tersebut. “Saya
berharap hubungan yang terjalin selama ini
menjadi lebih baik,” ujarnya.MPPMS REG. VI
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Foto : PMS REG. VI
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PWP Pemasaran II Gelar Pertamina Sehati
Palembang-Dalam rangka memperingati hari
ulang tahun (HUT) ke-10 Persatuan Wanita
Patra (PWP), PWP Pemasaran BBM Retail
Region II menggelar Pertamina Sehat Ibu dan
Anak atau yang lebih dikenal dengan Pertamina
Sehati yang merupakan program Corporate
Social Responsibility (CSR), (18/5) di Puskesmas
Taman Bacaan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu
II Palembang.
Dalam program Pertamina Sehati kali ini
digelar dua program bantuan, yakni pemberian
bantuan vitamin dan makanan tambahan bayi
serta pemeriksaan ibu hamil gratis. Panitia
pelaksana kegiatan yang terdiri dari anggota PWP
Pemasaran BBM Retail Region II menargetkan
100 bayi berusia 1-3 tahun untuk bantuan vitamin
dan makanan tambahan dan 50 ibu hamil.
Adapun jenis makanan tambahan yang
diberikan antara lain biskuit, kacang hijau dan
susu pendamping ASI. Selain itu diberikan juga
multivitamin khusus bayi. Koordinator Panitia
dari peringatan HUT Ke-10 PWP Pms BBM Retail
Region II, Ny. Baisuni Effendi mengungkapkan,
dalam memeringati HUT PWP kali ini pihaknya
lebih memfokuskan kegiatan yang bersifat
sosial kemasyarakatan terutama permasalahan
kesehatan ibu dan anak. Hal ini dilakukan un
tuk membantu para ibu rumah tangga dalam
mencukupi asupan gizi bagi balita mereka di
tengah kondisi ekonomi keluarga yang kurang
mampu.
”Kita mengetahui ada tiga tahapan penting
yang harus dilewati seorang ibu. Yakni, masa
kehamilan, melahirkan dan masa menyusui.

Program Pertamina Sehati yang dilaksanakan
kali ini diarahkan kepada tiga faktor tersebut.
Yaitu, dengan memeriksa kesehatan ibu hamil
hingga bisa mendeteksi secara dini kondisi
kesehatan ibu dan janin serta memperkecil risiko
kehamilan dan proses persalinan, dan terakhir
memberikan bantuan makanan tambahan bayi
pendamping ASI karena usia di atas satu tahun
ASI saja tidak cukup,” urainya.
Selain memberikan bantuan kepada ibu hamil
dan balita, PWP Pemasaran BBM Retail Region
II juga memberikan bantuan peralatan medis
bagi Puskesmas Taman Bacaan Kelurahan 14
Ulu Palembang. Peralatan medis yang diberikan
yakni alat tensi digital dan timbangan berat ba
dan. Bantuan peralatan medis diberikan secara
simbolis oleh wakil ketua PWP Pms BBM Retail

Region II, Ny Ridhani A
Iswina.
Ada hal yang mena
rik dari Pertamina Se
hati kali ini. Hal ini dika
renakan sebelum proses
penyerahan bantuan dan
di saat ibu hamil sedang
menunggu antrean guna
pemeriksaan gratis,
mereka mendapatkan
pelajaran berharga. Fung
si Gas Domestik Region
I Rayon V Sumb agsel
dalam kesempatan ter
sebut memberikan pe
ngetahuan penggunaan
gas dan tips-tips memperlakukan tabung gas mulai
dari proses pembelian hingga penanggulangan
ketika kebakaran terjadi.
Sosialisasi ini disambut antusias oleh ibu-ibu
yang mengaku belakangan ini melihat berita di
media soal kecelakaan yang disebabkan oleh
gas elpiji. Para ibu banyak yang bertanya atau
sekedar mengungkapkan pengalaman dan ma
salah mereka kepada Ser-Q Gasdom Rayon V
Sumbagsel.
Selain program Pertamina Sehati, PWP Pms
BBm Retail Region II juga menggelar berbagai
kegiatan lainnya yang dilaksanakan beberapa
waktu yang lalu, seperti pelaksanaan lomba
balita sehat se-Kecamatan Seberang Ulu II dan
Pelatihan ESQ untuk siswa SMA dan SMP di
wilayah Kecamatan SU II. MPPMS REG. II

CILACAP - Mengolah bahan
makanan mentah menjadi
makanan yang enak sekaligus
m e mi l i k i n i l a i e k on o m i s
tinggi memang dibutuhkan
kreativitas. Salah satunya
adalah mengolah ubi dan
singkong menjadi kue yang
tidak hanya enak dimakan
tapi juga bisa mendatangkan
keuntungan.

Dalam rangka HUT ke10, Persatuan Wanita Patra
(PWP) menggelar Kursus
Olahan Ubi/Singkong Bernilai
Ekonomi bagi Keluarga di
Gedung PWP (14/4) dengan
mendatangkan narasumber
dari AKS-AKK Yogyakarta.
Dalam kursus tersebut,
peserta dikenalkan dengan
pengetahuan dasar mengenai

ubi dan singkong seperti kan
dungan gizi, jenis ubi dan
singkong hingga prospek
pengembangannya. Peserta
juga diajari cara mengolahnya
menjadi kue yang enak dan
bernilai ekonomis.
Pjs. Ketua PWP RU IV Ibu
Lili Otto Gerentaka berharap
ilmu yang diperoleh ini bisa
dikembangkan.MPRUIV

Foto : RU IV

PWP RU IV Olah Ubi & Singkong Jadi Makanan Elit

Foto : DRP/Dok. Pertamina
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Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo
melakukan kunjungan kerja ke kilang PT Tri
Wahana Universal (TWU), Banyu Urip Oil Refenery
Project atau kilang minyak mini di Desa Sumengko,
Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (14/5). Dalam kunjungan ini, Djaelani Sutomo
didampingi oleh Direktur Utama PT Patra Niaga
Hasto Wibowo dan Direktur Utama TWU Rudi
Tafinos. Keberadaan kilang TWU dengan kapasitas
6.000 BPD ini dinilai penting bagi Pertamina untuk
menambah pasokan BBM Pertamina wilayah Jawa
Tengah dan Jawa Timur.MPIK

Manajer People Development,
People Management,
Human Resource,
Direktorat SDM

RUPS PT NUSANTARA REGAS

Warung Kopi
Seragam Keren-keren Nyessss
Gagahnya tentara karena seragam. Tak hanya ten
tara, juga pemain sepakbola, pegawai di kantor-kantor,
reporter televisi, petugas dari perusahaan telepon selular,
dan begitu melihat seragam orang akan tahu dari mana
asal perusahaannya.

Mas Mardi

Pak Sasongko
Pak Barjo
Pak Sasongko

Ujang

Pak Sasongko

Ujang
Mas Mardi
Pak Sasongko
Mang Warta

Pak Sasongko
Mas Mardi

JAKARTA - Ketua Panitia Verifikasi Keanggotaan SP di
Pertamina (VKSPP) Novriandri menyerahkan dokumen
Laporan Hasil Verifikasi Keanggotaan SP-SP di Pertamina
(LHV) kepada Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini, di
ruang kerja Direktur SDM Lantai-IV Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (20/5). Penyerahan lapor
an hasil VKSPP disaksikan oleh SVP HR Mamad Samadi,
Man. SDM Sugito, dan Pengurus Inti FSPPB (Faisal Yusra,
Eiman Barus, Muchwardi Muchtar, dan Pierre J. Wauran)
memang sengaja dibuat formal karena menyangkut perjalanan sejarah dari proses pembuatan PKB-III di Pertamina. Dari hasil verifikasi, keanggotaan SP di Pertamina yang
aktual sebanyak 8.521 pekerja.MPMM-FSPPB

Foto : FSPPB

Pak Tole

: Wah, seragam teman-teman dari
Media Pertamina, Warta Pertamina,
Pertamina TV keren dan patriotis.
: Betul, gagah dengan merah putihnya
itu, lho.
: Pokoknya kalau melihat dari kejauhan
saja, tak usah ditanya orangnya, tak
usah kenal pribadi, kita sudah me
ngenal mereka dari mana.
: Ah, siapa bilang mereka seragam?
: Yaaa ketinggalan zaman, Pak Sasong
ko ini.
: Ketinggalan zaman bagaimana, saya
kenal pribadi dengan teman-teman
dari media, kan? Sekarang sudah
belang belonteng lagi seragamnya,
Pak.
: Oh, ganti seragam menjadi lorenglor eng maung (harimau)? Hebat
dong, jadi Maung Jakarta, bukan lagi
Maung Bandung.
: Ah, si Ujang lagi makin nggak nyam
bung. Bukan seragam baru dengan
loreng-loreng, tapi belang belonteng
lagi. Mulai ada yang tidak seragam.
: Maksud lo?
: Kurang ajar Jang, sama Pak Sa
songko, bilang lo?
: Nggak apa-apa, kita pren, ya Jang.
: Ya, tapi Pak Sasongko itu sudah lebih
tua dari kamu Jang, sopan dikit. Akrab
boleh, tapi panggil bapak, mbah, atau
om, apalah hahahahaha...
: Mbah, memangnya aku dukun
hahaha...
: Yang penting seragam dipakai te
rus pada harinya, jadi kita bisa
membedakan, mana orang-orang
pelumas, orang-orang media.MPNS

DIREKTUR SDM TERIMA HASIL VERIFIKASI
KEANGGOTAAN SP DI PERTAMINA

STAND PERTAMINA JADI PEMENANG FAVORIT
PADA PAMERAN IPA KE-34
JAKARTA - Sebagai perusahaan migas terbesar di
Indonesia, Pertamina berpartisipasi aktif dalam 34th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition yang diadakan pada 18-20 Mei 2010 di Balai Sidang
Jakarta. Sekitar 2500 peserta kongres dan pameran
berasal dari kalangan industri di bidang energi, dan profesional dari dalam dan luar negeri ikut dalam perhelatan
akbar dunia migas Indonesia ini. Dalam kesempatan
tersebut, stand Pertamina menjadi pemenang favorit
pilhan pengunjung. Materi yang ditampilkan pada event
pameran kali diantaranya Korporat, kinerja upstream,
profile upstream, Wilayah Kerja Pertamina (dalam dan
luar negeri), teknologi, energi terbarukan (CBM & Geothermal), new Project (ONWJ), LNG, Produk pelumas,
HSE & CSR. Materi ditampilkan dalam media poster, TV
Wall, touch screen dan maket. Selain itu, Pertamina juga
mengadakan presentasi, media briefing, photo session
dan BOD Meeting selama pameran.MPBRAND

Sekper PT Pertamina (Persero) Terima Serikat
Buruh Indramayu

Foto : Wahyu/Dok. Pertamina

Mas Mardi

Foto : Wahyu/Dok. Pertamina

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT Nusantara Regas, anak perusahaan
PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk.
Rapat berlangsung di Gedung Utama Lantai 3 Kantor Pusat Pertamina pada Senin,
(17/5). RUPS dipimpin Komisaris Utama PT
Nusantara Regas Karen Agustiawan. Rapat
berlangsung tertutup.MPUHK

Foto : BRAND/PERTAMINA

ihsanuddin usman

Manager Recruitment,
People Management,
Human Resource,
Direktorat SDM

KUNJUNGAN DIREKTUR PEMASARAN & NIAGA
KE KILANG TRI WAHANA UNIVERSAL

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : Kun/Dok. Pertamina

ahmad triahdani

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Manager IT Solution Expert,
IT Solution,
Corporate Shared Services,
Direktorat Umum

Serikat Buruh Indramayu yang tergabung dalam Kongres
Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendatangi Kantor
Pusat Pertamina untuk meminta tindak lanjut Pertamina
dalam hal kenaikan upah pokok pekerja vendor sebesar 40
persen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu dan
dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Pertamina akan
segera menindaklanjuti apa yang telah menjadi tuntutan
para buruh vendor dengan syarat memiliki kekuatan hukum
yang berlaku. Pertemuan dihadiri oleh Sekretaris Perseroan
Pertamina Toharso didampingi VP Communication Corporate
B.Trikora Putra serta 10 orang perwakilan dari KASBI yang
bertempat di Perwira 6 kantor Pusat Pertamina Jakarta,
Kamis (20/5).MPIK
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UBEP Tanjung
Bersinergi dengan
Adaro Kelola Lahan
yang Sama
Jakarta – PT Pertamina EP – UBEP Tanjung mela
kuk an panandatanganan Perjanjian Pemanfaatan
Lahan Bersama (PPLB) dengan PT Adaro Indonesia
yang bergerak dibidang batubara. Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Operasi Pertamina EP Bagus
Sudaryanto dengan Presiden Direktur Adaro Gani Tohir
di Jakarta, Senin (3/5).
Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penan
datanganan ini adalah agar seluruh kegiatan operasi
kedua perusahaan tersebut aman dan lancar. Diharapkan
dengan adanya PPLB ini merupakan sinyal baik bagi
sinergi kedua perusahaan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Operasi Per
tamina EP Bagus Sudaryanto menyampaikan ada tiga
hal yang harus menjadi prioritas bagi kedua perusahaan.
Pertama, dalam hal penanganan Human Safety and
Env ironment. Menurutnya, jangan sampai operasi
yang dilakukan berdampingan tersebut meskipun beda
karakternya tetapi tetap harus dibudayakan penerapan
safety first. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, bisa
menimbulkan kecelakaan kerja. “Perlu diketahui juga
bahwa telah dilakukan sosialisasi terhadap UU No, 32
tahun 2009 baru tentang lingkungan hidup,” ujarnya.
Kedua, dengan hidup berdampingan yang harus
dijaga adalah komunikasi dan koordinasi. Tidak ada
masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita bisa
melakukan koordinasi dan komunikasi.
Ketiga, bahwa PPLB
itu bukan hanya dokumen
b a g a i m a n a k i t a d a p a t
pelajari dan komit untuk
melaksanakan bersama.
“Itu tiga pokok yang
harus dilakukan bersama.
Kemud ian juga dengan
komunikasi tadi saya pikir
hal-hal lain yang di luar
pemanfaatan itu juga bisa
saling membantu. Saya
berharap, kesepakatan ini
mudah-mudahan mem
berikan nilai tambah kepada
bangsa dan negara yang kita
cintai ini,” papar Bagus.
Sementara itu,
Presiden Direktur PT Adaro
I n d o n e s i a , G a n i To h i r
Selain itu dengan sinergi
ini dapat memberikan nilai
tambah bagi masyarakat
sekitar khususnya masya
rakat Kalimantan Selatan
dan juga bagi bangsa dan
negara Indonesia.MPNDJ

JAKARTA - Prestasi yang
diraih Pertamina EP, salah satu
anak perusahaan Pertamina
yang bergerak di sektor hulu,
kian moncer. Dari tahun ke
tahun produksi minyak dan
gas yang dihasilkan mem
berikan kontribusi besar
dalam peningkatan profit
Pertamina EP. Kerja keras
dilakukan untuk memetik
predikat sebagai number
one oil & gas producen in
Indonesia.
Rekam prestasi yang diraih
Pertamina EP, dipaparkan
Presiden Direktur Pertamina
EP, Salis S. Aprillian, dalam
meeting Board Of Commisaris
(BOC) dan Board Of Director
(BOD) di Ritz Carlton, Jakarta,
Rabu (19/5).
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan, selaku
Komisaris Utama Pertamina
EP turut hadir, diantara
jajaran komisaris dan direksi
serta mantan BOC dan BOD
Pertamina EP periode tahun
2005 - 2007.
Salis S. Aprillian men
jelaskan kinerja Pertamina
EP masa kini, dan periode
2005-2007, yang telah di
aud it. Meliputi laporan ta
hunan realisasi UKT Perta
mina EP 2005-2007, laporan
kinerja operasi produksi
dan cadangan, laporan ki
nerja keuangan, laporan pe
ngawasan dewan komisaris
serta usulan persetujuan
atas laporan tahunan,
dan pengesahan laporan
keuangan perseroan 2005-

2007 yang telah diaudit,
serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada
direksi dan dewan komisaris
perseroan.
Dari laporan keuangan
yang telah diaudit, Pertamina
EP membukukan lonjakan
keuntungan setiap tahun.
Jika pada tahun 2005 terca
tat laba Rp 2,183 triliun, ta
hun berikutnya meningkat
menjadi Rp 7,150 triliun,
dan kembali melesat di ta
hun 2007 menembus Rp
10,335 triliun. “Pencapaian
profit tersebut, berdasarkan
produksi minyak dari tahun
2005 hingga tahun 2007, yang
mengalami kenaikan sekitar
8 persen dan gas mengalami
kenaikan sekitar 35 persen,”
ungkap Salis.
Prestasi itu menjadi moti
vasi Pertamina EP terus
menggenjot peningkatan pro
duksi migas. Jika tahun 2009
produksi minyak mencapai
127.116 BOPD melebihi target
12 ribu BPOD, sedangk an
pencapaian produksi gas se
besar 1.042 MMSCFD. Tak
heran jika tahun 2010 pro
duksi minyak Pertamina EP
ditargetkan 128 ribu BOPD.
“Mudah-mudahan
ini bisa tercapai dan kami
mengharapkan produksi
ini bisa terpenuhi dari area
Sukowati, Limau, dan Tambun.
Kemudian yang tidak terduga
sama sekali yaitu produksi
minyak lapangan Bunyu yang
meningkat empat kali lipat,

Foto : Wahyu/Dok. Pertamina

Foto : Kun/Dok. Pertamina
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan selaku komisaris utama PEP
memberikan pengarahan kepada manajemen PEP dalam BOC-BOD PEP
Meeting.

jadi kami akan mempelajari
lebih jauh lagi dan mudahmudahan di lapangan Bunyu
bisa menjadi andalan untuk
produksi ditahun 2010 ini,”
ungkap Salis.
Sebagai produsen migas
nasional terbesar kedua, Per
tamina EP juga melakukan
pembenahan Sumber Daya
Manusia (SDM), dari sisi
sertifikasi SDM internasional
masing-masing bidang, pem
benahan fasilitas produksi
yang sudah diterapkan di
Lim au dengan penerapan
prog ram Field Operation
Excellent (FOE) yang akan
diteruskan ke Pertamina EP
di daerah. Selain itu PEP
juga membenahi sistem Eti
ka Kerja dan Bisnis (EKB)
sehingga para pekerja me
miliki pedoman dan aturan
yang saat ini sedang diso
sialisasikan.
“Waktu yang ditargetkan
untuk melakukan pembenah
an dari sisi sistem itu sen
diri ditargetkan pada 2010.

Sedangkan untuk SDM, akan
terus dilakukan sertifikasi
yang merupakan program
tahunan dan terus-menerus
dilakukan,” kata Salis.
Sumbang saran disam
paikan Komisaris Pertamina
EP periode 2005-2007 Musti
ko Saleh. Ia berharap pro
fesionalisme di Pertamina EP
harus ditingkatkan, dan harus
lebih baik dari siapapun, ka
rena Indonesia sudah banyak
menciptakan tenaga ahli yang
profesional.
“Saat ini Pertamina EP
patut dibanggakan dengan
hasil produksinya yang terus
meningkat bahkan melebihi
target yang dicanangkan.
Apalagi dengan hadirnya
lap angan-lapangan yang
dib eli oleh Pertamina dan
ini sungguh sangat luar bia
sa. Hal ini memungkinkan
Pertamina bisa menjadi pro
dusen minyak dan gas bu
mi terbesar di Indonesia,”
ungkap Mustiko.MPIK
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Foto : PMS REG. V

Pertamina Raih Greatest Corporate &
Product Brand of the Decade 2010

Pertamina Ajak
Mahasiswa Peduli
Lingkungan
SURABAYA - Sebagai wujud akan kepedulian ling
kungan, pada saat kegiatan Pertamina Youth Pro
gram 2010 Jatim Balinus (PYP 2010) ditutup pada
Kamis (6/5), 34 peserta diajak menanam 1000 bibit
mangrove di Bosem Wonorejo Surabaya. Selain itu
mereka juga ikut menyaksikan pemberian bantuan
Pertamina secara simbolik kepada Forum Komunikasi
Polisi dan Masyarakat berupa pembangunan gazebo
untuk pengembangan ekowisata senilai Rp 150 Juta.
Diharapkan dengan kegiatan ini, menumbuhkan
kepedulian terhadap program pengurangan pemanasan
global serta upaya untuk mengembangkan wisata
alam yang berbasis komunitas, sekaligus mengajak
mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan serupa di
daerah masing-masing.
Dalam sambutan penutupnya di area gazebo
Wonorejo, SRM V Pelumas mewakili GM Pemasaran
BBM Retail Region V selaku Ambassador, Waljiyanto
meminta kerja sama dari peserta untuk ikut meng
edukasi masyarakat tentang eksistensi Pertamina
sebagai perusahaan minyak dan gas nasional mi
lik Indonesia serta turut memberi masukan untuk
pengembangannya.MPPMS REG. V

Jakarta – Senior Vice Pre
sident Pemasaran Pertamina
Hanung Budya men erima
penghargaan dari Mark
Plus Inc., sebagai Greatest
Corporate kategori Industri
Resources, dan Product Brand.
Penghargaan dis erahkan
oleh Presiden dan Pendiri
MarkPlus, Inc., Hermawan
Kartajaya di Four Seasons
Hotel, Jakarta, (27/5).
Penobatan Pertamina
sebagai Greatest Corporate
Brand of The Decade In
Resources Industry ini dengan
pertimbangan Pertamina
sebagai perusahaan terbesar
kedua berdasarkan asetnya,
kini semakin lincah dalam
mengh
 adapi persaingan
penjualan dan distribusi
bahan bakar minyak (BBM).
Pertamina yang memiliki skala
bisnis yang begitu besar dari
hulu ke hilir di bidang migas,
kian jeli dalam memfokuskan
pengembangan pada aspek
yang dekat dengan kehidupan
sehari-hari pelanggan.
Secara bersamaan, Per
tamina mampu memb enahi
bisnis pelumas dan SPBU
Pertamina yang mencerminkan
wajah sehari-hari, dengan pe
ningkatan kualitas produk dan
layanannya. Pembenahan
yang dilakukan bebarengan
dengan liberalisasi sektor mi

gas di Indonesia, tak membuat
Pertamina patah semangat.
Pertamina berhasil mengatasi
tantangan bisnis dengan pe
main asing, dan mampu
meningkatkan kepercayaan
konsumen. Kepercayaan
terhadap SPBU Pertamina
misalnya terus meningkat
yang membuat pemain
glob al kerepotan menarik
konsumen.
Sedangkan, untuk Pro
duct Brand, Pertamina men
dapatkan penghargaan untuk
dua produknya, yaitu Per
tamax dan Mesran. Peng
hargaan bagi Pertamax
menjadi angin segar, sekaligus
mengkukuhkan tingkat po
pularitas Pertamax, yang
merupakan salah satu simbol
sukses transformasi besarbesaran Pertamina sejak
tahun 2000-an. Kesuksesan
ini, tak lepas dari upaya Per
tamina memperbaiki image
SPBU sebagai jaringan dis
tribusi Pertamax, dengan
kampanye “Pertamina Pasti
Pas”. Keunggulan jaringan
distribusi ini membuat Per
tamax sebagai bahan bakar
beroktan tinggi kian mudah
didapat, dan menjadi referensi
komunitas otomotif yang mulai
menggalakkan penggunaan
bahan bakar beroktan tinggi.
Sementara penghargaan

yang diterima Mesran, yang
merupakan produk Pelumas
Pertamina, menunjukkan
ketangguhannya ditengah
persaingan produk pelumas
impor lainnya. Mesran sempat
menguasai pasar pelumas
nasional pada tahun 2001,
namun ketika pemerintah
men
 geluarkan Keppres
No.21 Tahun 2001 tentang
Penyediaan dan Pelayanan
Pelumas, Mesran terus disusul
oleh pesaingnya. Mesran
terus mengembangkan citra
dan positioning-nya di benak
konsumen. Dan keunggulan
pada pemakaian Mesran
adalah karena harga dan
kem udahan produk ini di
peroleh.
Penganugerahan brand
terbaik sepanjang dekade
ini dilakukan berdasarkan
pada tiga hal, antara lain
Pert ama, Brand tersebut
sudah ada di tahun 2000,
dan tetap langgeng sampai
penghujung tahun 2009.
K e d u a , B r a n d t e r s e b u t
men yimpan cerita bisnis
fenomenal di tengah dekade
2000-2009. Ketiga, Brand
tersebut memiliki reputasi
sebagai thought-leader atau
market-leader yang tidak
mudah untuk digoyahkan,
di industri, sepanjang kurun
waktu 2000-2009.
Dalam kesempatan ter
sebut, Presiden dan Pendiri
MarkPlus, Inc., Hermawan
Kartajaya, mengatakan bahwa
Indonesia sukses menghindari
masa 2009 yang mencekam
seperti yang diprediksi banyak
orang. Menurutnya, sepanjang

tahun 2009, perekonomian
dunia memang dilanda krisis
besar, tapi Indonesia ber
sama Tiongkok dan India
hanya mengalami “economic
downturn”. “Bahkan, ketiga
negara inilah yang sekarang
disebut sebagai ‘pemimpin’
kebangkitan kembali ekonomi
global di tahun 2010,” ung
kapnya.
About Marketeers
Award: Greatest
Brands of the Decade
2010
Untuk pertama kalinya,
Marketeers Award: Greatest
Brands of the Decade 2010
menghadirkan 20 brand ting
kat korporat dan produk dari
10 kategori industri yang
dipilih lewat dua mekanisme
(1) netizen choice, (2) editor’s
choice yang bekerjasama
dengan beberapa expert panel
dan juga anggota komunitas
Marketeers yang tersebar di
seluruh Indonesia.
Netizen choice dilakukan
melalui online polling yang
diadakan di Facebook The
Mark eteers Fan Page di
http//www.facebook.com/
TheMarketeers mulai dari 12
April - 1 Mei 2010, dengan
melibatkan lebih dari 6000
netizen di Indonesia, umur
18-55+. Adapun mengenai
pemilihan berdasarkan
Edit or’s Choice, dilakukan
dengan melibatkan beberapa
industry expert dan juga
expert panel dari anggota
komunitas Marketeers yang
tersebar di seluruh Indonesia.
MP
NDJ/DSU

Pengobatan Gratis di
TT Cilacap
Cilacap – Sekitar 500 warga di sekitar Terminal Transit Cilacap
Group (TTCG) berduyun-duyun mendatangi Aula Terminal Transit
Cilacap Group Pertamina untuk mengikuti pengobatan gratis yang
diadakan oleh Tim Medis Pertamina Pemasaran Wilayah Jateng &
DIY, (22/5).
Selain pengobatan gratis, Pertamina Pemasaran Wilayah Jateng
& DIY juga mendukung peningkatan kesehatan warga melalui
pemberian 5 inkubator kepada 5 klinik di sekitar Terminal Transit
Cilacap Group, yaitu Klinik Bidan Beti, Klinik Bidan Siti Fauziah,
Klinik Bidan Sri Wahyati, Klinik Bersalin Arrrohmah, Klinik Umum &
RS Bersalin Perintis Putra.
Pengobatan gratis ini juga dimanfaatkan Pertamina untuk
resosialisasi penggunaan LPG 3kg kepada warga masyarakat.
Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga
dalam mengoperasikan kompor dan tabung 3kg secara aman dan
benar. Hasilnya, selain bersemangat mengikuti pengobatan gratis,
masyarakat juga antusias mencermati sosialisasi dan bertanya
seputar penggunaan elpiji 3 kg. Bahkan tidak sedikit masyarakat
yang bertanya langsung kepada petugas sosialisasi meski acara
sudah selesai.MPTTCILACAP
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Pertamina Adakan
Bakti Sosial
Cirebon - Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab
sosial pada masyarakat, Pertamina melalui program
CSR bidang kesehatan, mengadakan Bakti Sosial
Kemanusiaan berupa operasi katarak, bibir sumbing dan
hernia gratis bagi masyarakat kurang mampu se-wilayah
III Cirebon di RS Pertamina Klayan Cirebon, (19/5).
Kegiatan ini dilakukan secara bertahap yang dimulai
dengan operasi katarak, dilanjutkan dengan operasi bibir
sumbing dan hernia.
Gelar bakti sosial ini merupakan kerjasama antara
PKBL Pertamina Korporat dengan PT Patra Bina Medika
Pusat, Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami)
Jawa Barat, Korem 0620 Sunan Gunungjati Cirebon,
RS Ciremai dan RS Pertamina Cirebon.
Pelaksanaan operasi katarak, bibir sumbing dan
hernia gratis bagi masyarakat kurang mampu ini
merupakan kolaborasi program antara Pertamina dan
TNI dalam hal ini terkait dengan menyambut hari ulang
tahun KODAM III Siliwangi yang jatuh pada 20 Mei.
Baksos tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur
Utama PT Patra Bina Medika Pusat Brigjend.(Pur)
dr. R. Sumardjo dan disaksikan oleh GM.PEP Region
Jawa yang diwakili oleh Man.L & R Wresniwiro, Kepala
PKBL Pertamina (Korporat) H. Supriyadi, Komandan
Korem 0620 Sunan Gunungjati Kol.Inf Sigit Juwono,
para Komandan Kodim serta seluruh unsur pemda dan
dinas kesehatan se-wilayah III Cirebon.
Operasi katarak tahap pertama diikuti sekitar
200 penderita yang berasal dari sejumlah desa dan
kecamatan yang ada di wilayah Kota/Kabupaten Ci
rebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Ciayu
majakuning).MPPKBL

RU IV Gelar Bimtek
Radio se-Kab. Cilacap
CILACAP - Radio merupakan media komunikasi lokal
yang paling dominan di Cilacap. Dibandingkan surat
kabar ataupun TV lokal, penyebaran informasi melalui
radio cenderung lebih cepat dan luas.
Karena itulah, RU IV Cilacap yang dikoordinir
oleh Public Relations bekerjasama dengan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo)
menggelar Bimbingan Teknis Radio Siaran Kabupaten
Cilacap.
Acara yang digelar pada 24-25 April 2010 di Ho
tel Rosenda Baturaden Purwokerto tersebut, hadir
perwakilan dari 16 radio komersial dan 10 radio ko
munitas se-Kabupaten Cilacap. Acara ini juga meng
hadirkan dua narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng Najahan
Musyafak dan praktisi dari Radio Suara Surabaya
Heru Soleh.
Input yang diberikan para pakar di bidangnya, diha
rapkan dapat menyerap dan menambah wawasan ten
tang peraturan penyiaran maupun dalam hal pengem
bangan radio di tempatnya masing-masing.MPRUIV

BANDUNG – Angka kematian
Bayi (AKB) dan Angka Ke
matian Ibu (AKI) di Propinsi
Jawa Barat masih tinggi
bila dibandingkan dengan
angka nasional yaitu 307
per 100.000 Kelahiran Hidup
(BPS, 2008) dan AKB 35 per
1000 Kelahiran Hidup (BPS,
2008).
Tingginya angka kematian
ibu dan bayi dilatarbelakangi
permasalahan kompleks di
lapangan. Seperti terbatasnya
fasilitas kesehatan, minimnya
tingkat pengetahuan masya
rakat tentang kesehatan,
per ilaku hidup bersih dan
sehat yang masih rendah,
serta kurangnya dukungan
lingkungan maupun ang
garan. PT Pertamina (Per
sero) melalui Corporate So
cial Responsibility (CSR)
memberikan kontribusi di
bid ang kesehatan, dengan
mengembangkan Program
Sehati (Sehat Anak Tercinta
dan Ibu) yang bekerjasama
dengan Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI)
Jawa Barat.
Program Sehati Pertamina
– PKBI bertujuan untuk meng
identifikasi peta masalah,
potensi masyarakat lokal,
men ingkatkan pemahaman

dan perilaku hidup sehat,
mendekatkan akses pela
yanan kesehatan kepada
masyarakat, meningkatakan
akses layanan kesehatan
reproduksi melalui optimali
sasi Puskesmas dan Bidan
Desa serta Posyandu, mening
katkan kemampuan keluarga
dalam mengakses pelayanan
kesehatan reproduksi serta
mendorong partisipasi ma
syarakat dalam program CSR
Pertamina.
Terdapat 26 desa lokasi
program, yang tersebar di 13
Kecamatan 7 Provinsi yaitu
Sumatera Utara, Kepulauan
Raiu, Jawa Tengah, Sulawesi
Selatan, NTT, dan Papua.
Untuk di Jawa Barat, pro
gram ini dilaksanakan di
Des a Sukamaju dan Desa
Sukamukti (Kecamatan Maja
laya); Desa Lampegan dan
Desa Mekarwangi (Kecamatan
(Ibun) serta Desa Cinta Karya
dan Tanjung Karya (Keca
matan Semarang).
“Program Sehati Pertamina
dan PKBI ini dimulai sejak
2009, berupa model Gerakan
Masyarakat untuk peningkatan
kesehatan Ibu dan Anak de
ngan menitikberatkan pada
penguatan masyarakat melalui
forum desa/ kelurahan sehat-

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto : PKBL

Gerakan Sehati Pertamina
“Desaku Sehat”

Manajer CSR Pertamina Guntara menyerahkan bantuan dasolin.

siaga. Tujuannya dengan
memberikan kontribusi da
lam upaya penurunan ka
sus kematian ibu, bayi dan
balita,” demikian disampai
kan oleh Manager CSR Per
tamina Guntara dalam ke
giatan Program Sehati Per
tamina di Kecamatan Ibun,
Bandung, Rabu (20/5).
Kegiatan ini merupakan
rangkaian dari Program
Seh ati Pertamina – PKBI,
dengan inti kegiatan berupa:
Informasi kesehatan melalui
aneka lomba kreasi, informasi
melalui hiburan, dan layanan
kesehatan. Sekitar 1.000
peserta berpartisipasi dalam
event besar, yang dihadiri
dan diresmikan Pertamina

Pusat, PKBI Pusat, dan Pim
pinan Daerah Kabupaten
Bandung.
Dalam kesempatan ter
sebut Pertamina menyerahkan
dana stimulan dana sosial
persalinan (Dasolin) secara
simbolis kepada perwakilan
desa-desa sasaran Program
Sehati Pertamina – PKBI.
Selain itu diadakan juga pela
yanan kesehatan umum, kon
seling KB, serta pelayanan
kesehatan gigi secara gratis
bagi warga.
Informasi melalui hiburan
juga dipertunjukkan seperti
lomba karaoke, lomba jingle
Program Sehati, angklung,
degung dan bazaar.MPIK

Bantuan Pendidikan untuk 1.500 Siswa
Berprestasi
Medan - Sebanyak 1.500
siswa berprestasi di wilayah
Sumbagut mendapatkan
bantuan pendidikan melalui
program Cerdas Bersama
Pertamina. Wujud kepedulian
Pertamina pada dunia pen
didikan ini dilaksanakan da
lam rangka menyambut hari
Pendidikan Nasional yang jatuh
pada 2 Mei lalu. Penyerahan
bantuan pendidikan untuk
Kota Medan, dilaksanakan
secara simbolis bertepatan
dengan peringatan 102 Tahun
Kebangkitan Nasional, Kamis
(20/5) di Gedung Serbaguna
Kantor Pemasaran Region I
Medan.
GM Pertamina Pema
saran BBM Retail Region I
Suherimanto menyampaikan
bahwa investasi terbesar yang
menjadi komitmen Pertamina
untuk anak negeri adalah
edukasi. Kegiatan ini ditujukan
untuk memotivasi semangat

belajar siswa agar dapat terus
meningkatkan prestasinya.
“Mereka yang mendapatkan
bantuan pendidikan adalah
siswa-siswa berprestasi. Se
moga para penerima bantuan
pendidikan menjadi teladan
bagi teman-temannya. Untuk
mereka yang belum men
dapatkan bantuan pendidikan
kami harap dapat terpacu lagi
semangat belajarnya,” ujar
Suherimanto.
Bantuan pendidikan se
nilai Rp 600 juta ini diberikan
kepada 489 siswa SD, 522
siswa SMP, dan 489 siswa
SMA di sekolah-sekolah yang
berada di lingkungan operasi
Pertamina. Lingkungan ope
rasi tersebut mencakup kan
tor unit, kantor cabang, dan
depot dengan total 24 lokasi
yang tersebar di lima pro
pinsi di Sumatera Bagian
Utara. Yaitu, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, NAD, Riau

dan Kepulauan Riau.
Dalam kegiatan ini Ast.
Man. External Relation Re
lation Pertamina BBM Retail
Region I Fitri Erika men
jelaskan bagaimana proses
pencarian hingga minyak
mentah ditemukan, lalu diolah
di kilang, dan selanjutnya
didistribusikan ke seluruh
wilayah Indonesia.
Kepada para siswa, dije
laskan juga berbagai jenis dan
produk Pertamina. Mengingat
BBM merupakah bahan bakar
fosil yang tidak terbarukan,
maka sudah sepatutnya ge
rakan penghematan BBM
dapat dilaksanakan. Selain
itu, energi yang terbarukan
juga harus dikembangkan.
Sementara itu, Ayu Ja
milah dari SMAN 7 yang
mendapatkan ranking 1 dari 43
Siswa di kelasnya, mengatakan
bahwa dirinya sangat se
nang telah mendapatkan

bant uan pendidikan dari
Pertamina. Ayu yang memiliki
orang tua yang bekerja di
salah satu perusahaan swas
ta ini, memberikan saran
kepada Pertamina agar terus
melakukan kegiatan ini.
“Sebab kegiatan ini mem
berikan motivasi bagi kami
untuk terus berprestasi,” ujar
nya. Hal yang sama diamini
oleh Muhammad Reza Putra
dari SMP Negeri 37 yang
mendapatkan ranking 1 dari
41 siswa di kelasnya.
Kegiatan ini adalah ba
gian dari program “Cerdas
Bersama Pertamina”, se
bagai bentuk Corporate So
cial Responsibility (CSR)
Pertamina kepada lingkungan
sekitar. Program CSR Perta
mina difokuskan di bidang
pendidikan, kesehatan, ling
kungan hidup, dan pember
dayaan masyarakat. MPPMS
REG.I

