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MarketUpdate
ROMANTISME SEPAKBOLA
DALAM IKLIM EKONOMI DUNIA
Sepak bola bagai magnet bagi kebanyakan orang. Piala Eropa
yang kini tengah digelar telah mencuri perhatian masyarakat dunia
untuk berkiblat ke Eropa, terutama Polandia dan Ukraina tempat
pertandingan digelar. Satu juta turis diperkirakan datang ke Ukraina
dan kawasan Eropa lainnya, sementara hingga 150 juta penonton
memenuhi stadion Warsaw, Polandia untuk menikmati pembukaan
ajang ini (08/06). Lebih dari sepekan pertandingan telah dinikmati oleh
pecinta sepak bola. Mengejutkannya, tim unggulan, Belanda, harus
mundur di awal laga usai ditumbangkan Denmark 1-0 menyusul gol
emas winger Michael Krohn-Dehli di menit ke-24.
Di tengah hingar bingar Piala Eropa, sekumpulan orang
memprotes perhelatan tersebut yang dinilai tidak bijaksana di tengah
kontraksi ekonomi yang tengah dihadapi di Eropa. Ratusan orang
berdemonstrasi karena pemerintah menggelontorkan dana untuk
kegiatan tersebut dimana seharusnya malah melakukan penghematan
anggaran. Ukraina sendiri menghabiskan anggaran hingga USD
13.4 Miliar (setara Rp 127 Triliun) guna mempersiapkan kebutuhan
turnamen.
Disamping itu, sebagian komunitas ekonomi internasional
memandang pertandingan sepak bola mengaburkan kekhawatiran
akan kontraksi ekonomi di kawasan tersebut. Sentimen negatif akibat
gejolak ekonomi di Eropa tertutup dengan euphoria sepak bola,
sehingga seringkali pertandingan sepak bola besar dipandang sebagai
peredam gejolak ekonomi oleh Pengamat Ekonomi.
Studi European Central Bank (ECB) Februari 2012, meng
ungkapkan kaitan antara perdagangan saham dengan pertandingan
sepakbola. Dalam studinya, perdagangan saham selama Piala Dunia
2010 berlangsung lamban. Volume perdagangan saham emiten yang
menjadi patokan indeks rata-rata turun hingga 55%. (lihat grafik).

Kendati pasar saham melamban, sepak bola tetap diharapkan
memberikan kontribusi pada ekonomi sektor riil seperti dari penjualan
tiket, merchandise serta multiplier effect di bidang pariwisata seperti
peningkatan okupansi hotel dan kuliner sebagai penggerak ekonomi.
Beberapa pengamat olahraga juga memandang, pemenang EURO
akan merasakan “feel-good effect”, yang dinilai berpengaruh terhadap
produktifitas kerja dan kekompakan suatu negara.
Namun, siapapun pemenang Piala Eropa nantinya, sesungguhnya
tak akan merefleksikan kekuatan negara tersebut dari terjangan krisis
Eropa. Yunani dan Spanyol masing-masing menyabet Piala Eropa
2004 dan 2008, kini pun harus menyelamatkan negaranya dari
turbulensi Euro Crisis.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Opini Pekerja :
PERTOLONGAN PERTAMA
CEDERA OTOT DAN LIGAMEN
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Utama:
PUBLIK TERUS MENGAGUMI
PERTAMINA

Pertamina Kembangkan
Bisnis di Timor Leste
Dalam rangka

meningkatkan

pengembangan bisnis
untuk menciptakan
nilai tambah bagi

perusahaan dalam

bidang Minyak dan Gas
Bumi, PT Pertamina
(Persero) dan Timor
Gas & Petroleum

(Timor GAP) sepakat

untuk menandatangani
Memorandum of

Understanding (MoU).

JAKARTA – Penandata
nganan yang berlangsung
di Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, Lantai
3, Jumat (15/6) ini
dilakukan oleh President
& CEO Pertamina, Karen
Agustiawan dan President
& CEO Timor Gas &
Petroleum (GAP), Francisco
da Costa Monteiro yang
turut dihadiri oleh jajaran
direksi dari Pertamina dan
Timor GAP.
Lingkup rencana kerja
sama antar kedua belah
pih ak akan mencakup
keseluruhan sektor bisnis
minyak dan gas bumi,
baik hulu, gas, pengolahan
pemasaran maupun untuk
pengembangan Sumber
Daya Manusia.
Karen berharap penan
datanganan ini akan mem
buahkan hasil yang lebih
baik dan hubungan yang
akan lebih erat. Karen

Foto :KUNTORO
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President & CEO Pertamina Karen Agustiawan dan President & CEO Timor Gas & Petroleum (GAP) Francisco da Costa
Monteiro berjabat tangan setelah menandatangani MoU.

men gatakan untuk di
Indonesia kebutuhan akan
BBM dan Crude Oil sudah
melebihi daripada produksi
di Indonesia.
“Harapan kami sebagai
Nasional Oil Company
melalui MoU ini, Pertamina
dan Timor GAP bisa mela
kukan eksploitasi daerahdaerah Timor Leste yang
belum tereksplor. Se
hingga bisa memenuhi
keb utuhan energi baik
untuk Timor Leste maupun
Indonesia,” kata Karen usai
penadatanganan.
Sedangkan untuk
Downstream-nya, menurut

Karen, pihaknya akan
mengembangkan SPBU di
13 distrik Timor Leste dan
juga peningkatan volume
Aviasi sehingga Pertamina
juga bisa mensuplai kebu
tuhan energi di T imor
Leste.
Dalam kesempatan
tersebut, Francisco menga
takan Timor GAP selaku
National Oil Company
di Republic of Timor
Leste akan menjadikan
Pertamina sebagai
landasan pembelajaran
bagi T imor GAP yang
masih membutuhkan
pengalaman.

“Kami sangat meng
apresiasi dukungan yang
diberikan oleh Pertamina
sehingga kami bisa belajar
dari Pertamina untuk tujuan
bisnis Timor GAP sehingga
kami bisa lebih baik lagi,”
ujar Francisco.
Bisnis Pertamina di
Timor Leste merupakan
salah satu overseas
business Direktorat
Pemasaran dan Niaga –
Pertamina di sektor BBM
Retail, Avtur, LPG dan
Pelumas. Dan saat ini
Pertamina memiliki Asset
berupa Depot BBM dan
DPPU di Dili.•IRLI KARMILA
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

STANDARISASI
TEKNOLOGI HULU

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

Clean (Bersih)

Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)

Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)

Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)

Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

Foto :TATAN AGUS RST

TATA NILAI

Pengantar Redaksi :
Direktorat Hulu sebagai tulang punggung Pertamina mem
punyai target yang cukup berat menjelang tahun 2015. Untuk
mendukung pencapaian tersebut, diperlukan standardisasi
teknologi yang dipakai oleh anak-anak perusahaan yang ada
dibawah Direktorat Hulu. Berikut petikan wawancara dengan VP
UTC Richard H. Tamba.
Apa sebenarnya UTC itu dan peran apa yang dijalankan?
Kalau kita lihat organisasi Direktorat Hulu, di bawahnya itu ada
Upstream Business Development (UBD) dan Upstream Strategic
Portofolio & Subsidiaries. Nah, di sampingnya lagi ada Upstream
Technology Center (UTC). UBD itu menangani bagaimana bisnis
Hulu dapat berkembang melalui akuisisi atau kerjasama. Upstream
Strategic Portofolio menangani sisi portofolio pendanaan, ke
uangan, anggaran dan rencana kerja Hulu bisa terlaksana.
Kalau UTC itu mengelola Rencana kerja Hulu secara teknis.
Tugas kami memastikan apakah RK yang akan dijalankan Hulu
memenuhi persyaratan teknis, sejalankah dengan visi perusahaan,
serta target yang dibebankan ke Direktorat Hulu.
Kita kan mau menjadi world class. Jadi teknologi pun harus
kita pilih. Teknologi yang applicable di daerah operasional kita,
yang efisien dan efektif.
Apakah UTC ini juga menjadi ujung tombak Direktorat
Hulu dalam pengembangan riset dan teknologi? Kalau
sebagai ujung tombak riset dan pemilihan teknologi, iya. Tetapi
riset kita sedikit berbeda, kita melakukan riset yang lebih kepada
aplikasinya. Kami tidak mengejar kepuasan scientific, kami
mengejar apakah riset itu terpakai di Pertamina dan anak-anak
perusahaan namun memakai ilmuwan. Direktorat Hulu ini kan
membawahi enam anak perusahaan. Anak perusahaan ini
seharusnya dikelola dengan satu teknologi yang standard dan
sesuai dengan kelasnya Pertamina, sesuai pula dengan kondisi
operasionalnya.
Jadi tegasnya, tanggung jawab UTC adalah pada stan
dardisasi teknologi hulu yang applicable? Iya. Termasuk di
dalamnya itu database. Jadi seluruh data anak perusahaan harus
terpusat di UTC. Kalau terjadi sesuatu dengan anak perusahaan,
tentu kita juga tidak ingin, misalnya kebakaran, lalu datanya lenyap.
Nah, di UTC inilah masih ada backup-nya. Ini salah satu hal
yang kita lakukan untuk data. Kalau Anda lihat organisasi UTC,
sebetulnya UTC ini organisasi yang full cycle untuk proses bisnis
Hulu. Disini ada geologi, geofisika, ada juga reservoir, kemudian
ada new energy. Kemudian juga ada EOR, ada drilling, Production
Facilities, terakhir ada Data Geomatika.
Tugas UTC adalah mendukung kebijakan makronya Direktorat
Hulu dari sisi teknis atau teknologi. Sedangkan yang dibawah
yaitu Anak Perusahaan Hulu semuanya lebih bersifat operasional.
Otorisasi operasional semuanya ada di anak perusahaan.
Apakah riset di UTC ini selalu berkaitan dengan program
dan fungsi yang ada atau di luar fungsi? Misalnya gas hidrat.
Apakah itu sudah terakomodir di program yang ada? Untuk
Gas hidrat memang penelitiannya di UTC dan ditangani oleh
Fungsi New Energy & Geothermal Energy. Gas hidrat baru dalam
tahap pemelajaran, memang indikasi keberadaan energi ini dalam
pemboran yang telah dilakukan diperkirakan ada namun belum
pernah ada testnya. Jadi yang unconventional energy, shale gas

dan CBM, pembelajaran dilakukan oleh Fungsi ini, tentu harus ada
koordinasi dengan para Anak Perusahaan Hulu (APH).
Dapat dikatakan bahwa program yang ada di UTC adalah
untuk atau berkaitan dengan program/aktivitas fungsi lainnya di
Hulu maupun APH.
Berarti kualifikasi pekerja yang ada di UTC ini lebih ke
pada ilmuwan, walau tidak mengejar kepuasan scientific? Betul.
Seharus para pakar yang sudah berpengalaman banyak di anak
perusahaan, para senior atau spesialis itu berada di UTC sehingga
dapat dimanfaatkan oleh APH lainnya. Idealnya seperti itu, walaupun
sekarang belum sepenuhnya berjalan.
Dengan instansi atau lembaga mana saja UTC bekerja
sama? Saat ini kerjasama kami di tingkat nasional dengan
Lembaga Penelitian Pemerintah atau Universitas. Memang sudah
dirintis kerjasama untuk penelitian/studi dengan luar negeri namun
baru sedikitlah seperti Shell atau yang sedang kami rintis dengan
Universitas Colorado School of Mines.
Kalau kita ingin UTC menjadi center of excellence Pertamina,
memang sudah seharusnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah
center of excellence Pertamina yang seperti apa? Ya, One
Pertamina. Maksudnya ada standardisasi atau ada kesamaan pola
teknologi di antara Unit Bussiness nya Hulu.
Software, rumus atau metoda yang dipakai seharusnya sama.
Misalnya metoda menghitung cadangan ada banyak, tetapi harus
ada yang menjadi pegangan Pertamina. Makanya saya bilang, One
Pertamina. Saya ingin ada standardisasi untuk hal yang secara best
practice memang harus standar, karena ada juga hal-hal yang tidak
seharusnya standar karena akan membuat kita tidak inovatif.
Kemudian konsep “technology academy” juga mulai kami
jalankan, untuk meningkatkan kompetensi teman-teman yang ada
di AP-AP maupun di Hulu sendiri. Kami membuat workshop maupun
kursus dengan topik/materi yang memang dibutuhkan.
Saat ini untuk kerjasama dengan lembaga lokal, contohnya
dengan ITB dan Unpad, kamipun mencoba untuk adil, tetapi semua
disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Kerjasama
dengan Trisakti ada, UPN ada, UGM juga ada, bahkan riset EOR
kami dilakukan dengan UGM dan IPB.
Dengan internal Pertamina juga ada kerjasama dengan
Pengolahan. Contohnya pembuatan lumpur oil based mud OBM.
Sekarang yang meproduksikannya teman-teman di Pengolahan,
karena mereka yang punya plant-nya. Penyusunan komposisi
lumpurnya dilakukan bersama dengan UTC. Sekarang OBM tersebut
sudah dipakai oleh PEP dan berhasil. Jadi sebetulnya sudah ada
riset yang ke depannya bisa kita jadikan bisnisnya Pertamina.
Kerja sama-kerja sama ini kan juga merupakan strategi
untuk mengatasi kurangnya resources UTC? Supaya kami bisa
menjalankan tugas UTC sendiri maupun permintaan dari APH yang
cukup banyak, dari UBD yang saat ini giat mencari objek akuisisi
kemana-mana, maka dibutuhkan ahli-ahli yang banyak seperti dari
geologi, geofisika, reservoir maupun ahli lainnya. Kami kekurangan
orang atau human resources.
Untuk itulah kami kerjasama dengan LAPI ITB, UPN, UGM,
Trisakti maupun universitas lainnya, tetapi ini tergantung juga ya
karena mereka punya spesialisasi sendiri-sendiri. Sekarang kami
lagi merintis kerjasama dengan Lemigas untuk bisa memakai tenaga
ahlinya, kalau kerjasama di bidang lain sudah biasa dilakukan dengan
Lemigas.•URIP HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL
JAIM
Istilah jaim mungkin sudah umum didengar
telinga kita. Jaim kependekan dari jaga image.
Dalam arti luas, bisa diartikan sebagai upaya
menjaga reputasi, tindakan, penampilan, dan
eksistensinya di mata masyarakat.
Sayang, kata jaim kadang lebih dimaknai
sebagai hal yang bersifat negatif. Dianggap
sebagai kamuflase untuk menutupi jati diri
yang sebenarnya. Atau bisa juga dikatakan
sebagai perilaku sekadar untuk akting atau
bersandiwara.
Tapi jangan salah. Istilah jaim sendiri
juga memiliki segi positif. Apalagi bagi peru
sahaan dalam menjaga reputasinya di mata
masyarakat. Dan Pertamina sendiri sudah bisa
mempertahankan dan menjaga image-nya
hingga kembali berhak mendapatkan Corporate
Image Award 2012.
Sebuah gelar penghargaan yang diberikan
kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil
menjaga, memelihara image perusahaan di
mata para stakeholder-nya. Dan itu diakui
sekitar 2.500 responden dari kalangan investor,
jurnalis, manajemen dan publik. Survei sendiri
dilakukan oleh lembaga yang kompeten,
yakni Bloomberg Business Week Indonesia
Magazine, bekerja sama dengan Frontier
Consulting Group.
Pertamina sebagai perusahaan migas
mendapatkan predikat excellent di tiga kategori,
yakni Oil and Gas, Gas Station dan Lubricant.
Yang membanggakan upaya menjaga dan
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Pertolongan Pertama Cedera Otot & Ligament
Berbagai penelitian tentang cedera menunjukkan bahwa

perusahaan migas asing yang ada di Indonesia.
Pertamina berhasil mengungguli kompetitor
asing dalam hal mempertahankan image
sebagai perusahaan yang paling dikagumi dan
membanggakan.
Semua itu bisa dicapai atas kerja keras
seluruh insan Pertamina dalam menjaga
image perusahaan di mata masyarakat. Jaga
image yang bukan sekadar kamuflase tetapi
diwujudkan lewat konsistensi pelaksanaan etika
24 x 7 yang mencerminkan tata nilai perusahaan
6C. Yakni clean, competitive, confident,
customer focused, commercial, dan capable.
Etika yang dijalankan saat aktifitas kerja maupun
selepas jam kerja.
Kini eksistensi Pertamina yang memiliki visi
menjadi perusahaan energi nasional berkelas
dunia, sudah sepantasnya kita pertahankan.
Image positif yang dicerminkan melalui se

cedera muskuloskeletal. Cedera muskuloskeletal adalah

Yang dapat kita lakukan adalah mengoptimalkan

kerusakan pada jaringan otot, tendon, ligamen atau tulang.

proses penyembuhan tersebut dengan cara yang

Tendon adalah ujung dari otot yang melekat pada tulang,

tepat. Berbagai macam metode terapi berfungsi untuk

ligamen adalah jaringan ikat yang merupakan “pengikat”

mensuport agar proses penyembuhan terjadi dengan

beberapa tulang agar tetap stabil dalam bergerak. Bila

baik.

Anda sering mendengar istilah “urat”, yang dimaksud adalah
tendon, yaitu bagian otot yang padat.
Penelitian terhadap pemain bola di Eropa (Ekstrand
et.al, 2012), tercatat bahwa rata-rata setiap musim seorang

stakeholder dan patut diapreasiasi dengan
senantiasa memberikan yang terbaik kepada
mereka.
Hal terbaik yang bisa diberikan tak jauh
dari apa yang sudah dilakukan selama ini.
Berbagai upaya perbaikan dalam memberikan
layanan dan menyajikan produk berkualitas
sudah selayaknya ditingkatkan untuk kita per
sembahkan kepada seluruh pihak yang telah
memberikan kepercayaannya bahwa Pertamina
memang sangat layak disebut perusahaan
dengan image terbaik.•

Pertolongan pertama di tempat kejadian

Lama proses recovery tergantung jenis jaringan yang

cedera dan derajat keparahannya. Dokter olahraga akan

pemain mengalami dua kali cedera muskuloskeletal (otot/

memberikan terapi dan saran program “return to play”,

ligamen/sendi/tulang).

yang biasanya akan melibatkan fisioterapis dan instruktur
terlatih.

Kasus terbanyak adalah cedera hamstring sebanyak 12
persen, diikuti oleh ligamen lutut MCL 9 persen dan otot

Sebelum Anda berkonsultasi dengan dokter, perto

quadricep 7 persen. Dari seluruh jumlah kasus yang diteliti,

longan pertama terhadap cedera harus dilakukan dengan

ternyata sebanyak 12 persen adalah “reinjury”, atau cedera

baik dan benar.

lama yang kambuh lagi.
Pertolongan pertama yang salah pada cedera akan
Apa yang terjadi,dengan otot atau ligamen yang cedera?
setiap otot atau ligamen yang cedera akan mengalami

memperparah cedera dan memperlambat proses pe
nyembuhan.

kerusakan, baik ringan maupun berat. Jaringan yang cedera
akan mengalami perdarahan dan mengeluarkan mediator

Sebenarnya pertolongan pertama pada cedera otot

kimia yang memicu terjadinya proses inflamasi/peradangan

dan tulang cukup sederhana. Di awal telah dijelaskan

(bengkak, panas dan nyeri). Kondisi radang tersebut akan

bahwa tahap awal penanganan cedera hanyalah

memicu terjadinya gangguan fungsi gerak dari kelompok

mengatasi nyeri dan mencegah proses peradangan

otot yang bersangkutan.

akibat kerusakan jaringan dengan terapi dingin. Untuk itu,

Salah kaprah pijat/urut

Kebiasaan buruk yang masih sering dilakukan di

di kalangan olahraga populer adanya istilah RICE.

• Rest, mengistirahatkan anggota tubuh yang cedera.

• Ice, kompres dengan es. Anda bisa memakai ice

pack, atau lebih bagus es batu yang dihancurkan

Indonesia adalah memijat atau mengurut otot/ligamen

kecil, kemudian dimasukkan dalam kantung plastik

yang baru terkena cedera. Bisa dibayangkan ketika otot

lalu dibungkus dengan kain tipis basah. Kenapa harus

yang cedera tersebut baru saja robek lalu diurut-urut, apa

dilapisi kain tipis basah? Karena menempelkan es

yang terjadi? Tentu robekan dan perdarahan yang baru saja

secara langsung ke kulit berpotensi menyebabkan

terjadi akan semakin luas dan parah. Pijat atau urut adalah

cold injury, berupa kerusakan sel kulit dan jaringan

metode terapi untuk melancarkan aliran darah dan relaksasi

lunak di bawahnya karena suhu yang terlalu dingin. Es

otot yang kaku. Pijat, khususnya “sports massage”, dapat

ditempelkan secara merata pada area yang cedera,

dilakukan oleh ahlinya.

kemudian dibalut dengan perban elastis atau plastic
wrap selama 15-20 menit. Aplikasi es untuk cedera

Setelah fase akut inflamasi selesai, yaitu setelah cedera

dapat dilakukan berulang-ulang tiap 1 jam atau lebih

stabil, tidak terjadi lagi perdarahan dan peradangan.

tergantung beratnya cedera. Selama masa akut

Biasanya “sports massage” untuk melancarkan sirkuasi

peradangan tersebut kompres dengan es dapat terus

dan mengembalikan elastisitas otot dapat mulai dila

dilakukan. Biasanya peradangan akan berhenti setelah

kukan setelah tiga hari pasca cedera. Tentu sebaiknya
dikonsultasikan dulu dengan dokter olahraga untuk
memastikan kondisi cedera.

2-3 hari.
• Compression, area yang cedera dibalut dengan perban

elastis, yang bertujuan untuk meminimalkan pergerakan
dan mencegah terjadinya pembengkakan.

buah penghargaan yang tak ternilai harganya
tersebut merupakan penilaian objektif dari para

dapat dipercepat dengan cara apapun.

cedera yang paling banyak terjadi pada olahragawan adalah

mempertahankan image tersebut semakin
memantapkan posisi Pertamina di antara
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Apa yang harus kita lakukan setelah
cedera?

Pada prinsipnya ada dua hal utama yang harus

• Elevation, tinggikan daerah yang cedera agar darah

dan cairan yang terakumulasi pada area cedera dapat
mudah mengalir sehingga pembengkakan cepat
teratasi.

dilakukan, yang pertama adalah penanganan terhadap nyeri
yang timbul akibat kerusakan jaringan, dan yang kedua

Setelah pertolongan pertama dilakukan dengan baik,

adalah mencegah agar kerusakan jaringan tersebut tidak

apabila cedera yang terjadi dirasa cukup berat maka

bertambah parah sehingga proses penyembuhan dapat

disarankan utuk berkonsultasi dengan dokter olahraga.

berlangsung dengan cepat. Kedua hal tersebut dapat

Perlu diperhatikan bahwa setelah peradangan selesai dan

terjadi apabila kita mengaplikasikan terapi dingin, yaitu

cedera mulai stabil, otot/tendon /ligamen yang cedera

mengompres area yang cedera dengan es. Anda tidak perlu

belum siap untuk langsung digunakan berolahraga lagi.

repot-repot melakukan berbagai macam terapi selama fase

Terdapat beberapa fase pemulihan yang akan dijelaskan

akut peradangan tersebut, karena fase penyembuhan tidak

pada edisi-edisi berikutnya.•

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Rencana
Pertamina untuk mendongkrak minyak dengan
pola unorganic terus dilakukan. Salah satunya
adalah akuisisi terhadap blok migas di Venezuela
yang diharapkan tuntas pada tahun ini. Direktur
Hulu Pertamina Muhamad Husen mengemukakan
perseroan terus mengkaji rencana akuisisi lapangan
migas di luar negeri, mulai dari Asia Pasifik, Afrika,
Timur Tengah, dan Amerika Latin. Namun, khusus
terkait akuisisi lapangan migas di Venezuela, saat
ini prosesnya belum selesai. Sebelumnya, Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan
pihaknya tengah mengincar minyak sebanyak 1,7
juta bph dari Venezuela. Berkaitan dengan volume
blok migas sebesar itu, Husen hanya mengatakan
prosesnya ditargetkan selesai tahun ini.

KILANG BARU SEGERA DIBANGUN

JAKARTA (Kompas) – Pemerintah menjajaki
kemungkinan pembangunan kilang pengolahan
minyak mentah di wilayah Sumatera. Untuk itu,
pemerintah dan Pertamina akan melaksanakan
studi kelayakan terkait dengan lokasi dan kepastian
pasokan minyak untuk kilang baru tersebut.
“Kami ingin mempunyai kilang sendiri,” kata
Dirjen Migas Kemerian ESDM Evita H. Legowo.
Seperti diketahui sejak 1998 belum ada lagi
kilang baru yang beroperasi, padahal kebutuhan
BBM di dalam negeri terus meningkat. Terkait hal
itu, pemerintah berencana membangun sendiri
kilang pengolahan minyak berkapasitas 300 ribu
barel per hari. Sebagai tahap awal, pemerintah
mengalokasikan Rp 1 triliun untuk studi kelayakan
dengan Pertamina, termasuk untuk lokasi kilang.
“Kami sedang memilih lokasi, bisa di Plaju atau
Pangkalan Brandan,” kata Evita.

PROGRAM PENGHEMATAN ENERGI
PANGKAS ANGGARAN Rp 5 triliun

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
menargetkan anggaran yang bisa dihemat dari lima
program kebijakan hemat energi yang dicanangkan
pada 2012 mencapai Rp 5 triliun. Menteri ESDM
Jero Wacik mengatakan, penghematan anggaran
ini dapat terlaksana apabila seluruh kebijakan
penghematan anggaran ini dapat terlaksana
apabila seluruh kebijakan penghematan berjalan
sesuai rencana.•RIANTI OCTAVIA
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Sinergi Perkapalan Pertamina dan PHE
Jakarta - Sinergi antara
Pertamina dan anak per
usahannya kembali diwu
judkan dengan kerja sama
antara fungsi Perkapalan
d e n g a n P H E We s t M a 
dura Offshore. Hal itu
ditandai dengan dengan
penandatanganan MoU
antara kedua belah pihak
yang berlangsung di Ruang
N i a s , H o t e l B o ro b u d u r,
Jakarta, Jum’at (25/5).
Penandatanganan
MoU dilakukan oleh Senior
Vice President Shipping
Pertamina, Suhartoko dan
Presiden Direktur PHE Salis
S. Aprilian.
“Perjanjian secara umum,
PHE dan Perkapalan akan
meningkatkan kerja sama
lebih efisien dan efektif,” kata
Salis di sela-sela acara yang
diselenggarakan bersamaan
dengan Workshop Sinergi
Bisnis yang berlangsung
selama dua hari itu.

Salis juga menegaskan
ini adalah upaya melanjutkan
Risalah Rapat Direksi,
untuk bisa bersinergi lintas
Direktorat, untuk mewujudkan
Pertamina incorporated. “Jadi
keluarga besar Pertamina
saling membantu sehingga
menjadi lebih efisien dan
efektif,” kata Salis.
Terkait dengan bentuk
kerja sama, SVP Pertamina
Shipping Suhartoko menga
takan, sejauh ini yang
akan dilakukan Shipping
menyediakan kapal-kapal
untuk keperluan PHE. “Ke
depannya kita akan lihat
kebutuhan kapalnya apa saja.
Sehingga kita bisa investasi
untuk memenuhi kebutuhan
PHE WMO,” tegasnya.
Menurut Suhartoko, be
berapa kapal sudah dipakai
oleh WMO. Perkapalan juga
sudah menyiapkan Floating
Stor age and Offloading
(FSO) sementara, yaitu MT

Foto :TATAN AGUS RST

akuisisi blok venezuela
tuntas 2012
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Senior Vice President Shipping Pertamina Suhartoko dan Presiden Direktur PHE
Salis S. Aprilian sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perkapalan.

Gebang. “Sekitar Juni atau
Juli kita akan ganti dengan
FSO yang permanen (MT.
Geudondong).Kita sudah
koversi di galangan Cosco
Cina,” tutur Suhartoko.
Suhartoko berharap sinergi

yang juga merupakan bagian
dari Improvement Initiative
Shipping Pertamina tersebut
ke depannya tidak hanya
dengan PHE WMO.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Layanan “Red Carpet” Diluncurkan di Surabaya
Surabaya – Pertamina
meluncurkan layanan “Red
Carpet” untuk Konsumen
BBK (Bahan Bakar Khusus/
Non Subsidi) di SPBU COCO
Jemursari. Peluncuran
program tersebut dilaksanakan
oleh GM Fuel Retail Marketing
Region V Surabaya Afandi.
Layanan Red Carpet
merupakan bentuk peme
nuhan kebutuhan konsumen
Pertamax, PertamaxPlus,
serta Dex akan layanan cepat
dan eksklusif.

Sosialisasi Layanan Askes Pertamedika
di FRM Region IV

SEMARANG - Masa kepesertaan pemegang Askes Inhealth bagi pekerja Pertamina dan keluarga
angkatan 2003 ke atas akan segera berakhir. Sebagai kelanjutannya, Pertamina menawarkan
layanan asuransi kesehatan yang baru yang akan ditangani anak perusahaan sendiri yaitu
Pertamedika. Hampir semua peserta harap-harap cemas menunggu informasi benefit yang
akan diperolehnya dengan pergantian layanan dari provider lama ke Pertamedika. Seluruh
pertanyaan peserta terjawab sudah melalui sosialisasi penggunaan Asuransi Pertamedika pada
(1/5). Pertamedika yang telah memiliki pengalaman mengelola asuransi kesehatan di banyak
perusahaan berkomitmen memberikan pelayanan yang tepat, rasional, efektif dan efisien berbasis
managed care dengan pedoman PKB.
Pada kesempatan sosialisasi yang dipandu oleh dr Djalaluddin Misidi dari Health Management
menghadirkan dr. Ronald A. Manggopa dan dr. Dewi sebagai narasumber dari Pertamedika
Korporat. Seluruh fasilitas kesehatan yang diperoleh pekerja dan keluarga yang dapat di-cover
maupun tidak di-cover oleh asuransi dikupas tuntas.
Antusiasme peserta terasa setelah mendapat paparan dari Tim Sosialisasi Asuransi
Pertamedika. Tentunya seluruh komitmen dari Pertamedika baru dapat dibuktikan dan dirasakan
setelah implementasinya di lapangan selama setahun ke depan.•FRM REG. IV

Menurut Afandi, Pertamina
menyadari bahwa konsumen
BBK harus membayar lebih
mahal untuk membeli BBM
non subsidi ini. Untuk itu
sebagai bentuk peningkatan
pelayanan sekaligus apresiasi
terhadap konsumen yang
memilih BBK dibanding
BBM subsidi, Pertamina
mempersembahkan layanan
Red Carpet.
Kelebihan layanan
ini adalah antrean khusus
terpisah dari antrean BBM
subsidi. Hal ini membuat
layanan lebih cepat dan
eksklusif. Tambahan layanan
berupa penyemiran ban serta
pengecekan tekanan ban. Ini
sebagai bentuk kepedulian
Pertamina terhadap kesela
matan, kenyamanan, serta
ekskulisifitas konsumen BBK.
Selain itu, Pertamina juga
memberikan program promosi
menarik lainnya.
“Konsumen BBK akan
mendapatkan program
promosi yang dilaksanakan
oleh Pertamina sendiri atau
bermitra dengan partner
bisnis lainnya. Salah satu
bentuk promosi seperti undian
Pertamax Goes To Monza
yang memberi hadiah jalanjalan ke Itali bagi konsumen,”

Foto : FRM REG. V

RESUME
PEKAN INI

Jalur khusus yang diperuntukkan untuk konsumen Bahan Bakar Khusus mulai
diberlakukan beberapa SPBU di Surabaya.

jelas Afandi panjang lebar.
Untuk peluncuran
perdana ini di wilayah FRM
Region V, Red Carpet tersedia
di enam SPBU. Yaitu, SPBU
51.602.65 COCO Jl. Raya
Jemursari, Surabaya; SPBU
54.601.09 Jl. Raya Nginden,
Surabaya; SPBU 54.601.80
Jl. Ahmad Yani, Surabaya;
SPBU 54.601.90 Jl. Suma
tera, Surabaya; SPBU
54.601.113 Jl. Raya Merr
Kalijudan, Surabaya; dan
SPBU 54.601.119 Jl. Ra
ya Boulevard Citraland,
Surabaya.
Di samping layanan Red
Carpet, pada 25 Mei 2012 lalu,
Pertamina Jatim Balinus juga

meresmikan SPBU khusus
BBK di Bali. Di wilayah Jatim
Balinus sudah ada 614 SPBU
yang menyediakan BBK dari
1121 SPBU yang ada atau
sekitar 55 persen. Sedangkan
untuk Jawa Timur terdapat
497 SPBU dengan BBK dari
831 SPBU atau sekitar 60%.
“Pertamina akan terus
membuat program-program
lain sebagai upaya Pertamina
untuk melaksanakan salah
satu tata nilai perusahaan,
yaitu customer focus. Ter
masuk menyukseskan pro
gram pemerintah dalam
mengendalikan BBM subsidi,”
ujar Afandi.•FRM REG. V

JAKARTA – Pertamina mengampanyekan arti
penting lingkungan dalam kehidupan kepada
siswa SMU Negeri 13 Jakarta Utara. Aksi ini
sebagai rangkaian peringatan Hari Lingkungan
Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni.
Manager HSE Pertamina, TP Pasaribu,
mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk
mengajak para pelajar menjadi bagian dari
Sobat Bumi Pertamina. “Dengan melakukan
kampanye di sekolah ini, kita mengharapkan
siswa sekolah, para guru dan para orangtua
murid bisa menjadi duta lingkungan hidup,” ujar
Pasaribu usai membagikan 125 bibit pohon
dan alat biopori bagi SMUN 13 Jakarta Utara,
Rabu (13/6).
Di samping itu, peran serta para siswa
dapat mendukung program Pertamina se
bagai sponsor dari Sekolah Adiwiyata. Yaitu,
sekolah yang mampu melaksanakan upaya
peningkatan pendidikan berbudaya lingkungan
hidup sebagai program dari Kementerian
Lingkungan Hidup RI.
“Kami sangat senang dengan kedatangan
Pertamina ke sekolah kami. Ini menumbuhkan
rasa kepedulian dan kesadaran kami untuk
menghijaukan Indonesia,” ungkap M. Surya,
siswa kelas 2 IPS SMUN 13.
Lain halnya dengan Yudha Citra Ardiana. Ia
tergerak untuk segera membentuk komunitas
aksi peduli lingkungan bersama temantemannya dalam rangka mewujudkan Green
School SMUN 13 setelah mendapat penjelasan
dari Pertamina.•IRLI KARMILA
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Pertamina Support Film
Di Timur Matahari

Jakarta – “Hitam kulit,
keriting rambut…Aku Papua,
Biar nanti langit terbelah..Aku
Papua..!” Cuplikan lagu “Aku
Papua” karya almarhum Franky
Sahilatua, dengan merdu dan
lantang dinyanyikan lima orang
penyanyi asli Papua sesaat
sebelum pemutaran perdana
film Di Timur Matahari produksi
Alenia Picture, di Epicentrum
XXI, Senin (11/6).
Dari lagu pembuka yang
dinyanyikan, sudah bisa
ditebak, film keenam rumah
produksi Ari Sihasale dan
Nia Zulkarnaen itu meng
ambil setting di wilayah In
donesia Timur, Papua. Da
lam film ini Alenia sengaja
menyampaikan pesan damai
di tengah pemberitaan negatif
tentang Papua yang dikaitkan
dengan perang antarsuku.
”Kami kembali ke Papua
untuk membawa pesan
damai. Papua juga bagian
dari Indonesia, dan mereka
juga cinta damai. Ini adalah
usaha kami untuk memotret
kehidupan di sana,”ujar Nia

Zulkarnaen.
Film yang mengambil
lokasi di Distrik Tiom, Ka
bupaten Lanny Jaya, Papua
ini juga memotret kehidupan
anak-anak pedalaman yang
mengalami keterbatasan
dalam memperoleh
pendidikan, kesehatan, serta
sarana transportasi yang
sangat minim yang berimbas
pada mahalnya harga bahan
pokok di Papua. ”Kejadian
di film ini memang benarbenar terjadi. Ini bukan hanya
persoalan di Papua, melainkan
sudah menjadi persoalan na
sional,” jelas Ari.
Di Timur Matahari meng
isahkan sekelompok anak
Pap ua, Mazmur (Simson
Sikoway), Thomas (Abetnego
Yigibalom), Yokim (Razz
Man aboy), Agnes (Maria
Resubun), dan Suryani (Friska
Waromi) tidak mendapatkan
pendidikan, lantaran guru
pengganti tak juga datang.
Kehausan akan ilmu
pen getahuan, mendorong
anak-anak tersebut mencari
pelajaran di alam dan ling
kungan sekitar. Sampai
akh irnya, mereka bertemu
dengan sosok Pendeta Sa

5
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Aksi Peduli
Lingkungan untuk
Siswa SMU

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Para pendukung film Di Timur Matahari memeperkenalkan diri sebelum pemutaran
perdananya di Epicentrum XXI, Jakarta.

muel (Lukman Sardi), dokter
wanita bernama Fatimah( Ririn
Ekawati),Ucok (Ringgo Agus
Rahman), yang bisa memberi
Mazmur dan rekan-rekannya
berbagai pengetahuan baru.
Film Di Timur Matahari
ini, mendapat dukungan
dari Pertamina Foundation
yang juga peduli dengan
pesan damai dan cinta se
sama dalam film ini. Di si
si lain, kegiatan tersebut
sebagai bukti dukungan
Pertamina bagi para sineas
yang mengedukasi generasi
bangsa lewat film.
Menurut Head of Per
tamina Foundation Nina

Nurlina Pramono, dukungan
Pertamina dalam film ini
sengaja tidak ditonjolkan,
agar tidak mengganggu isi
cerita dan kreativitas seni.
“Memang dukungan kita ti
dak begitu ditonjolkan dalam
film ini, namun keluarga
besar Pertamina akan tahu,
mengapa tokoh utama men
dapat bantuan kacamata,
mengapa ada dokter yang
terjun di daerah terpencil
dan memberi dukungan ke
sehatan bagi masyarakat se
tempat. Semua itu merupakan
cerminan tanggung jawab
sosial Pertamina,”ujarnya.•DEWI
SRI UTAMI

RU II Tanam 10.000 Mangrove
DUMAI - Memperingati Hari
Lingkungan Hidup yang
jatuh pada 5 Juni 2012, RU
II Production Sei Pakning
melaksanakan penanaman
10.000 mangrove di WTP
Desa Sejangat Kecamatan
Bukit Batu.
General Affairs Section
Head RU II Sunardi selaku
ketua panitia menjelaskan
penanaman 10.000 pohon
mangrove merupakan salah
satu program CSR Pertamina
Peduli Lingkungan. “Yang
kami lakukan ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian
perusahaan terhadap kondisi
pantai di pesisir Kecamatan
Bukit Batu yang sangat
mengkhawatirkan akibat
abrasi air laut,” ujarnya.
Menurut Sunardi, pene
litian lokasi, penanaman serta
perawatan pohon sampai

hidup selama tiga bulan ini
melibatkan LSM Dekam.
Sementara Camat
Bukit Batu Andris Wasono
menyambut baik program
penanaman mangrove
yang dilakukan oleh RU II
Production Sei Pakning. “Kami
mengapresiasi kontribusi
Pertamina yang senantiasa
peduli terhadap lingkungan
dan masyarakat di daerah
ini,” ujarnya.
Sedangkan Sei Pakning
Production Manager Chusnul
Arifin menyatakan pihaknya
telah mendapat pembekalan
yang disampaikan oleh pakar
hutan Bakau Prof. Dr. Rasul
Hamdi, MSi dari Universitas
Riau yang dilaksanakan sehari
sebelumnya.
“Penanaman Mangrove
ini selain menangkal dampak
abrasi yang timbul juga memiliki

banyak manfaat. Antara
lain menyaring kandungan
logam berat yang berbahaya,
pelindung daratan dari tiup
angin, menahan sedimen,
menyerap polutan, sebagai
tempat berkembang biaknya
hewan dan juga sebagai
bahan alternatif makanan,”
ujar Chusnul Arifin.
Chusnul juga mengajak
semua elemen masyarakat
untuk bersama-sama men
dukung program penanaman
pohon mangrove ini dengan
menjaga dan memperhatikan
kehidupannya.
Di akhir acara Chusnul,
Camat dan Muspika beserta
Section Head melepas
balon dan menekan sirine
tand a dimulainya kegiatan
penanaman pohon mangrove
di Pantai Sejangat.•RU II
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Untuk Kualitas Strength dan OFI PQA
yang Lebih Baik
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) merupakan keterpaduan
antara apa yang menjadi harapan dan cita-cita perusahaan (tercermin
dalam Profil Organisasi), bagaimana sistem dan proses kerja strategis
dan operasional dijalankan (tercermin dalam kategori 1-6), serta
bagaimana hasil kinerja nya (kategori 7); yang terjalin oleh 3 aspek sinergi
yaitu good plan, good execution, dan good achievement.
Dari serangkaian kegiatan PQA Life Cycle terdapat salah satu hal
yang penting adalah proses tindak lanjut dari feedback report yang
berisikan strength dan Opportunity For Improvement (OFI) . Melalui strength, dapat diketahui faktor-faktor
apa saja yang menjadi keunggulan dari Unit Bisnis, Unit Operasi, dan Anak Perusahaan sehingga untuk
diketahui atau disebar-luaskan. Sedangkan melalui OFI dapat diketahui faktor-faktor kelemahan apa saja
yang masih dijumpai dan peluang-peluang bagi perbaikan atau inovasi yang dapat ditindaklanjuti.
Tindak lanjut OFI menjadi AFI perlu dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak saja menuntut
pemahaman terhadap esensi dari kelemahan dan peluang yang ada, namun juga bagaimana cara
menindaklanjutinya, termasuk penentuan prioritas, penjabaran tindak lanjut, penentuan bagian atau
individu yang bertanggung jawab, alokasi sumber daya, dan pengaturan tata waktunya. Konsistensi
menuntut komitmen terhadap pencapaian di setiap tahapan tindak lanjut.
Pada tahap perumusan strength dan OFI ini biasanya timbul masalah yang amat krusial yaitu tidak
lengkapnya statement strength dan OFI dalam menjelaskan hubungan antara kekuatan/kelemahan
dengan sasaran strategis. Masalah kedua adalah tidak adanya bentuk baku penulisan tersebut strength
dan OFI yang dapat dipakai secara mudah dan tidak berpanjang lebar. Akibatnya kualitas strength
dan OFI menjadi rendah dan Aplikan tidak dapat memahami esensi dari OFI, sehingga kegiatan utama
yang disusun kurang S. M. A. R. T, dan akhirnya berdampak pada tidak signifikannya peningkatan
yang diperoleh.
Menyikapi hal tersebut, Fungsi Quality Management menerapkan suatu pola untuk penulisan
strength dan OFI dengan memasukkan tiga pilar KKEP yaitu Profil Organisasi, Proses, dan Hasil.
Untuk Strength, format yang digunakan disebut Aplikan ABC dengan uraian:

Bentuk Pencapaian dapat dilihat pada kategori hasil. Kategori hasil menyediakan fokus terhadap
hasil yang dapat menuntun organisasi melakukan evaluasi secara objektif dan memberikan ruang
untuk mendengarkan komentar dari para pelanggan mengenai produk dan jasa organisasi terkait
kinerja finansial dan pasar, sistem pengelolaan pekerja, sistem kepemimpinan dan tanggung jawab
sosial, dan terkait semua aktivitas dalam proses dan perbaikan. Lewat fokus ini, maka tujuan-tujuan
kriteria akan bisa dicapai dan dipertahankan, yaitu: nilai lebih yang tawarkan di mata pelanggan dan
pasar, kinerja organisasi yang unggul seperti tercermin dalam indikator-indikator operasional, pekerja,
ketaatan pada aturan hukum, etika bisnis dan efektivitas sistem finansial organisasi dan akhirnya
proses pembelajaran organisasi dan individual di unit-unit kerja. Hasil ini memberikan informasi yang
sebenarnya (ukuran kemajuan organisasi) sehingga untuk selanjutnya organisasi bisa mengevaluasi dan
menyempurnakan proses, produk dan jasa yang ditawarkan dan mengevaluasi pencapaian rencana
strategis dan keberhasilan operasional organisasi. Bentuk pencapaian ini lebih menggambarkan kondisi
lalu dari suatu organisasi/unit kerja. Empat faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil adalah:
Tingkatan (Level), Kecenderungan (Trend), Perbandingan (Comparison), dan Integrasi (Integration)
digunakan singkatan Le-T-C-I.
Tujuan Strategis Tertentu dapat diperoleh dari Profil Organisasi.
Secara singkat, Profil Organisasi berisi ringkasan tentang organisasi secara
keseluruhan yang memperlihatkan lingkungan kerja organisasi, hubunganhubungan organisasi utamanya, lingkungan persaingan yang dihadapi,
tantangan-tantangan strategis organisasi, dan pendekatan-pendekatan
yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Profil Organisasi
membantu dalam memahami lebih baik konteks strategis dan operasional,
memenuhi persyaratan utama bagi keberhasilan bisnis saat ini dan di masa depan, dan mempertahankan
kinerja itu selama mungkin; serta membantu memahami kebutuhan, kesempatan, keuntungan dan
keterbatasan yang ada di dalam Sistem Manajemen Kinerja. Tujuan Strategis ini menggambarkan
“impian” atau kondisi yang akan dituju oleh suatu organisasi/unit kerja.
Kegiatan/Upaya dapat dipelajari melalui proses. Proses ini menggambarkan kondisi “sekarang”
dari suatu organisasi/unit kerja. Proses terdiri dari enam kategori yang mendefinisikan operasional
Perusahaan dan hasil bisnis yang dicapai oleh Perusahaan. Kepemimpinan (kategori 1), Perencanaan
Strategis (kategori 2), dan Fokus Pelanggan (kategori 3), menekankan pentingnya fokus kepemimpinan
bagi keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan strategi dan fokus pelanggan. Para pemimpin senior
menetapkan arah Perusahaan dan berusaha mencari kesempatan dan peluang bagi peningkatan
kinerja Perusahaan. Fokus Tenaga Kerja (kategori 5), Manajemen Proses (Kategori 6), menekankan

pengelolaan pekerja dan proses-proses utama adalah untuk melaksanakan program kerja yang
akan menghasilkan kinerja bisnis. Semua tindakan diarahkan untuk mencapai hasil bisnis – sebuah
gabungan dari, kinerja produk dan efektifitas proses, kinerja focus pelanggan, kinerja focus tenaga
kerja, kinerja kepemimpinan dan tata kelola, dan kinerja keuangan dan pasar. Empat faktor yang
digunakan untuk mengevaluasi proses adalah Pendekatan (Approach), Penerapan (Deployment),
Pembelajaran (Learning), dan Keterpaduan (Integration), digunakan singkatan A-D-L-I.
Sedangkan untuk OFI, format yang digunakan disebut Aplikan XYZ dengan uraian:

Improvement yang Disarankan dapat disarikan dengan melakukan analisa dari pencapaian
hasil yang diperoleh melalui evaluasi A-D-L-I. Improvement yang disarankan berupa usulan cara atau
metode yang jelas. Salah satu caranya adalah dengan cara membandingkan system yang dijalankan
oleh organisasi/unit kerja yang sudah berhasil menerapkan suatu sistem, atau dapat juga dengan
menganalisa sistem yang sudah dijalankan tapi mungkin belum optimal penerapannya.
Sedangkan uraian tentang Kegiatan/Upaya dan Tujuan Strategis Tertentu untuk OFI Aplikan
XYZ menggunakan uraian yang sama dengan format strength Aplikan ABC.
Berikut contoh penerapannya:
Strength Terdahulu :
Aplikan X mengimplementasikan SMK yang mendukung kinerja
tinggi dan berkomitmen terhadap penugasan tenaga kerja melalui
penjabaran RKAP menjadi KPI/SMK yang dievaluasi oleh pimpinan
senior melalui performance dialog atau coaching yang dilaksanakan
setiap 3 bulan sehingga sejalan dengan sasaran strategis dan
rencana kerja.
Menggunakan format Strength Aplikan ABC :
Aplikan X berhasil menyelaraskan system manajemen kinerja dengan sasaran strategis dan
rencana kerja perusahaan untuk mencapai kinerja yang tinggi dan keberhasilan pemenuhan komitmen
terhadap penugasan tenaga kerja melalui penjabaran RKAP menjadi KPI/SMK yang dievaluasi oleh
pimpinan senior dalam performance dialog maupun kegiatan coaching.
OFI Terdahulu :
Meskipun Aplikan X telah melakukan perbaikan dan lesson learned yang di-share dengan unit
lain untuk mendorong pembelajaran dan inovasi organisasi melalui forum KOMET,namun belum
ditemukan proses evaluasi dan hasil kerja dari forum sharing knowledge dimaksud.
Menggunakan format OFI Aplikan XYZ :
Aplikan X perlu meningkatkan efektifitas pengendalian biaya, siklus waktu proses dan produktifitas
dengan melakukan disain ulang terhadap proses kerja yang selaras dengan proses bisnis dan
tuntutan bisnis yang berkembang untuk meningkatkan tingkat pencapaian sasaran kerja jangka
pendek dan jangka panjang perusahaan.
Bagaimana … menjadi lebih jelas dan mudah
dimengerti bukan ???
Semoga dengan strength dan OFI format baru ini
akan mendorong percepatan pencapaian kinerja ekselen
Pertamina dan secara kultur akan mendorong terciptanya
budaya berkinerja tinggi. Selain itu secara umum Aplikan
dapat mendokumentasikan secara baik semua evidence
terkait penyelesaian OFI to AFI dimaksud agar proses
perbaikan yang telah dilakukan mampu telusur (traceable)
sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran
di lingkungan internal Aplikan dan juga bagi Unit Operasi
/Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan lainnya.
Semoga…•

oleh Primawan Ratiansyah - Quality Management, General Affairs Directorate

http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
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Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Corporate Social Responsibility dalam
sejarah modern dikenal sejak Howard R.
Bowen menerbitkan bukunya berjudul Social
Responsibilities of The Businessman pada era
1950-1960 di Amerika Serikat. Pengakuan
publik terhadap prinsip-prinsip tanggung
jawab sosial yang beliau kemukakan membuat
dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai
Bapak CSR . Bahkan dalam dekade 1960an, pemikiran Howard terus dikembangkan
oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya
seperti Keith Davis yang memperkenalkan
konsep Iron Law of Social Responsibility.
Pada dasarnya, CSR merupakan tanggung
jawab perusahaan terhadap para pemangku
kepentingan (stakeholders), dan juga tanggung
jawab perusahaan terhadap para pemegang
saham (shareholders).
Sebenarnya hingga pada saat ini mengenai
pengertian CSR masih beraneka ragam dan
memiliki perbedaan defenisi antara satu dengan
yang lainnya. Secara global bahwa CSR
adalah suatu komitmen perusahaan memiliki
suatu tanggung jawab terhadap konsumen,
karyawan, pemegang saham, komunitas dan
lingkungan dalam segala aspek operasional
perusahaan. CSR berhubungan erat dengan
“pembangunan berkelanjutan”, dimana ada
argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam
melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak semata berdasarkan faktor
keuangan. Sedangkan menurut penulis (Ismail
Solihin) defenisi CSR adalah salah satu dari
bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap
pemangku kepentingan (stakeholders).
Didalam buku ini terdapat 10 bab
yang berisikan mulai dari Tanggung Jawab
Perusahaan dan Etika Bisnis sampai dengan
pelaksanaan CSR di Indonesia baik secara
voluntary maupun mandatory. Selain itu
didalam buku ini juga membahas tentang
pelaksanaan CSR dalam konteks Indonesia
yang mengacu kepada UU No.25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal dan UU No.40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perpaduan antara teori, premis, dasar hukum,
dan aplikasi dari konsep tanggung jawab sosial
korporasi mengantar buku ini untuk dibaca
oleh ilmuwan dan praktisi. CSR merupakan
value yang sejatinya dipahami oleh pelaku
bisnis, tidak hanya sekadar tuntunan etika
bisnis, tapi juga mengarah pada spiritual
company. Sebagai bidang yang belum lama
berkembang, CSR masih sering dipersepsikan
secara keliru, misalnya sebagai kegiatan charity
atau filantropi semata.
Melalui buku ini, penulis menyajikan secara
komprehensif kepada kita tentang konsep CSR
yang sesungguhnya. Dengan menyimaknya,
pemahaman kita tentang CSR sebagai bidang
yang strategis bagi keberlangsungan bisnis
juga menjadi lebih utuh mengingat sangat
pentingnya penerapan CSR oleh korporasi
modern di satu sisi, dan masih kurangnya
literatur mengenai CSR yang membahas
aplikasi CSR di Indonesia, maka penulis
berharap semoga buku ini dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat Indonesia mengenai
CSR.•PERPUSTAKAAN

Bambang menyerahkan secara simbolis dana bantuan pendidikan.Evita
berharap bantuan ini bisa menjadi motivasi bagi penerima agar terus
belajar sehingga bisa mencapai apa yang dicita-citakan.•KUNTORO

SOROT

Kementerian BUMN Apresiasi Humas Pertamina
SURABAYA - Rapat Tahunan ke - V Forum Humas BUMN dengan
tema optimalisasi kebijakan publik yang diselenggarakan di Hotel

Shangrilla Surabaya, memberikan apresiasi kepada Humas
Pertamina dalam konsistensinya memberikan informasi kepada
publik, pada (9/6). Informasi tersebut terkait kinerja dan pelayanan
yang diberikan oleh Pertamina kepada stakeholder-nya.
Penghargaan diberikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN
Wahyu Hidayat kepada Mochamad Harun, Vice President
Communication selaku juru bicara Pertamina. Disaksikan lebih dari
150 BUMN pemberian penghargaan terhadap humas berprestasi ini

Foto : MARLODIEKA

Judul Buku :
Corporate Social Responsibility from
Charity to Sustainability
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Penerbit : Salemba Empat
Kolasi
: xvi/198p/il/24cm

JAKARTA - Senyum cerah terkembang di bibir Dinda Novianti (13
tahun), salah seorang anak penerima bantuan dana pendidikan dari
PWP Tingkat Pusat Direktorat SDM yang acaranya berlangsung di
Auditorium Kwarnas – Jakarta (13/6). Dinda yang tinggal bersama
Pakdenya di daerah Jatinegara Jakarta Timur ini memang sudah
tidak memiliki orang tua lagi. Ibunya meninggal sejak dia berusia 5
bulan sementara ayahnya tak tahu rimbanya karena pergi setelah
ibunya tiada. Itulah sebabnya dia merasa sangat bersuka cita saat
mendapat bantuan tersebut karena sangat membantu untuk biaya
sekolah saat masuk SMP nanti.
Pada tahun ini PWP tingkat pusat Direktorat SDM bekerja sama
dengan CSR Pertamina menyalurkan bantuan pendidikan Rp. 272
juta untuk 320 orang. Dana tersebut dibagikan kepada 150 siswa SD
masing-masing mendapat Rp. 700 ribu, 100 siswa SLTP masingmasing Rp. 900 ribu, dan 70 siswa SLTA sebesar Rp. 1,1 juta.
Pada kesempatan tersebut, Direktur SDM Evita M. Tagor yang
didampingi Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat SDM Endah Ahmad

Foto : KUNTORO

Bantuan Pendidikan dari PWP Direktorat SDM

diharapkan dapat menjadikan role model serta inspirasi bagi BUMN
lain agar terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola kegiatan
kehumasan dan informasi publik di lingkungannya.
Pada acara tersebut turut hadir Menteri Komunikasi dan

terhadap dinamika yang terjadi.” Dengan hadirnya social media serta

Informasi Tiffatul Sembiring yang memberikan pencerahan kepada

internet dunia menjadi flat karena suatu kejadian yang terjadi di belahan

humas-humas BUMN akan pentingnya peranan humas saat ini

dunia lain dapat diketahui dalam hitungan menit di dunia digital, sehingga

karena tugasnya lebih strategis tidak hanya sekedar protokoler

perlu ada metode komunikasi yang lebih maju untuk dapat mengikuti

maupun kegiatan internal perusahaan. “Dunia saat ini bergerak

perkembangan tersebut. Selain Pertamina, Eddy Kurnia dari PT.Telkom

lebih cepat dengan adanya teknologi informasi seperti internet dan

dan Pudjobroto dari PT Garuda Indonesia juga diberikan apresiasi sebagai

social media sehingga humas harus dapat beradaptasi dengan cepat

humas terbaik oleh FH BUMN.•MARLODIEKA

Mobil Dinas Harus Gunakan
Stiker BBM Non Subsidi
JAKARTA – Terhitung sejak 1 Juni 2012, kendaraan roda empat
yang dimiliki oleh Dinas Kementerian, Lembaga Pemerintahan,
BUMN dan BUMD telah terpasang stiker berwarna orange yang
bertuliskan “Mobil ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi”.
Pemasangan stiker yang berlogo Kementerian ESDM dipojok
sebelah kiri ini sejalan dengan peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun
2012 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak.
“Kementerian ESDM sudah mendistrubusikan sekitar 15.000
stiker dan hal ini sebagai wujud implimentasi gerakan nasional
penghematan energi yang salah satunya untuk memenuhi
pemakaian BBM bersubsidi.”
Demikian diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri ESDM Bidang
Ekonomi dan Keuangan Hadi Purnomo saat ditemui usai acara
Sosialisasi Penghematan BBM Bersubsidi bagi para pimpinan SPBU
se-Jabodetabek di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (31/5).
Menurut Hadi Purnomo, 15 ribu stiker tersebut secara

bertahap akan terus dilakukan penambahan dan jika ada pegawai yang
melanggarnya akan diberikan sanksi mulai dari teguran hingga yang
paling berat adalah berupa pemecatan.
Dalam kesempatan yang sama, GM Fuel Retail Marketing Region
III Pertamina, Hasto Wibowo mengatakan bahwa Pertamina siap untuk
menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraannya terkait kebijakan
penghematan BBM.
Yaitu, pengendalian sistem distribusi di setiap SPBU, pelarangan
penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan Pemerintah, BUMN
dan BUMD, pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan
perkebunan dan pertambangan dan melaksanakan konversi BBM ke
BBG.
Hal ini menurut Hasto sebagai upaya penghematan BBM dengan
melakukan pengaturan BBM Bersubsidi secara bertahap agar alokasi
dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.•IRLI KARMILA

POSISI

KRONIKA
Special Chemical & Biofuel Trading
Manager,
Petrochemical Trading, Petroleum
Product Marketing & Trading,
Marketing & Trading Directorate

gusnida

MySAP Final Expert,
IT Solution Expert, IT Solution,
CSS, Direktorat Umum

tengku fernanda

Retail Development Manager,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Marketing & Trading Directorate

Foto : FRM REG. VII

MAKASSAR – Para Perwira Siswa Pendidikan
Reguler (Pasis Dikreg) Seskoal Angkatan-50 TP
2012 sharing pengetahuan seputar penyaluran
BBM khususnya di wilayah Indonesia Timur
di kantor Unit Pertamina Region Sulawesi,
pekan ketiga Mei lalu. Sebagian di antaranya
berasal dari angkatan laut asal Australia dan
Malaysia. Mereka dibekali pengetahuan seputar
jalur distribusi BBM di Sulawesi yang diperkuat
dengan hadirnya tiga terminal besar, yaitu
TBBM Makassar, TBBM Baubau dan TBBM
Bitung. Menurut Direktur Pendidikan Seskoal
Kolonel Laut (P) Didin Zainal Abidin, kunjungan
ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam
tentang kegiatan Pertamina di bagian timur
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan bahan
bakar minyak bagi masyarakat. “Terima kasih
kepada Pertamina Region Sulawesi yang telah
berbagi pengatahuan kepada kami,” tutur Didin
kepada Pejabat Sementara GM Ambasador Sigit
Pranowo.•FRM REG. VII

sugeng priyono

Gas Product Marketing,
LPG & Gas Product,
Petroleum Product Marketing & Trading,
Marketing & Trading Directorate

UJIAN KENAIKAN TINGKAT AIKIDO
DI KANTOR PUSAT PERTAMINA
Foto : TATAN AGUS RST

JAKARTA - Sebanyak 38 praktisi aikido terdiri dari 5
dojo mengikuti ujian kenaikan tingkat mulai dari kyu 1
hingga kyu 5 di Dojo Pertamina, Jakarta (27/5). Ujian
yang diselenggarakan Badan Pembina Olahraga (Bapor)
Pertamina dengan Institut Aikido Indonesia (IAI) dihadiri
Hendroyono selaku Ketua Dojo Pertamina, serta Jejen
Jaenudin, Ketua Dewan Guru IAI.•TATAN AGUS RST

PERTANDINGAN FUTSAL RU IV
DENGAN NAPI NUSAKAMBANGAN

Foto : RU IV

JAKARTA - Tim Futsal Bapor Fastron junior RU IV
bertandang ke Lapas Narkotika Pasir Putih Nusakambangan
guna mengadakan pertandingan persahabatan melawan
tim futsal Narapidana Lapas Narkotika tersebut. Tim Futsal
Lapas Narkotika yang diperkuat oleh Napi asal Amerika,
Nigeria dan Italy ini harus mengakui kekompakan tim Futsal
Fastron junior RU IV dengan skor 2 - 1. Dari hasil wawancara
dengan beberapa napi, mereka secara umum merasa
senang dan terhibur sekali mengingat sepanjang hari mereka
sangat terbatas bertemu dan bergaul dengan orang-orang
tertentu saja. Kepala Lapas Narkotika Pasir Putih Iskandar
Irianto Basuki mengapresiasi tim Futsal Fastron yang telah
bersedia melakukan pertandingan futsal persahabatan.
Selain sebagai ajang silaturahmi, permainan futsal ini juga
merupakan salah satu pogram pembinaan kepada para
napi untuk tetap merasa diakui keberadaannya sebaga
masyarakat tanpa harus merasa dikucilkan.•RU IV

RU II SAMBUT HARI BURUH

Foto : RU II

Foto : SAHRUL
Foto : mosista
Foto : MOSISTA
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SISWA SESKOAL
BELAJAR DISTRIBUSI BBM
DI PERTAMINA SULAWESI

adi haryono

Foto : MOSISTA
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DUMAI – RU II beserta Serikat Pekerja Migas
Puteri Tujuh (SPMMPT) menyambut Hari Buruh
dengan kegiatan keagamaan yang dihadiri juga
oleh mitra kerja. Tema yang diangkat dalam
kegiatan tersebut adalah “Mari kita tingkatkan Etos
Kerja untuk memupuk rasa kebersamaan dengan
mitra kerja Pertamina RU II”. “Untuk mencapai
hasil yang baik sangat diperlukan usaha dari
semua pihak. Karena Kilang Puteri Tujuh takkan
maju tanpa usaha dari semuanya. Transformasi
adalah proses yang telah menjadi komitmen dan
kesepakatan kita bersama. Setiap perubahan pasti
akan mendatangkan efek baik positif maupun
negatif,” imbuh SMOM M. Syaiful Ghozali selaku
Pjs. GM RU II.•RU II

JAKARTA - Selama ini sebagian besar orang
hanya mengetahui bahwa imunisasi sangat penting
untuk bayi dan anak. Padahal orang dewasa pun
perlu mendapatkan imunisasi untuk melindungi
diri dari kemungkinan tertular suatu penyakit dan
untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit
tertentu. Selain itu, banyak orang dewasa yang
tidak mengetahui status imunisasi mereka saat
usia anak-anak, ada juga yang kekebalannya
belum mencapai nilai yang diharapkan, sehingga
diperlukan imunisasi lagi.
Menurut dr. Marini Yusuf, Pelaksana Harian
Kepala SMF Dokter Umum Rumah Sakit
Pusat Pertamina (RSPP), orang yang pernah
mendapatkan imunisasi bukan berarti ia akan
kebal terhadap penyakit tersebut. “Hanya
saja, bagi yang telah diimunisasi, gejala yang
muncul tidak separah orang yang belum penah
diimunisasi,” ujar dokter yang telah mengabdi di
RSPP sejak 2005.
Untuk merangkul lebih banyak orang dewasa
melakukan imunisasi, RSPP meluncurkan Paket
Imunisasi Dewasa sejak pertengahan Mei lalu.
Marini menjelaskan, sebenarnya RSPP sudah lama
memiliki layanan imunisasi ini. “Namun saat ini
kami luncurkan dalam bentuk paket. Maksudnya,
agar masyarakat dapat merasakan layanan ini
dengan harga yang lebih ekonomis. Silakan datang
ke bagian pendaftaran dan sebutkan keinginan
untuk mendapatkan paket imunisasi dewasa,”
paparnya.
“Kami juga memberikan pengetahuan yang
komprehensif tentang pentingnya imunisasi bagi
orang dewasa. Kami berharap, mereka yang
imunisasi di sini dapat memberikan masukan untuk
orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mau
melakukannya juga,” imbau ibu tiga anak ini.
Paket Imunisasi Dewasa yang ditawarkan
RSPP ada enam jenis, sesuai dengan nama
penyakitnya. Yaitu hepatitis A, hepatitis B,
influenza, typhoid, MMR, dan pnemokok. Dengan
harga yang relatif terjangkau, imunisasi dewasa
dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke
Poliklinik Umum RSPP di Jl. Kyai Maja No. 43,
Kebayoran Baru atau melalui perjanjian terlebih
dulu ke (021) 7219994. Bisa juga melihat layanan
RSPP di www.pertaminahospital.com.
“Ingatlah, potensi terserang penyakit secara
berulang bisa mengenai siapa saja, baik pada
usia muda, orang tua maupun kelompokkelompok yang berisiko tinggi. Karena, semakin
bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh pun
dapat menurun. Jadi, sayangi diri kita dengan
melakukan imunisasi lagi,” ujar dokter berusia 36
tahun ini.•RIANTI OCTAVIA

JAKARTA - Dalam rangka
menyukseskan “International
No Tobacco Day” yang ja
tuh pada 31 Mei 2012, Di
visi Corporate Secretary
bek erja sama dengan Di
vision of Health and Safety
Environment PT Elnusa Tbk.,
menyelenggarakan Hari Tanpa
Asap Rokok Elnusa 2012.
Dua minggu sebelum
program ini dilaksanakan, HSE
telah melakukan kampanye
melalui pendistribusian teaser
email pada seluruh karyawan
Elnusa untuk mengingatkan
betapa pentingnya hidup
sehat tanpa rokok.
K e g i a t a n H a r i Ta n p a
Asap Rokok Elnusa 2012,

merupakan salah satu pro
gram yang diagendakan
oleh HSE Elnusa selain
kegiatan Hari Lingkungan
Hidup sedunia pada 5 juni
2012. Pada pelaksanaannya,
HSE Elnusa membentuk Tim
Satgas yang melibatkan
personil dari divisi lainnya. Tim
Satgas disebar di beberapa
pos, seperti lobi Graha Elnusa,
kantin, dan lapangan parkir
sejak pukul 07.00 WIB
Masing-masing Tim
Satgas pada hari tersebut
bersiaga pada pos masingmasing guna mengingatkan
karyawan yang merokok di
lingkungan Graha Elnusa
untuk mematikan rokoknya

Foto : ELNUSA

Ayo, Imunisasi Lagi

Hari Tanpa Asap Rokok di Elnusa
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Tim Satgas Elnusa foto bersama sebelum menjalankan tugasnya mengingatkan
karyawan Elnusa untuk tidak merokok pada Hari Tanpa Tembakau, (31/5).

pada hari itu. Tidak hanya
bertugas pada pos yang telah
ditetapkan, Tim Satgas juga
melakukan inspeksi di tengah
jam kerja ke beberapa lokasi

outdoor di lingkungan Kantor
Elnusa, untuk memastikan
Hari Tanpa Asap Rokok
Elnusa berjalan dengan
lancar.•ELNUSA

Manajemen PAS Kunker ke Matak Site
Matak – Manajemen PT
Pelita Air Service (PT PAS)
melakukan kunjungan kerja
ke Matak Site, Natuna,
Kepulauan Riau, pada 3 Juni
2012.
Kunjungan yang dipimpin
oleh Direktur Utama PT
PAS Andjar W ibawanun
tersebut dimaksudkan
selain untuk mensyukuri
atas ditandatanganinya
long term contract charter
services dengan Conoco
Phillips Indonesia, Premier
Oil dan Star Energy, pada
(23/5), juga untuk memenuhi
ketentuan dalam Safety Health
and Environment Manual
chapter 3.2.2 Amendement
A yang mewajibkan Pengurus
Perseroan mengadakan kun
jungan ke site pada periode
tertentu.
Andjar yang didampingi
beberapa pejabat Eselon 1
dan 2 dari Divisi Pemasaran,
Operasi, Maintenance, serta

beberapa personil terkait
juga mengajak isteri dari para
penerbang dan teknisi yang
sedang berdinas di Matak
Site, dimana empat pesawat
baru beroperasi untuk jangka
waktu hingga lima tahun ke
depan.
“Kami mengajak istri para
penerbang dan teknisi yang
bertugas di Matak Site untuk
melihat kegiatan suaminya.
Karena sering kali terjadi para
crew bertugas di Matak lebih
lama dan bahkan sering diextend dari jadwal berakhirnya
dinas, sebagai akibat keter
batasan penerbang dan tek
nisi dengan kualifikasi sesuai
dengan requirement pencharter,” jelas Andjar.
“Kami juga sudah sejak
beberapa waktu melakukan
upaya perekrutan awak
pesawat dalam mengantisipasi
kekurangan tersebut,” tambah
Andjar.
Dalam kesempatan

Foto :PAS

Foto : PRIYO WID

IYANTO
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Direktur Utama PT PAS Andjar Wibawanun foto bersama dengan perwakilan crew
PT PAS dan customer (Superintendant dari Conoco Phillips Indonesia, Premier Oil
dan Star Energy) setelah memberikan potongan tumpeng kepada mereka.

tersebut Andjar juga me
negaskan, beroperasinya
kembali enam unit pesawat
helikopter PT PAS di Ma
tak, merupakan awal kem
balinya kejayaan PT PAS,
sebagaimana di era tahun
1984. Andjar berharap se
luruh personil PT PAS tetap
komit terhadap apa yang
dicanangkan dalam nilai-nilai
perusahaan.
Sementara dari Conoco
Phillips Indonesia, Iskandar
Muda, selaku Superintendant

di Matak, menyampaikan
terima kasih kepada PT PAS
atas dukungannya dalam
mencapai target produksi
mereka.
Acara yang diadakan di
Waiting Room Airport Matak ini
juga diisi dengan doa bersama
untuk almarhum Direktur
Operasi Capt. Darwin Pelawi,
dan Direktur Pemasaran Edie
Satriyo, yang menjadi korban
musibah jatuhnya pesawat
Sukhoi SSJ 100 pada 9 Mei
2012 lalu.•PT PAS

Training HR Management PDSI 2012
Jakarta – Transforamsi yang
dilakukan Pertamina selaku
holding company diharapkan
memiliki imbas yang positif
pada seluruh anak perusahaan,
terutama Pertamina Drilling
Services Indonesia (PDSI).
Demikian disampaikan Direktur
Keuangan PDSI Hemzairil
pada saat pembukaan Training
HR Management for Non
HR Manager 2012 di Ruang
S e r b a g u n a L t . 3 M e n a r a

Standard Chartered Jakarta,
Selasa (29/5).
Hemzairil mengatakan,
salah satu wujud transformasi
yang dilakukan adalah
adanya perubahan peran
dari fungsi human resources
(HR). “Pada peran yang baru
HR diharapkan tidak hanya
sebagai administratif tapi juga
sebagai partner perusahaan.
Keterlibatan manajer lini (non
HR) menjadi penting untuk

ditingkatkan,” tandasnya.
Menurutnya, kegiatan
ini dilakukan dalam rangka
menyamakan persepsi dan
meningkatkan peran ma
najer lini terhadap kegiatan
pengelolaan sumber daya
manusia di PDSI, maka perlu
diberikan pemahaman ten
tang HR. “Karena itu per
usahaan merasa perlu me
ngumpulkan para pejabat
level manajer ke atas untuk

bersama-sama mendapatkan
informasi tentang fungsi dan
perannya dalam mengelola
HR,” ujar Hemzairil.
Sejak awal keberadaan
PDSI, fungsi dan peran HR
hanya sebatas pada tugastugas administratif, karena itu
pelaksanaannya harus bisa
dioptimalkan lagi.
Pelatihan diisi oleh praktisi
HR dari Pungki Purnadi &
Associates.•NILAWATI DJ
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SOROT

sahaan, maka saya berharap
pra perundingan PKB ini tetap
mengedepankan prinsipprinsip saling menghormati
antara para pihak. Perbedaan
pendapat adalah sesuatu hal
yang wajar, yang terjadi dalam
semua proses negosiasi.
Karena itu upayakan agar
dicarikan solusi terbaik, winwin solutions dalam proses
negosiasi ini.”
S e m e n t a r a P re s i d e n
FSPPB Ugan Gandar dalam
sambutannya menyatakan
harapannya agar terjalin
sebuah situasi yang kondusif,
sehingga perundingan yang
akan datang tidak perlu
diwarnai konflik yang berarti.
“Perbedaan adalah sebuah
rahmat, dan mudah-mudahan
kita bisa menyikapinya dengan
arif,” kata Ugan.
Ugan mengungkapkan,
PKB I prinsipnya adalah
memp unyai dahulu PKB.
PKB II isinya adalah mitigasi
multi tafsir. PKB III adalah
peningkatanan kesejahteraan.
“Dan PKB IV, diharapkan ber
orientasi pada visi peningkatan
kinerja individu. Kita harapkan
PKB yang akan datang lebih
mendukung keberadaan
perusahaan.”
Ugan pun menekankan
pentingnya rasa kebangsaan
dan nasionalisme di kalang
an pekerja Pertamina, teru
tama di antara pekerja baru.
“Perlu ada kursus waw a
san kebangsaan dan na
sion alism e NKRI, karena

posisi Pertamina ke depan
diharapkan kembali sebagai
pemegang kedaulatan migas
Indonesia.”
VP Strategic Human
Resources Soewardi Somantri
melaporkan persiapan pe
rundingan pembuatan PKB
2012-2014. Soewardi men
jelaskan latar belakang pra
perundingan PKB 2012 -2014.
Menjelang berakhirnya PKB
periode 2010 – 2012 yang
jatuh pada 13 Agustus 2012,
perundingan pembuatan PKB
2012 – 2014 bisa dimulai 3
bulan sebelum berakhirnya
PKB yang sedang berjalan.
Perundingan akan mema
kan beberapa tahapan dimulai
dari verifikasi keanggotaan
serikat pekerja. Dari hasil ve
rifikasi, tercatat 9.526 pekerja
tercatat dalam 17 serikat
pekerja (SP) yang tergabung
dalam FSPPB, atau sekitar
66,93% dari jumlah pekerja
Pertamina. “Dengan demikian,
FSPPB dapat mewakili
pekerja untuk melaksanakan
perundingan pembuatan PKB
2012 – 2014 dengan peru
sahaan,” katanya.

Menurutnya, banyak MNC
(multi-national corporation)
yang besar jatuh karena
ant ara serikat pekerja dan
manajemen tidak “nyambung”.
Perusahaan dan SP samasama mau tegang, sehingga
menyebabkan efektivitas
manajemen yang buruk.
Tentang PKB sendiri, Tanri
mengatakan yang penting
semua unsur mengetahui
ke arah mana perusahaan
mau dibawa. “Tetapi yang
terkadang kurang dipahami,
adalah tantangannya. Banyak
orang yang ingin tahu enaknya
saja, tidak mengetahui bahwa
yang namanya bisnis itu penuh
dengan tantangan yang harus
di-manage dengan baik,”
ujarnya. “Itu hanya bisa dimanage kalau tidak ada
masalah intern. Jadi harus
ada kesatuan dan harmoni.”
Dan kunci untuk ke arah
sana adalah komunikasi dan
keterbukaan di antara para
pihak.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Pelumas Pertamina
Hadir di Negeri Sakura

JAKARTA - Produk-produk pelumas dari Pertamina
Lubricants kini dengan mudah bisa didapatkan di luar
negeri. Hingga sekarang sudah lebih dari 21 negara di
dunia menjadi tujuan ekspor produk-produk Pertamina
Lubricants.
Salah satu negara tujuan ekspor tersebut adalah
Jepang. Di negeri sakura tersebut, produk-produk
Pertamina Lubricants dengan mudah bisa didapatkan di
Home Centre NAFCO, antara lain di Munakata Branch,
Nishi Fukuoka Branch, Kasuga Branch, Higashi Yatsuhiro
Branch, Tamana Branch, Izuka Minami Branch, Kasuga
Forest Branch, Kokura Minami Branch, dan Kanda
Branch.•PELUMAS

Pembekalan dari Tanri
Abeng
Tanri Abeng pada awal
pembekalannya mengatakan,
kerukunan dan kesat uan
karyawan itu yang terefleksi
dalam serikat pekerja
merupakan salah satu fondasi
yang sangat penting dalam
membangun korporasi.

Foto : MOSISTA

JAKARTA - “Kita semua
duduk di ruangan ini, untuk
membahas sebuah proses
yang penting, yang ujungujungnya adalah bagaimana
mengelola PT Pertamina
(Persero) yang kita cintai ini.”
Demikian dikatakan
oleh Dirut Pertamina Karen
Agustiawan ketika mem
berikan sambutan dalam
pembukaan Pra Perundingan
PKB 2012 – 2014 di Gedung
Utama Lantai M pada Rabu
(6/6). Pra perundingan
yang berlangsung 6 – 8
Juni 2012 mengambil tema
“Membangun Semangat
Kemitraan dan Kebersamaan
Menyongsong Cakrawala
yang Terbarukan”.
Tam p a k h a d i r d a l a m
pembukaan tersebut seluruh
jajaran Direksi dan manajemen
Pertamina. Sementara jajaran
pengurus FSPPB juga hadir
lengkap, yang dipimpin
Presiden Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) Ugan Gandar . Acara
juga diisi dengan pembekalan
motivasi yang difasilitasi
oleh mantan Menteri Negara
Pendayagunaan BUMN Tanri
Abeng.
Dirut pun menyatakan
harapannya bahwa panduan
PKB ini ke depan akan mam
pu meningkatkan kualitas
hubungan industrial yang
harmonis di Pertamina.
“Mengingat PKB ini mem
punyai peran penting baik
bagi pekerja maupun peru

Foto : PELUM

Pra Negosiasi PKB :
Mencari Win-win Solutions
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Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng memberikan pembekalan motivasi di depan peserta Pra
Negosiasi PKB 2012-2014.
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Corporate Image Award 2012 :
Publik Terus Mengagumi Pertamina
Jakarta - Hasil survei yang
dilakukan oleh Bloomberg
Business Week Indonesia
Magazine bekerja sama
dengan Frontier Consulting
Group, berhasil menjaring
22 perusahaan meraih peng
hargaan Corp orate Image
Award 2012.
Pertamina berhasil men
dapatkan tiga penghargaan
dalam malam penganugerahan
Corporate Image Award 2012
yang digelar di Hotel Mulia
Senayan, pada Selasa (12/6)
tersebut. Ketiga kategori
tersebut adalah Oil and Gas,

Gas Station dan Lubricant
dengan predikat yang sama,
The Best in Building and
Managing Corporate Image.
Dengan menyandang nilai
Excellent di setiap kategori
dengan nilai rata-rata mende
kati empat, Pertamina berhasil
mengungguli perusahaanperusahaan energi lain
di Indonesia seperti Shell
Indonesia, Chevron Pacific
Indonesia, Total Indonesia
EP, Petronas Niaga Indonesia,
Topindo Atlas Asia dan Castrol
Indonesia.
“Apa yang dicapai Perta

Foto : TATAN AGUS RST

Meraih tiga kategori
penghargaan secara
berturut-turut dalam
tiga tahun terakhir di
ajang Corporate Image
Award Pertamina
berhasil membuktikan
konsistensinya dalam
mengelola image. Dengan
predikat nilai excellent
yang terpampang di
hasil survei, Pertamina
menegaskan dirinya
sebagai perusahaan yang
dikagumi publik.
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mina malam ini menunjukkan
bahwa Pertamina merupakan
perusahaan yang dikagumi di
Indonesia,” ujar CEO Frontier
Consulting Group Handi
Irawan yang merujuk pada
hasil survei yang dilakukan
oleh Frontier terhadap empat
kelompok responden yang
terd iri dari 240 jur nalis,
240 investor, 320 kalangan
manajemen dan 1.680
responden publik lainnya.
CEO Frontier Consulting
Group Handi Irawan
didampingi oleh David S
Simatupang, Managing Editor
Bloomberg Business Week
Magazine, menyerahkan
tiga penghargaan tersebut
kepada SVP Fuel Marketing
and Distribution Pertamina
Djoko Prasetyo dan SVP
Petroleum Marketing and
Trading Pertamina Iqbal
Hasan.
“Ini adalah sebuah
pemb uktian. Kerja keras
kita bersama selama ini
membuahkan hasil dengan
mendapatkan penghargaan
dari masyarakat luas,” ungkap
SVP Fuel Marketing and
Distribution Pertamina Djoko
Prasetyo.
Djoko menambahkan,
selama tiga tahun terakhir,
Pertamina berturut-turut
memboyong penghargaan
tersebut. Menurutnya, hal
itu membuktikan konsistensi
Pertamina dalam menjaga
image. “Boleh dikatakan kita
sudah mempunyai suatu
konsep dan sistem yang bagus
dalam mempertahankan
image kita,” ucapnya berseri
sambil memegang piagam
penghargaan.

“Ke depannya kita akan
terus mengembangkan diri,
lebih dan lebih. Lebih baik
dari sekarang,” ucapnya,
optimis.
Hal senada juga disam
paikan SVP Petroleum Mar
keting and Trading Pertamina
Iqbal Hasan. “Pertamina
telah membuktikan corporate
image-nya bisa meningkat,
dan lebih dipercaya oleh
masyarakat luas,” ucapnya.
Iqbal mengatakan,
Pertamina akan terus
berupaya memperbaiki
image menjadi lebih baik lagi
agar masyarakat Indonesia
makin yakin terhadap produk
Pertamina. “Semua ini akan
selalu kami lakukan, dan kami
selalu optimis dalam melihat
ke depan,” ujar Iqbal dalam
malam penghargaan IMAC
yang ke 12 itu.
Corporate Image
Award sendiri merupakan
penghargaan terhadap
image baik yang berhasil
dipelihara oleh manajemen
perusahaan. Seperti tahun
sebelumnya, penentuan
pemenang untuk setiap
kategori perusahaan dengan
corporate image excellent
ditentukan berdasarkan
Corporate Image Index dari
setiap kelompok responden
yang berperan aktif dalam
survei ini. Perusahaan dengan
corporate image excellent
merupakan perusahaan
yang memiliki skor CII lebih
besar dari rata-rata industri
dan termasuk dua besar
dalam setiap kategorinya,
yang mencakup 83 kategori
industri.• SAHRUL HAETAMY ANANTO
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12 Tahun PWP

Para Ketua PWP Pusat, para mantan Ketua PWP Pusat, serta Direktur SDM
Pertamina Evita M. Tagor menyanyikan lagu selamat ulang tahun bersama-sama.

Menggali Potensi Diri, Wujudkan Kemandirian
Tak terasa 12 tahun sudah Persatuan Wanita Patra (PWP) berdiri.
Organisasi yang beranggotakan istri pekerja Pertamina ini terus tumbuh
dan berkarya. Seperti yang dikatakan Ketua Umum PWP Pusat Kania M.
Afdal Bahaudin, di usianya sekarang, PWP bagaikan seorang gadis belia
yang sedang mekar, yang masih harus dipupuk dan dijaga agar dapat
tumbuh dan menjelma menjadi yang tangguh dan dapat lebih bermanfaat
untuk lingkungannya.
Pada puncak acara peringatan HUT ke-12 PWP yang diadakan di Gedung
Wanita Patra, Simprug tersebut, Kania menjelaskan PWP telah melakukan
berbagai kegiatan sosial dan kegiatan kesenian. “Kegiatan sosial memang
secara rutin kami lakukan setiap tahun sebagai wujud kepedulian terhadap
masyarakat. Sedangkan kegiatan kesenian dimaksudkan untuk menggali
talenta anggota PWP,” ujarnya.
Menurut Kania, kegiatan berkesenian ini juga untuk mengasah jiwa agar hati
nurani menjadi lebih peka. “Secara umum, kegiatan tersebut merupakan
upaya kami untuk turut melestarikan kesenian Indonesia sebagai kekayaan
bangsa,” tegasnya.
Kania juga berharap seluruh anggota PWP senantiasa memperluas
wawasan dalam berbagai bidang. “Mengasah potensi diri tidak mengenal
batas usia. Karena hal itu dapat meningkatkan kualitas hidup sebagai

individu sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian,”
tukasnya.
Namun demikian, Kania mengingatkan, sebagai seorang ibu sekaligus
pendamping suami, anggota PWP harus dapat memilih dan memilah
kegiatan yang menjadi prioritas agar semuanya dapat berjalan selaras.
“Jika sudah diterapkan dengan benar, insyaallah kehidupan berkeluarga
dapat berlangsung harmonis,” pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur SDM Pertamina Evita M Tagor yang
hadir dalam acara itu. Menurutnya, PWP harus memiliki semangat baru
untuk melanjutkan kiprah dan pengabdian untuk keluarga, perusahaan,
dan masyarakat. “Peran aktif PWP di bidang sosial dan kemasyarakatan
sangat membantu peningkatan citra Pertamina. Untuk itu, di usia yang
semakin dewasa, PWP dapat semakin dekat dengan masyarakat,” ujar
Evita.
Evita berharap, dengan bertambahnya usia, seluruh komponen yang ada
di PWP harus terus melakukan evaluasi dan instrospeksi. “Ini penting.
Karena dengan evaluasi dan introspeksi, kita bisa menentukan langkah
ke depan tanpa harus melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Ini
semua perlu dijalani agar organisasi ini semakin besar dan memberikan
manfaat maksimal bagi banyak pihak,” tegas Evita.•PRIYO/RIANTI

1. Ketua Umum PWP Pusat Kania M. Afdal Bahaudin memberikan sambutan pada pembukaan HUT ke-12 PWP.
2. Seluruh Ketua PWP Pusat beserta seluruh anggota PWP menyanyikan mars lagu PWP.
3. (Ki.Ka) Diah Andry T. Hidayat, Frida Hanung Budya, Dwi M Husen, Rinie Hari Karyuliarto, Kania M. Afdal Bahaudin, Yuni Luhur Budi Djatmiko, Maria Chrisna Damayanto ikut 		
meramaikan acara HUT PWP dengan bernyanyi bersama.
4. Ketua Umum PWP Pusat Kania M. Afdal memotong tumpeng ulang tahun pada HUT PWP Ke-12 disaksikan ole Ketua PWP Pusat lainnya.
5. Punakawan yang menjadi simbol acara (Ki.Ka) Semar, Gareng, Petruk, Bagong berfoto bersama dalam acara HUT PWP.
6. Kania M. Afdal Bahaudin ikut berpartisipasi menari bersama dengan para tamu undangan PWP.
7. Salah satu pemenang lomba talenta menari menunjukkan aksinya pada acara HUT ke-12 PWP.
8. Frida Hanung Budya menerima trophy piala juara umum yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWP Pusat Kania M. Afdal Bahaudin.
9. Ketua Umum dan Ketua PWP Pusat berfoto bersama.
10. Kegiatan fashion show ikut memeriahkan perayaan HUT ke-12 tahun ini.
11. Penampilan menggemaskan disajikan anak-anak dari TK PATRA.

Kegiatan Sosial di Serang dan Bekasi

BEKASI - Hari masih pagi tapi udara terasa sangat panas, namun puluhan
anggota PWP Pusat bersemangat melewati bedeng-bedeng yang terbuat dari
kardus. Pagi itu mereka akan melaksanakan kegiatan bakti sosial ke Yayasan
Ummu Amanah PKBM Al-Falah di Kelurahan Sumur Batu, sekitar 200 meter
dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantar Gebang Bekasi, (21/5). PWP
Pusat (PWPP) bekerja sama dengan PKBL menyerahkan bantuan dana untuk
pembangunan perpustakaan senilai Rp. 53.600.000. Bantuan diserahkan Yuni
Budi Djatmiko dan diterima Sari selaku pimpinan Yayasan. Selain di Yayasan
Ummu Amanah, PWP juga menyerahkan bantuan kepada Sekolah Alam Tunas
Mulia yang lokasinya juga tidak jauh dari TPA Bantar Gebang Bekasi. Di Sekolah
alam tersebut PWPP menyerahkan bantuan senilai Rp. 40.392.000 dalam bentuk
pembangunan saung belajar dan rak buku. Yuni Budi Djatmiko menjelaskan,
pelaksanaan bakti sosial tersebut dilaksanakan sehubungan dengan perayaan HUT
ke-12 PWP. Ia berharap, bantuan tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas
belajar anak-anak di sekitar TPA Bantar Gebang, Bekasi.•KUNTORO

Foto : Kuntoro

Foto : Kuntoro

SERANG - Menyambut HUT ke-12 yang jatuh pada 30 Mei 2012, Persatuan
Wanita Patra Pusat (PWPP) bekerja sama dengan PKBL melakukan bakti
sosial di desa Sukabares Kecamatan Warung Kurung Serang – Banten (21/5).
Total bantuan yang diberikan senilai Rp. 75.000.000 diberikan dalam bentuk
pembangunan posyandu dan pengadaan sarana air bersih. Penyerahan
bantuan secara simbolis dilakukan oleh Ketua umum PWPP Kania M.
Afdal Bahaudin. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peletakan batu
pertama pembangunan posyandu. Kania berharap bantuan yang diberikan
bisa membantu meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kesehatan
masyarakat.•KUNTORO

JAKARTA - Untuk menyambut HUT ke-12, Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP) menyelenggarakan
lomba talenta dari tingkat pusat maupun wilayah. Lomba ini berlangsung di Ruang Mawar Simprug,
(24/5). Lomba talenta bertujuan untuk menggali bakat para pengurus dan anggota PWP dalam bidang
seni, selain itu juga untuk mempererat tali silaturahmi keluarga PWP. Dalam acara tersebut, 13 unit
kerja unjuk kebolehan. Ada yanga menampilkan tari-tarian, paduan suara, maupun drama. Subarkah
Hadi Sarjana, Ery Ekawaty dan Any Wulan menjadi juri untuk lomba tersebut. Seluruh ketua PWPP pun
ikut menyaksikan jalannya lomba. Peserta dari Direktorat Pemasaran & Niaga yang menampilkan tarian
Betawi berhasil meraih juara pertama, sementara juara II diraih oleh Direktorat Hulu. Sedangkan PWP
Korporat Non Direktorat berhasil meraih juara III. Selain itu, ada juara harapan I yang diraih Direktorat
pengolahan, Harapan II oleh Direktorat PIMR, dan Direktorat umum menjadi juara harapan III.•KUN

PWP Pusat Ikuti Cimory Dairy
Educational Program

BOGOR – Persatuan Wanita Patra Pusat mendapatkan penjelasan mengenai jenis-jenis sapi
perah yang menjadi salah satu program Cimory Dairy Educational di Cisarua, Bogor, Jawa
Barat pada hari jumat (25/5). Dalam kunjungan kali ini Kania M. Afdal Bahaudin dan Dwi M.
Husen ikut berpartisipasi dalam program yang dibuat oleh pihak PWP bekerja sama dengan
Cisarua Mountain Dairy (CIMORY) yang merupakan salah satu produsen pengolah susu.
Di sana mereka mengenal contoh peternakan dan kandang yang baik, proses pembuatan
dan jenis-jenis susu sampai manfaat susu menjadi salah satu bagian dari program yang
diselenggarakan.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : DWI WIDIYANTO
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Asah Kreativitas Lewat Lomba Talenta

PWP Region I Salurkan Bantuan Pendidikan

Foto : FRM REG. I

Medan - Memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-12, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pertamina Region I
memberikan bantuan kepada 80 pelajar di kota Medan pada 30 Mei 2012. Paket bantuan berupa peralatan tas
sekolah serta biaya pendidikan kepada pelajar tingkat SD, SMP dan SMU. Pemberian bantuan diserahkan Ketua PWP
Tingkat Wilayah I, Lily Gandhi Sriwidodo di Gedung Serbaguna Kantor Medan. Selain itu, disampaikan bantuan kepada
10 petugas kebersihan penyapu jalan dan pemberian bantuan kepada 10 anak fakir miskin dengan total Rp 36 juta.
Seusai acara, salah seorang penerima bantuan Suwasti, penyapu pinggir jalan warga Tanjung Morawa, Deli Serdang
mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina yang telah peduli kepada mereka. Hal yang sama juga
diungkapkan Sulanti. “Pemberian ini membawa keberkahan kepada keluarganya,”ujarnya.•FRM REG. I

Bazar Amal Sembako Semarakkan HUT ke-12 PWP di Semarang

Foto : FRM REG. IV

Semarang – PWP Pemasaran & Niaga Region IV merayakan HUT ke-12 dengan
menggelar bazar amal sembako murah bagi masyarakat kurang mampu di kampung nelayan
wilayah RW I Kelurahan Bandarharjo, Kec.Semarang Utara, pada 5 Juni 2012 dipimpin
oleh Ketua PWP Woro Rifky E.Hardijanto. Bazar ini diharapkan dapat meringankan beban
warga di Kampung Nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seluruh dana yang
terkumpul dari hasil penjualan sembako murah selanjutnya disumbangkan kepada Ibu-Ibu
PKK di RW setempat guna penguatan operasional posyandu. Sehari sebelumnya, PWP
juga mengadakan aksi sosial di Panti Asuhan An-Nur Budi Utomo, Panti Asuhan Cacat
Ganda Al-Rifdah, Panti Asuhan The School Of Life, dan Panti Asuhan Sumber Kasih. Aksi ini
berupa pemberian bantuan dana untuk operasional Panti Asuhan serta Sembako, Biscuit,
Susu dll. Bantuan diserahkan oleh GM Fuel Retail Marketing Region IV Rifky E. Hardijanto
didampingi Ketua PWP. Kepedulian juga dilakukan dengan memberikan bantuan Gedung
PAUD dan perpustakaan di Cangkringan Sleman (wilayah ex erupsi Merapi 2010) serta per
alatan sekolah kepada anak-anak kurang mampu dan kunjungan ke warakawuri.•FRM REG. IV

CILACAP - Dalam rangka memperingati HUT ke 12, PWP tingkat wilayah RU IV Cilacap menggelar lomba
menghias hantaran pengantin. Lomba tersebut diikuti 12 peserta perwakilan dari berbagai fungsi, masing-masing
fungsi terdiri dari dua orang, di gedung PWP, (15/5). Dari tiga juri yang menilai, akhirnya Production 2 diputuskan
sebagai juara pertama dalam lomba menghias hantaran pengantin, mengungguli fungsi HSE yang harus puas di
peringkat kedua, kemudian disusul RPO sebagai juara III. Lomba menghias hantaran pengantin antar fungsi ini
sengaja digelar untuk mengembangkan potensi kerajinan tangan dan keterampilan juga sekaligus sebagai salah
satu peluang usaha untuk mengisi kesibukan. Demikian dipaparkan Dewi Saefudin Taufik mewakili Ketua PWP
saat membuka acara lomba menghias hantaran pengantin tersebut.•RU IV
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Menghias Hantaran Pengantin

Foto : RU II

Lomba Menghias Sayur dan Buah
Antar Tim Manajemen
DUMAI – Seperti tahun-tahun sebelumnya, PWP RU II selalu mengadakan rangkaian kegiatan lomba dalam rangka
menyambut HUT PWP. Momen-momen menjelang HUT PWP adalah saat yang tepat untuk berinteraksi secara
langsung dengan seluruh anggota dan masyarakat sekitar. Di antaranya, lomba senam untuk para anggota PWP dan
pekerja, lomba merangkai sayur dan buah bagi tim manajemen dan tak ketinggalan lomba balita sehat antar Posyandu
Binaan PWP RU II. “Menang kalah bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi dan kerja sama
antar pengurus dan peserta lomba,” demikian Ketua PWP RU II Ika Irwan.•RU II

Peringatan HUT ke-12 PWP di PEP Pangkalan Susu
Pangkalan Susu – Perayaan Hari UlangTahun PWP Tingkat Wilayah Region
Sumatera Field Pangkalan Susu berlangsung di Kantor Sekretariat PWP Pangkalan Susu
(6/6). Acara tersebut dihadiri oleh penasehat PWP Field Pangkalan Susu, Sigit Gunanto,
MUSPIKA Kecamatan Pangkalan Susu, Tim Manajemen, PWP Field Rantau, dan tamu
undangan. Acara seremoni HUT PWP Field Pangkalan Susu diawali dengan bakti
sosial dengan menyantuni 50 anak yatim piatu yang berasal dari sekitar area perusahaan
berupa seragam dan perlengkapan sekolah. Bantuan diserahkan oleh Sigit Gunanto

didampingi oleh Ketua PWP Field Pangkalan Susu Bidayana Sigit Gunanto. Sehari
sebelumnya PWP Field Pangkalan Susu menggelar Bazaar dan Pasar Sembako Murah,
paket sembako yang terdiri dari beras, gula pasir, mie instan dan minyak goreng dijual
dengan harga yang sangat terjangkau. Selain menjual paket sembako keluarga pekerja
juga menjual berbagai makanan ringan, pakaian serta produk alat rumah tangga.
Acara tambah semarak dengan lomba meracik dan mengulek sambal terasi oleh
para Bapak.•PEP FIELD PANGKALAN SUSU

