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Lugas dan Informatif

Direktur Umum Pertamina Waluyo menerima penghargaan di ajang 2011
Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE). Tahun ini
Pertamina meraih penghargaan sebagai The Winner 0f 2011 Indonesian
MAKE Study dan Special Recognition for Enterprise Intellectual Capital
Management.

Pertamina Raih Indonesian MAKE 2011
Pertamina meraih penghargaan pada ajang 2011
Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE)
sebagai ‘The Winner of 2011 Indonesia MAKE Study’ dan
‘Special Recognition for Enterprise Intellectual Capital
Management’. Dalam wadah Knowledge Management
(Komet), Pertamina dinilai sebagai perusahaan yang
mampu mengelola pengetahuan untuk kemajuan bisnisnya.

JAKARTA - Penganugerahan MAKE 2011 sebagai rangkaian
akhir dari penyelenggaraan Indonesia MAKE Study, sebuah
studi untuk mencari organisasi berbasis pengetahuan paling
dikagumi di Indonesia dalam pengelolaan pengetahuan mereka.
Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Umum Pertamina
Waluyo, di Four Seasons Hotel Jakarta, Rabu (20/7).
Dalam kesempatan ini, Waluyo mengatakan meskipun
prog ram Knowledge Management (Komet) ini baru satu
tahun, dengan adanya penghargaan ini menandakan keber

adaan Komet memang sangat diperlukan bagi perusahaan
sebesar Pertamina. “Bukan hanya untuk Pertamina, sharing
pengetahuan bisa dilakukan kepada perusahaan manapun
karena ini sifatnya bukan rahasia tetapi lebih kepada ilmu pe
ngetahuan,” ujarnya.
Sementara itu, Manager Quality Managemant Pertamina
Faisal Yusra menjelaskan menjadi juara bukanlah target uta
ma dari ajang ini, tetapi lebih kepada sebuah tantangan dan
pembuktian kepada pimpinan perusahaan. “Meskipun tidak
terlalu berharap mendapat penghargaan, tapi saya sangat ber
syukur ternyata Komet mendapat perhatian yang sangat luar
biasa dari perusahaan-perusahaan lain,” katanya.
“Sebelumnya jajaran Direksi menargetkan Komet dapat
meraih penghargaan dalam kurun waktu tiga tahun (mulai tahun
2010, red). Ternyata baru satu tahun keberadaan Komet telah
membuahkan hasil. Artinya, kami telah mampu menjalankan
program akselerasi perubahan. Dengan sisa dua tahun ke
depan, berarti kami harus mampu membuat program-program
yang lebih baru dan berkualitsas untuk mendukung visi
perusahaan yang baru, sebagai perusahaan energi nasional
kelas dunia,” papar Faisal Yusra.

Keberhasilan lain yang sangat memukau peserta adalah
sistem kerja Komet yang sudah berjalan dengan baik. Apalagi,
menurut Faisal, mereka (audiens, red) mengetahui bahwa
Pertamina mempunyai area wilayah yang begitu luas dengan
bisnisnya yang bermacam-macam. “Kita memberikan satu
paparan yang menyangkut bagaimana lesson learned yang
dilakukan selama ini seperti Komet dan dapat dijadikan referensi
bagi perusahan lain,” ungkap Faisal.
“Intinya, dengan ikut presentasi ini kami dapat mengetahui
sejauh mana posisi Komet untuk melakukan implementasi
knowledge management. Sehingga nantinya kita bisa saling
belajar dengan perusahaan-perusahaan lain, berkaitan dengan
pencapaian suatu keberhasilan di level tertentu,” pungkas
Faisal Yusra.
Dunamis Organization Services sebagai penyelenggara
2011 Indonesian MAKE terus berkomitmen untuk mendukung
Indonesia sebagai knowledge country. Acara ini digelar sebagai
sarana untuk berbagi mengenai kesuksesan organisasiorganisasi di Indonesia dalam bidang leadership, execution,
knowledge management, human capital dan education.
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Peran ‘Strategic Human Resource’ dalam
Mencapai Perusahaan Kelas Dunia
Pengantar Redaksi :
Untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang andal, fungsi HR
(Human Resource) Pertamina
terus melakukan penataan di
berb agai aspek. Ini juga untuk
menunjang tercapainya Pertamina
sebagai world class company.
Berikut paparan Vice President
Strategic HR Pertamina, Hasnil
Rasyid kepada Media Pertamina.
Apa fungsi Human Resource di Pertamina dalam
menunjang strategi Perusahaan? Pada perinsipnya sesuai
dengan Visi HR peran fungsi Human Resource adalah menjadi
strategic business partner dan grow talent agar Pertamina dapat
menjadi perusahaan kelas dunia. Sejalan dengan visi tersebut
maka dua fungsi utama HR adalah menjadi partner strategis unit
bisnis dalam aspek terkait SDM dan menumbuhkan talent yang
diperlukan Perusahaan sehingga cita-cita menjadi perusahaan
kelas dunia dapat tercapai. Dalam melaksanakan fungsi
tersebut, saat ini organisasi Direktorat SDM terdiri dari tiga
komponen utama yaitu HRD (Human Resource Development),
PLC (Pertamina Learning Center) dan Culture Change.
HRD terdiri dari Strategic Human Resource (SHR), People
Management (PM), Human Resource Operation (HRO), dan HR
Direktorat (HR Dit.) serta HR Transformation. Masing-masing
fungsi tersebut mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan
lingkupnya dalam mendukung Pertamina menjadi perusahaan
kelas dunia.
Seperti apa fungsi Strategic HR dalam hal ini? Sejalan
dengan visi HR dan tanggung jawab SHR seperti tersebut di
atas maka fungsi SHR dapat digambarkan sebagai berikut.
Pertama, dari aspek OD, strategi perusahaan dan unit
bisnis ke depan harus bisa dijabarkan ke dalam bentuk
organisasi yang tepat beserta kelengkapannya. Antara lain
Uraian Jabatan, Spesifikasi/Kompetensi Jabatan, Nilai Jabatan.
Selanjutnya akan menjadi dasar fungsi HR yang lain untuk
pengisian orangnya, pengisian kompetensi dan pengembangan
karir serta aspek SDM terkait lainnya.
Dalam men-design organisasi ini disamping memper
timbangkan kaidah-kaidah yang berlaku umum juga perlu
mempertimbangkan kondisi spesifik Perusahaan. Dalam
rangka menjadi perusahaan kelas dunia maka organisasi
Perusahaan harus efektif dan efisien yang merupakan salah
satu faktor penting dalam menentukan daya saing Perusahaan.
Hal ini bisa tercermin dan diukur dalam berbagai indikator yang
berlaku umum seperti produktifitas/employee, profit/employee,
dan sebagainya.
OD bekerja sama dengan unit bisnis secara berke
sinambungan harus merumuskan organisasi yang tepat sesuai
strategi dan kondisi yang dihadapi masing-masing unit bisnis.
Untuk mendapatkan organisasi dengan produktifitas yang
tinggi sekelas dengan perusahaan kelas dunia maka indikatorindikator produktifitas seperti tersebut di atas juga harus setara
dengan perusahaan kelas dunia. Agar ini tercapai, sejalan
dengan trend bahwa perusahaan hanya menangani core
activities dimana perusahaan tersebut unggul sesuai dengan
core competencies-nya, maka secara berkesinambungan
perlu dikaji activities mana saja yang perlu ditangani sendiri.
Activities di luar itu, perlu diserahkan ke perusahaan lain yang
lebih produktif untuk melakukannya dalam bentuk contracting
out atau outsourcing, karena disadari tidak mungkin sebuah
perusahaan unggul dalam semua bidang. Dengan demikian,
perusahaan akan lebih fokus dalam membangun dan mengem
bangkan core competencies-nya.
Kedua, dari aspek C&B, untuk dapat menjadi perusahaan
kelas dunia maka Pertamina harus dapat meng-atract, meretain dan me-motivate orang-orang terbaik di bidangnya.
Untuk design C&B sebagai satu paket sebagai salah satu
faktor daya tarik orang dalam memilih tempat kerja harus bisa
bersaing dalam memperebutkan talented people di bidangnya
di pasar tenaga kerja. Saat ini, sangat dirasakan persaingan
memperebutkan talent (war on talent) khususnya di industri
minyak dan gas semakin intensif sejalan dengan meningkatnya
kegiatan di sektor ini sehingga meningkatkan demand secara
signifikan sementara supply tenaga kerja siap pakai tidak dapat

mengimbanginya.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, secara bertahap
Pertamina perlu melakukan restrukturisasi paket C&B-nya
sehingga sama dengan perusahaan kelas dunia. Beberapa hal
yang sudah dilakukan. Pertama, menghargai pekerja sesuai
dengan responsibility-nya (equal pay for equal job). Kedua,
diferensiasi remunerasi berdasarkan unit bisnis sehingga
lebih mencerminkan daya saing terhadap industrinya masingmasing. Ketiga, remunerasi yang kompetitif untuk setiap industri.
Keempat, lebih menghargai profesi spesialis/profesional yang
tercermin dari tunjangan spesialis yang lebih tinggi dibandingkan
tunjangan posisi untuk jabatan struktural/manajerial. Kelima,
memberikan bobot yang lebih besar terhadap komponen
remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan secara bertahap
mengurangi komponen yang dikaitkan dengan waktu dan
senioritas. Pemberian insentif dan bonus sudah lebih dikaitkan
dengan pencapaian kinerja baik individu maupun Direktorat/
Fungsinya. Keenam, memberikan porsi lebih besar pada
komponen remunerasi pada saat aktif namun tetap menjaga
kesejahteraan saat pensiun. Ketujuh, memberikan keleluasaan
yang lebih kepada pekerja untuk mengatur masa depannya,
seperti dalam pengelolaan kesehatan dan dana pensiunnya,
dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.
Saat ini sedang dalam pengkajian dan akan diimple
mentasikan sistem pembayaran pajak penghasilan. Saat ini, gaji
pekerja diberikan dalam bentuk net dimana pajak ditanggung
oleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak. Dengan
sistem yang akan diimplementasikan, pajak menjadi komponen
remunerasi pekerja. Hal ini lebih membantu dalam melakukan
salary survey karena dibandingkan hal yang sama dimana
pembanding umumnya menggunakan alternatif kedua. Demikian
juga pekerja atau calon pekerja bisa membandingkan salary
yang diterima atau akan diterima dengan pengaturan pajak
yang sama.
Untuk dapat melihat daya saing Perusahaan dalam hal
remunerasi, setiap tahun dilakukan salary survey oleh konsultan
independen sehingga dapat diketahui posisi Pertamina terhadap
pesaingnya. Di samping itu survey yang dilakukan oleh
lembaga tertentu, seperti majalah Swa dan Warta Ekonomi juga
dijadikan acuan dalam menetapkan tingkat kenaikan remunerasi
pekerja.
Serangkaian kebijakan restrukturisasi compensation& benefit
di atas, telah meningkatkan daya saing Perusahaan dalam
memenangkan war on talent. Hal ini tercermin antara lain dari
hasil survei Indonesia Employer of Choice oleh majalah Swa
untuk tahun 2010, dimana Pertamina dinobatkan sebagai Top
Company to Work For dibandingkan baik dengan perusahaan
minyak dan gas maupun perusahaan di industris lainnya baik
lokal maupun global yang beroperasi di Indonesia.
Ketiga, aspek IRPA, dalam hal ini upaya yang dilakukan
adalah menciptakan industrial peace di Perusahaan sehingga
diperoleh ketenangan kerja yang bermuara kepada sinergi antara
Manajemen Perusahaan dan pekerja, dalam hal ini diwakili oleh
Serikat Pekerja. Sejauh ini hubungan industrial di Pertamina
sudah terbangun dengan baik antara lain terwujud dengan
ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang relatif
cepat dibandingkan perusahaan lainnya baik BUMN maupun
swasta. Namun, dalam rangka menjadi perusahaan kelas dunia,
hal-hal yang diatur dalam PKB secara berkesinambungan juga
perlu ditinjau sehingga secara keseluruhan diharapkan juga dapat
meningkatkan daya saing Perusahaan.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana
mengimplementasikan GCG (Good Corporate Governace)
khususnya Code of Conduct (COC) dan Business Ethic (Etika
Bisnis) yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, IRPA bekerja sama
dengan fungsi Compliance, SPI dan Serikat Pekerja harus secara
aktif mempromosikan, menyosialisasikan, memperingatkan
hal-hal terkait kepatuhan tersebut. Selanjutnya, perlu diberikan
sanksi yang tegas bagi yang masih melanggar sesuai yang sudah
diatur dalam PKB.
Transformasi yang Bapak jelaskan tadi sudah inline be
lum? Kalau belum sesuai tujuan apa yang harus dilakukan?
Kita berupaya unuk meng-inline-kan program Transformasi
ini dengan kebutuhan bisnis yang tertuang baik dalam RJPP
(Rencana Jangka Panjang Perusahaan) maupun masukan
yang diperoleh dari Top Management dan dari unit bisnis yang
merupakan partner kami.MPNDJ/BUMN TRACK

Editorial
Bukan Gertakan
Kondisi tata niaga BBM subsidi di negara ini sepertinya
nyaris tak pernah landai tanpa ombak. Riak-riak masalah
yang bermunculan seringkali menggulung kian membesar.
Disparitas harga, kendala pendistribusian, penyalahgunaan
penyaluran, over kuota, hingga kelangkaan di sana-sini.
Semua yang terangkat ke permukaan menjadi fenomena
yang akhirnya bermuara pada keresahan masyarakat. Jika
sudah demikian, berbagai pihak pun bereaksi sesuai dengan
kepentingannya masing-masing.
Pertamina, sebagai salah satu pihak yang berkaitan
langsung dengan BBM subsidi ini seringkali berada di posisi
yang tidak menguntungkan. Posisi sebagai operator migas
membuat Pertamina harus pintar mengomunikasikan banyak
hal kepada para stakeholders. Contoh riil yang mingguminggu terakhir ini kembali mencuat di berbagai media
massa adalah masalah kelangkaan BBM subsidi di berbagai
daerah.
Kelangkaan BBM bukanlah masalah baru. Setiap
tahun, khususnya menjelang hari-hari besar agama, seperti
Ramadan, Lebaran, dan Natal, kasus ini bermunculan di
media massa bak riak ombak yang kian membesar. Jika
tidak diantisipasi sejak awal, biasanya pemberitaan yang
muncul kian tak terarah dan cenderung memojokkan
Pertamina yang diberi kepercayaan mendistribusikan BBM
subsidi ke seluruh nusantara.
Padahal, Pertamina sepanjang tahun terus bekerja
keras melaksanakan pendistribusian BBM bersubsidi sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi
juga diterapkan Pertamina agar penyaluran BBM bersubsidi
sesuai peruntukannya. Antara lain, menginstruksikan SPBU
agar mengimbau kepada kendaraan pribadi menggunakan
Pertamax, mewaspadai mobil pick up dan truk yang telah
dimodifikasi tangki bahan bakarnya, mendeteksi kendaraan
yang berulang mengisi BBM, serta melarang pengisian
dengan jerigen, kecuali untuk usaha kecil yang dilengkapi
dengan surat rekomendasi dari Camat di lokasi SPBU
berada. Selain itu, secara rutin Pertamina terus melakukan
inspeksi mendadak ke SPBU-SPBU. Bagi SPBU yang tidak
menaati aturan yang telah ditetapkan Pertamina, mereka
diberikan pembinaan. Dan bagi yang membandel, mereka
akan diberikan sanksi sesuai dengan beratnya tingkat
pelanggaran. Bahkan Direktur Utama Pertamina pun ikut
melakukan sidak, seperti yang dilakukan pada Rabu, (27/7)
di SPBU 34.12804 di daerah Tebet, Jakarta.
Pertamina memang tidak pernah ragu menindak
SPBU-SPBU yang nakal. Pertamina tidak mau berkompromi
dengan para pengusaha SPBU tersebut. Apalagi ini
menyangkut citra Pertamina di mata masyarakat. Karena
dalam aturan bisnis di manapun, sistem franchise yang
diterapkan Pertamina dengan para pengusaha SPBU
haruslah berlandaskan simbiosis mutualisme. Sama-sama
saling menguntungkan. Jika memang mereka telah memiliki
lisensi dari Pertamina, sudah seharusnya mereka mengikuti
aturan main yang telah ditetapkan. Termasuk, mengatur arus
cashflow agar tidak terlambat mengajukan Delivery Order
(DO) ke Terminal BBM terdekat.
Ini memang bisnis. Dan ini merupakan bisnis yang
berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Indonesia. Jika
ingin berbisnis dengan Pertamina, maka para pengusaha
SPBU juga harus
menyadari hal ini
dan jangan cobacoba berspekulasi
untuk mengakali
Pertamina.
Karena, mengakali
Pertamina sama
dengan mengakali
masyarakat
Indonesia. Dan jika
sudah dianggap
merugikan
kepentingan umum,
maka proses hukum
secara pidana pun
bisa diberlakukan.
Tidak ada kompromi
lagi.MP
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Puasa dan Etos Kerja
Sebagian kalangan menjustifikasi kelesuan dan pengurangan
jam kerja, kemerosotan produktivitas, dan berbagai kemalasan
lainnya sebagai konsekuensi logis dari berpuasa. Benarkah
demikian? Pemahaman akan proses metabolisme ketika kita
berpuasa selama sekitar 14 jam (pukul 04.00 – 18.00) berikut
ini diharapkan dapat menyugesti kita untuk tetap bergiat selama
berpuasa.
Sajian makan sahur yang kita santap segera akan diproses
oleh tubuh melalui dua fase pengolahan. Pertama, fase penye
rapan makanan. Bahan makanan dalam bentuk molekul
kompleks seperti karbohidrat polisakarida, protein, dan lemak
akan dicerna di lambung dan usus halus menjadi molekul
lebih sederhana seperti glukosa, asam amino, asam lemak,
dan gliserol. Kemudian molekul ini akan diserap (absorbsi)
dan diangkut dari usus halus ke hati. Setelah melalui proses
metabolisme yang rumit dan canggih di hati, berbagai molekul
zat gizi dibawa ke jantung untuk didistribusikan ke seluruh sel
tubuh melalui aliran darah dan dimanfaatkan sebagai sumber
energi dan bahan baku untuk sintesis makromolekuler di dalam
sel-sel tubuh.
Fase ini berlangsung selama 3 – 6 jam, bergantung jumlah
dan jenis makanan yang kita lahap. Menu karbohidrat kompleks,
berkalori seimbang, dan kaya serat (misalnya, nasi plus sayur
dan buah) akan memperlambat pengosongan lambung sehingga
masa absorbsi lebih lama dan rasa lapar lebih lambat tiba.
Sebaliknya, hindari menu sahur berkalori sangat tinggi dalam
bentuk karbohidrat sederhana seperti makanan/minuman yang
manis dengan indeks glikemik tinggi (cepat diubah menjadi
glukosa). Mengonsumsinya dapat mengakibatkan peningkatan
insulin yang tinggi secara tiba-tiba. Hal ini akan menyebabkan
glukosa darah juga lebih cepat turun dan cepat merasa lapar.
Jangan lupa menyajikan menu sahur sebagai sumber protein
dan lemak (ikan, daging, tempe, tahu, produk susu), vitamin
dan mineral.
Usai bersahur, kadar glukosa, lemak, dan asam amino
dalam darah akan meningkat. Kondisi ini direspons otak dengan
mengirim sinyal ke sel beta-pulau langerhans di pankreas untuk
memproduksi hormon insulin dan sebaliknya, produksi hormon
glucagon dihambat. Insulin kemudian dibawa aliran darah ke
sel/organ target (terutama otot dan hati) yang memiliki reseptor
bagi insulin. Interaksi insulin dan reseptornya mengakibatkan
glukosa darah terdorong masuk ke dalam sel untuk digunakan
sebagai energi aktivitas sel atau disimpan sebagai cadangan
energi dalam bentuk glikogen. Cadangan glikogen di sel-sel
otot digunakan oleh otot saja, sedangkan yang di hati menjadi
cadangan glukosa untuk semua organ. Keadaan ini terjadi
sampai dengan menjelang siang. Fase ini dikenal juga sebagai
fase metabolisme, yakni sintesis zat-zat gizi menjadi energi dan
cadangan energi.
Kedua, fase fasting state. Terjadi proses katabolisme, yakni
unsur-unsur zat makanan dirombak melalui proses oksidasi untuk
menghasilkan energi. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh dipasok
dari cadangan makanan (glikogen dan triasil gliserol) karena tidak
ada lagi cadangan makanan yang diabsorbsi oleh usus karena
berpuasa. Rasa lapar dan mengantuk yang terjadi menjelang
siang sebenarnya disebabkan oleh rendahnya kadar glukosa
darah akibat berakhirnya fase penyerapan makanan. Akan
tetapi, lapar dan kantuk ini tidak berlangsung lama dan dapat
dikompensasi dengan micro sleep saat jeda istirahat siang.
Rasa lapar tersebut segara akan direspon otak yang memang
hanya mengandalkan pasokan energi dari glukosa dalam darah
(sel otak tidak menyimpan cadangan energi sebagaimana hati dan
otot). Otak mengirimkan sinyal ke pankreas untuk memproduksi
hormon glukagon dan menghentikan pelepasan insulin sehingga
memacu perombakan makromolekul. Selanjutnya hati dan otot
mengolah cadangan energinya menjadi glukosa.
Hati berperan sangat penting dalam memasok kebutuhan
glukosa seluruh tubuh, terutama sel yang mengandalkan
kebutuhan energinya dari glukosa. Pasokan glukosa tersebut
tetap dapat memenuhi kebutuhan sampai waktu berbuka dengan
memprioritaskan otak/saraf dan sel darah merah. Di sinilah
manfaat menyegerakan berbuka dengan makanan/minuman
manis berindeks glikemik tinggi dalam porsi sekedarnya (1-3
butir kurma atau secangkir teh manis), agar kita segera segar
kembali.
Proses yang terjadi di hati tersebut (dikenal sebagai lipolisis)
tidak hanya bermanfaat menyediakan energi dalam jumlah besar,
tetapi juga berefek pada detoksikasi dengan ikut terdegradasinya
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zat beracun yang terlarut dalam lemak pada proses lipolisis.
Sejumlah hasil studi mengangkat berbagai manfaat puasa
bagi kesehatan tubuh, justru akibat kondisi “setengah lapar”
sekitar 8 jam. Antara lain, berpuasa dapat mempercepat proses
regeneresi sel, memperbaiki profil lipid darah, meningkatkan
daya tahan tubuh (imunitas), dampak positif saluran cerna yang
rehat 4-6 jam sehari (di bulan lain terus-menerus bekerja), dan
sebagainya. Ini sebagian dari hikmah berpuasa. Adapun hakekat
tujuan puasa lebih kepada dimensi transedental yang lebih
dahsyat, yaitu takwa. Betapa indahnya berpuasa!
Walhasil, berpuasa 14 jam semestinya tidak menyebabkan
kita lemas dan tidak bergairah. Terlebih lagi aktivitas harian kita
lebih pada “kerja otak” dan masuk katagori kerja fisik ringan yang
tidak memerlukan pasokan energi sebanyak yang diperlukan kuli
pelabuhan atau tukang becak, misalnya.
Haruskah Produktivitas Menurun?
Selama kita berpuasa, tersedia cukup cadangan energi
dalam otot dan hati untuk melakukan aktivitas kerja fisik ringan.
Jumlah kalori harian yang kita konsumsi di bulan Ramadan tidak
berbeda dengan hari-hari sebelumnya (2.500 - 3.000 kalori),
mungkin cenderung berlebih. Sehingga semestinya kita tetap
dapat menjaga produktivitas. Bahkan sejumlah peristiwa besar
menginspirasi kita untuk lebih bersemangat berkarya pada bulan
Ramadan. Betapa tidak, Perang Badar yang terjadi pada 17
Ramadan, bertepatan dengan turunnya perintah puasa. Ketika
itu pasukan muslim yang berjumlah hanya 313 orang berhasil
memukul mundur pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 950
orang. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia juga
dikumandangkan pada Jumat, 9 Ramadan 1364 H
Refleksi substansial dari Perang Badar dan laku heroik
lainnya bukanlah pada perang fisiknya. Yang harus diteladani
dari peristiwa 14 abad dan 66 tahun yang lalu itu adalah etos
kerja dan etos juang yang tak pernah surut karena puasa. Bagi
komunitas pekerja keras yang terbiasa terjaga lebih 16 jam
sehari dan beristirahat/tidur kurang dari 8 jam di luar Ramadan,
tentunya berpuasa tidak berpangaruh negatif pada staminanya.
Bahkan mereka mendapat karunia tambahan energi ilahiah
–berkat amaliah Ramadan-- dan mereka lebih fokus bekerja
karena tidak terganggu oleh jeda lunch break.
Jika selama bulan Ramadan ini produktivitas kita melorot
drastis, maka kita wajib berbenah diri. Apakah motivasi (niat)
dan gaya berpuasa kita sudah on the track?
Rajin beribadah, mengapa tidak?
Bekerja sepatutnya tidak harus menghalangi amaliah
Ramadan dan sebaliknya. Kita memang didorong keras untuk
berburu pahala sebanyak mungkin pada bulan penuh dengan
Ampunan-Nya ini. Namun demikian, kita juga harus memaknai
dan meyakini bahwa bekerja adalah ibadah. Terlebih lagi bila
pekerjaan kita itu adalah bentuk kewajiban yang harus kita tu
naikan terhadap pihak lain (perusahaan), karena kita telah terikat
dalam akad perjanjian kerja. Melalaikannya berarti melanggar
hak pihak lain yang tentunya kontra-produktif dengan nilai-nilai
puasa. Kita patut mensyukuri bahwa sejumlah perusahaan
telah mengakomodasi kondisi Ramadan dengan menerapkan
jam kerja khusus.
Bagi sebagian besar orang, perubahan pola tidur karena
harus bangun dini hari untuk makan sahur misalnya, akan
berpengaruh ketika bekerja (cenderung mengantuk). Kondisi
ini sebetulnya dapat disiasati dengan bersegera tidur setelah
shalat tarawih (stop menonton TV) dan mengakhirkan waktu
sahur. Bukankah kita dianjurkan untuk “mengakhirkan sahur
dan menyegerakan berbuka”?
Ketika timbul konflik antara kewajiban bekerja dengan
anjuran mengejar pahala Ramadan habis-habisan (misalnya
beri’tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan dengan beribadah
terus-menerus atau yang hampir setara dengan itu), maka solusi
cerdasnya adalah mengambil cuti. Dengan demikian hak-hak
normatif para pihak (pekerja dan perusahaan) dapat terpenuhi
secara bermartabat. Di sinilah berumrah pada akhir Ramadan
menjadi salah satu alternatif.
Wallahu’alam bish shawab.•

dr. Imron Khazim
Occupational Medicine Specialist - HSSE
General Affairs Directorate

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)
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J akarta – P e r t a m i n a
akan menindak tegas SPBU
yang memiliki stok BBM
dibawah dua hari. Ketentuan
ini dilakukan menyusul
meningkatnya kebutuhan
bahan bakar di masyarkat,
dan tingkat kemacetan di
wilayah Jakarta yang tak bisa
dihindari setiap menjelang
bulan puasa hingga Lebaran.
“SPBU yang tidak commited
dengan ketentuan tersebut
akan kami warning,”tegas
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan saat me
lakukan pemantauan ke
SPBU 34.12804 di Jalan
Dr. Soepomo, Tebet Jakarta
Selatan (27/7).
Sehari sebelumnya
stok BBM di SPBU tersebut
sangat tipis sehingga ber
dampak pada habisnya stok
sebelum tangki pengirim
BBM dari Plumpang tiba ke
lokasi “Stok kami memang
setengah hari,”jelas Manager
SPBU, Heni. Menurutnya
kehabisan stok yang dialami

SPBU-nya tidak berlangsung
l a m a . “ B e g i t u k o s o n g
selang sebentar pengiriman
datang,”Heni menambahkan.
Dengan kasus tersebut
Karen berharap agar seluruh
SPBU mematuhi kententuan
stok minimal di seluruh SPBU.
Setidaknya tidak akan terjadi
kekosongan stok, karena
proses pengiriman di wilayah
Jakarta meski relatif dekat
dengan TBBM Plumpang
namun kondisi lalu lintas, dan
kepadatan kendaraan tidak
bisa diprediksi. “Ini sekarang
sudah tinggal setengah lagi,
segera ajukan pengisian la
gi,” pesan Karen kepada pe
ngelola SPBU.
Untuk urusan sanksi,
Pertamina memang tidak
main-main. Jika pada saat
bulan puasa dan menjelang
lebaran terdapat SPBU yang
tidak melayani masyarakat
atau melakukan penjualan
BBM secara ilegal, maka
sanksi awalnya akan diminta
menjual BBM Non Subsidi saja.

“Jika tidak mau, pengelolaan
SPBU-nya akan kita ambil
alih sementara,” tegas
Vice President Corporate
Communication PT Pertamina
M.Harun, saat konferensi
pers, Kamis (28/7).
Banyaknya kelangkaan
BBM di beberapa daerah
menurut Harun disebabkan
maraknya penjualan secara
ilegal, antara lain pembelian
melalui jerigen untuk dijual
kembali.
“Memang jelang puasa
dan lebaran di tahun ini tidak
mudah, kami akan all out.
Kami siapkan cadangan untuk
tambah pasokan BBM secara
nasional dengan tambahan
10% dari biasanya dan kita
lebih menekankan untuk ke
butuhan transportasi,” kata
Harun.
Untuk mengamankan
pasokan Premium di bulan
Juli dan Agustus, Pertamina
menambah stok impor men
jadi 8,4 juta barel. Sedangkan
untuk BBM jenis solar bakal

Foto :TATAN/Pertamina

Dirut Pertamina :
Stok SPBU Minimal untuk Dua Hari
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi VP Corporate Communication Pertamina Moch. Harun melaku
kan pemantauan ke SPBU 34.12804 di Jalan Dr. Soepomo, Tebet Jakarta Selatan. Dalam pemantauan tersebut, Dirut
juga menanyakan ke manager SPBU berkaitan dengan pemberitaan di sebuah harian nasional yang menayangkan
foto SPBU tersebut yang stok BBM-nya kosong.

mengimpor 4,4 juta barel solar.
Sementara jatah BBM, kuota
harian akan ditambahkan,
dim ana dipasok 68 ribu
kiloliter (KL) per hari dari yang
biasanya dilepas sebanyak 62
ribu KL per hari.
Sedangkan, untuk Solar

akan dipasok sebanyak 77
ribu barel per hari dari biasa
nya sebanyak 70 ribu barel
per hari. “Untuk solar, angka
tersebut merupakan ang
ka untuk transportasi dan
industri, jadi ada subsidi
dan non-subsidi. Jadi untuk

solar subsidi, dari 30 ribu KL
menjadi 33 ribu KL per hari,”
rinci Harun.
Secara harian, Harun me
ngatakan stok BBM Pertamina
berada pada posisi 21 hari
ke depan sudah disiapkan.
MP
DSU

Jakarta – Head of Agree
ment (HoA) pemanfaatan
Terminal BBM Pulau Sam
bu, antara Pertamina de
ngan Pertamina Energi Ser
vices ditandatangani. Pe
nandatanganan dilakukan
oleh Direktur Pemasaran &
Niaga Pertamina, Djaelani
Sutomo dengan President
Director Petral, Nawazier di
Kantor Pusat Pertamina Ja
karta, Kamis (7/7).
Dalam kesempatan ter
sebut Djaelani Sutomo me
ngatakan kerja sama ini di
lakukan sebagai sinergi an
tara korporat dengan anak
perusahaannya. “Karena saya
melihat ini merupakan potensi
besar untuk mengembangkan

Pulau Sambu sebagai sentra
bisnis BBM,” cetusnya.
Menurut Djaelani, ke
giatan di Pulau Sambu se
lama ini sudah ada, tetapi
pemanfaatannya tidak mak
simal. “Padahal kalau dilihat
petanya, Singapura itu tepat
di depan Pulau Sambu dan
merupakan potensi bisn is
yang luar biasa besarnya,”
ujar Djaelani.
“Mengapa selama ini kita
tidak bisa berkiprah disitu?
Masalahnya karena sarana
dan fasilitas yang kita miliki
tidak memadai. Dengan ada
nya kerja sama ini, paling tidak
akan mendorong Petral untuk
menjadi trading murni. Artinya
sekali mendayung dapat dua

keuntungan. Bisa jualan ke
negara tetangga dan juga
membuat anak perusahaan
Pertamina semakin percaya
diri sebagai pelaku bisnis
murni,” paparnya.
Ta h a p p e r ta m a y a n g
akan dilakukan dalam pe
manfaatan Pulau Sambu
adalah membangun dermaga
dengan kapasitas LR (large)
serta adanya penambahan
pembangunan tangki timbun
dengan kapasitas 150.000 KL
sehingga total penambahan
menjadi 300.000 KL. Diren
canakan proyek akan dilak
sanakan pada akhir tahun
2011 ini dan pada tahun 2012
nanti sudah dapat beroperasi.
MP
NDJ

Foto : WNR/Pertamina

Pulau Sambu, Potensi Besar sebagai Sentra Bisnis BBM

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo dengan President Director Petral Nawazier berjabat tanan
setelah menandatangani kesepakatan kerja sama pemanfaatan Terminal BBM Pulau Sambu, di Jakarta, pada (7/7).

100 Operator RU IV Ikuti Akreditasi Furnace & Boiler
CILACAP - Sebanyak 100 operator Furnace & Boiler RU
IV mengikuti Upskilling & Akreditasi PPS BFO (Pertamina
Production System Boiler Furnace Operations), pada (7/6).
Tujuan diselenggarakannya upskilling ini sebagaimana
diungkapkan Man. Engdev RU IV Dadi Sugiana, yakni agar
operator Furnace dan Boiler memiliki skill dan knowledge
yang terstandarisasi. “Karena untuk menjadi kilang yang
berkelas dunia, salah satu indikasinya adalah bisa menghemat
pemakaian fuel dalam pengoperasian furnace dan boiler.

Penghematan fuel ini dapat terwujud apabila pengoperasian
furnace dan boiler yang andal ditunjang oleh operator yang
memiliki skill dan knowledge terstandarisasi,” jelas Dadi.
Pada hari pertama, para peserta diberikan upskilling
oleh MK (Most Knowledgable) PPS BFO, yangg dilanjutkan
dengan tes pada hari kedua. Apabila lulus tes, peserta akan
mendapatkan sertifikasi. Sertifikat keahlian ini merupakan suatu
keharusan yang dimiliki oleh operator Furnace & Boiler untuk
dapat bekerja.

Hal senada juga disampaikan oleh Manager Human
Resources RU IV Happy Paringhadi yang menyatakan bahwa
dengan sistem akreditasi yang baik maka capability pekerja
akan terstandar, bukan hanya untuk BFO saja namun juga
untuk kemampuan keahlian lainnya.
Pada pelaksanaan akreditasi kali ini ditargetkan ada 100
orang pekerja dapat bersertifikat PPS BFO yang terbagi
menjadi dua angkatan. Yaitu, angkatan I pada 7-8 Juni 2011
dan angkatan II pada 9 hingga 10 Juni 2011.MPRUIV

PERTAMINA BERIKAN SANKSI
KEPADA 61 SPBU

JAKARTA (Republika) - Meski tata niaga penyaluran
BBM bersubsidi diperketat, tetap saja ada SPBU yang
nakal. Secara nasional, Pertamina memberi sanksi
terhadap 61 SPBU. Pemberian sanksi ini sejalan dengan
komitmen Pertamina meningkatkan pengawasan dalam
tata niaga penyaluran BBM bersubsidi. Sebanyak 32
SPBU di antaranya beroperasi di Kalimantan atau
Region VI. Dari angka itu, sebanyak 24 SPBU mendapat
surat teguran/peringatan. Enam SPBU dikenai denda
mengembalikan kerugian kepada Pertamina, mulai
dari Rp 30-62,5 juta. Sanksi denda ini karena SPBU
itu menjual solar bersubsidi tidak melalui dispenser
sebesar 16 kl, sedangkan satu SPBU diberhentikan
pasokan BBM selama satu bulan. “Sebelumnya, kami
menjatuhkan sanksi kepada 30 SPBU nakal di wilayah
Sumatera hingga total nasional hingga 21 Juli ada 61
SPBU kena sanksi,” ujar VP Corporate Communication
Pertamina Moch. Harun. Menurutnya, Pertamina tidak
segan-segan menjatuhkan sanksi yang lebih berat
berupa pencabutan izi kepada SPBU yang ‘membandel’.
Untuk itu, Moch. Harun meminta dukungan masyarakat
dalam mengawasi tindakan penyelewengan BBM
bersubsidi yang dilakukan lembaga penyalur dalam tata
niaga. Pertamina siap menerima laporan penyelewengan
melalui Contact Pertamina 500 000.

sertifikasi cadangan gas kilang
tangguh belum tuntas

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Proses sertifikasi
cadangan tiga LNG Tangguh, Papua ternyata
memakan waktu yang lama dan hingga kini masih terus
berlangsung. Setelah sertifiksi selesai, baru kemudian
kilang LNG bisa dibangun. Kepala Divisi Humas, Sekuriti,
dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana mengatakan
proses sertifikasi diharapkan selesai secepatnya meski
belum tentu tahun ini. “Sertifikasi sedang berjalan. Dalam
melakukan sertifikasi, biasanya kami menggunakan
lembaga dalam negeri seperti Lemigas dan perguruanperguruan tinggi, “ ujar Gde. Menurutnya, setelah
sertifikasi cadangan kilang tiga keluar, bisa digunakan
oleh BP selaku operator Tangguh untuk kepentingan
pemberi pinjaman. saat volume sudah diketahui, bau
akan diajukan BP ke lender untuk mencari pendanaan
membangun kilang LNG. Sertifikasi juga akan
digunakan oleh BP untuk mencari
pembeli potensial.MPRO
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‘Charter Owners & Brokers Meeting’
Jakarta – Diharapkan de
ngan adanya forum meeting
antara Pertamina dengan
pemilik kapal akan semakin
jelas kerja samanya. Dalam
kesempatan ini, saya te
kankan juga berkaitan dengan
pendistribusian BBM yang
akan menghadapi bulan
suci Ramadan dan hari raya
Lebaran, untuk lebih di
perhatikan lagi agar tidak
terjadi keterlambatan dan
dipastikan distribusi BBM
aman dan terkendali.
Demikian dipaparkan Di
rektur Pemasaran & Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo

saat membuka forum Charter
Owners dan Brokers Meeting,
antara Pertamina dengan
pemilik kapal di Hotel Bo
robudur Jakarta, (21/7).
“Sebelumnya saya sangat
berterima kasih atas partisipasi
mitra hingga sekarang Per
kapalan Pertamina masih
eksis mendistribusikan BBM,
crude, dan lain-lain masih
berjalan dengan baik. Ini
har us menjadi perhatian
seh ingga rangkaian kerja
pendistribusian tidak boleh
terputus, mulai dari kilang,
distribusi melalui kapal, sampai
di depot dan distribusi darat.

Ini semua harus satu jalur
karena tanpa adanya salah
satu akan menjadi masalah
khususnya Pertamina dan
negara pada umumnya,” te
gas Djaelani.
Lebih lanjut Djaelani me
negaskan untuk lebih me
nekankan HSE (Health, Safety
and Environment). “Kenapa
HSE sangat saya tekankan,
karena belakangan sering
terjadi kecelakaan. Untuk itu
kepada pemilik kapal harus
selalu memperhatikan kondisi
kapalnya apakah masih layak
atau tidak. Mudah-mudahan
kolaborasi antara Pertamina

dan mitra kerja di perkapalan
semakin solid,” ujarnya.
HSE sangat penting dite
rapkan, baik untuk keamanan
di kapal sendiri maupun di
dalam operasi. “Apalagi di
tengah azas cabotage ini,
situasinya tidak semudah
seperti dulu. Sehingga ini
harus betul-betul didiskusikan
dan dimantapkan. Karena,
tanpa melakukan diskusi
ras anya akan sulit untuk
membenahi angkutan ini ke
dep annya. Sehingga saya
harapkan forum ini betul-betul
dimanfatkan dengan baik,”
tandasnya.MPNDJ

‘City Tour Rally Pertamina Dex’ Bersama
‘Captive Chevy Club’
Jakarta – Sekitar 80 mobil Chevrolet yang tergabung dalam
Captiva Chevy Club memenuhi SPBU MT Haryono untuk
mengikuti “City Tour Rally Pertamina Dex Bersama Captiva
Chevy Club”, Sabtu (23/7). Royalti Program & Customer Focus
Pertamina Hardiyanto Tato melepas konvoi yang akan menuju
ke Indonesia International Motor Show (IIMS) 2011 di JIExpo
Kemayoran.
Ketua Umum Captiva Chevy Club Andri Karsa menjelaskan
touring ini merupakan rangkaian dari Toraja X-Pedition yang
diadakan pada 25 Juni 2011 dan disponsori oleh Pertamina.
“Kami melakukan konvoi kendaraan yang kami sebut Rolling
Thunder IIMS. Sesampainya disana kami akan
mengunjungi stand Pertamina dan Chevrolet,”
jelasnya.
Sepanjang perjalanan, konvoi ini menge
lilingi SPBU-SPBU yang menjual Pertamina
Dex di sekitar DKI Jakarta dan diakhiri di
IIMS 2011 di JIExpo Kemayoran.
Di IIMS 2011, Pertamina menye
lenggarakan talk show edukasi mengenai
penggunaan bahan bakar yang sesuai
dengan teknologi kendaraan saat
ini. Salah sat u pembicara dari
Captiva Chevy Club memberikan
testimoni tentang kelebihan dari
Pertamax, Pertamax Plus dan
Pertamina Dex sepanjang
perjalanan Jakarta menuju
Sulawesi dan perjalanan di

Foto : WNR/Pertamina

RESUME Pekan Ini

Hardiyanto Tato Royalti Program & Customer Focus PT Pertamina (Persero)
bersama dengan Rico Lianggi salah seorang anggota Captiva Chevy Club me
lepas konvoi di MT Haryono, yang akan menuju ke IIMS 2011 di Kemayoran.

dalam kota Jakarta.
“Kegiatan ini diselengg arak an sebagai kampanye
penggunaan BBM non subsidi kuhususnya Pertamax, Per
tamax Plus dan Pertamina Dex. Dukungan kami terhadap
kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat mengenai keunggulan Pertamax, Pertamax Plus
dan Pertamina Dex. Kami ingin melakukan kegiatan yang dapat
menciptakan brand ambassador, khususnya dari berbagai
komunitas kendaraan pribadi. Dengan demikian, diharapkan
mereka berpartisipasi aktif mempromosikan keunggulan bahan
bakar milik Pertamina kepada masyarakat karena mereka
merasakan langsung manfaat menggunakan menggunakan
produk Pertamina,” jelasnya. MPWNR

Forum ‘Knowledge Management’ di RU V,
Ringan Tetapi Serius
B alikpapan Suasana ringan
tapi tetap se
rius itulah
yang tampak
b e r k e s a n d a r i
f o r u m K n o w l e d g e
Management (Komet)
yang berlangsung pada 10
Juni 2011 di ruang solar. Format
forum Knowledge Management
ini dibuat dalam bentuk meja

forum yang dibagi menjadi
empat meja sharing session.
Empat meja itu antara lain
membahas masalah My SAP,
email, dan radio panggil. Ada
yang berbeda dalam forum
tersebut, selain kehadiran GM
RU V Iriawan Yulianto,Senior
Manager Operation Manufac
turing Michael Ricardo Sihom
bing, Manager Legal & General
Affairs Rusmono RD, yaitu ke

hadiran pekerja-pekerja muda
yang tampak antusias dalam
mengikuti forum.
Para peserta forum
diberikan waktu untuk sharing
dan berinteraksi dengan mela
kuk an tanya jawab supaya
apa yang dibagikan mampu
menambah wawasan para
peserta. Forum dipimpin oleh
Achmad Fathoni Mahmud dari
Kantor Pusat Jakarta.MPRU V
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J akarta - U n t u k l e b i h
memahami mengenai peng
gunaan alat ukur arus minyak
di Pertamina, peserta Diklat
Badan Metrologi melakukan
kunjungan ke Terminal BBM
Jakarta Group (Plumpang),
pada (28/6). Kunjungan di
lakukan sebagai bagian da
ri pembekalan untuk para
calon tenaga ahli penera dan
pengamat tera dari Badan
Metrologi.
Untuk memudahkan
pengarahan yang diberikan
oleh instruktur dari TBBM
Jakarta Group (Plumpang)
dan memperhatikan faktor
keamanan, peserta kunjungan
yang berjumlah 102 peserta
dibagi ke dalam tiga kelompok.
Mereka mendapatkan materi
classroom mengenai TBBM
Jakarta Group (Plumpang,
yang dilanjutkan ke instalasi
pengisian new gantry dan
control room.
“Kunjungan ini bertujuan

GKM Seget sedang mempresentasikan makalahnya di ajang
Konvensi MMT RU VII.

RU VII Gelar Konvensi
MMT ke-7 Tahun 2011

Para peserta Diklat Metrologi serius mendengarkan penjelasan mengenai
proses kerja di Terminal BBM Jakarta Group, Plumpang.

instalasi pengisian new gantry
yang mampu menyalurkan
berbagai produk BBM dalam
rentang waktu bersamaan
sehingga mengefisienkan
waktu pengisian ke dalam
truk tangki distribusi BBM.
Operasional pengisian BBM
dari instalasi pengisian new
gantry selalu dimonitor melalui
control room untuk menjamin

keakuratan operasionalisasi
instalasi.
Herry Purnama dari
TBBM Jakarta Group (Plum
pang) berharap pengetahuan
yang diperoleh para peserta
Diklat Badan Metrologi dapat
memperdkuat pemahaman
dalam bidang kerjanya di
kemudian hari.MPFRM REG.
III

MoU Pertamina dengan
43 Stasiun TV Lokal
JAKARTA - Pertamina sepakat bekerja sama dengan
kelompok usaha Jawa Pos Multimedia. Penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) ini dilakukan oleh
Manager Media Pertamina Wianda Pusponegoro dan
Direktur Utama Kelompok Usaha Jawa Pos Multimedia
Joko Intarto, di Media Center Pertamina pada (21/7)
Dalam kerja sama ini disepakati Group Jawa Pos akan
mendistribusikan berita seputar kegiatan Pertamina
yang diproduksi oleh Pertamina TV kepada 43 stasiun
TV lokal jaringan Jawa Pos yang tersebar di seluruh
Indonesia tanpa biaya. Pada kesempatan tersebut
Wianda berharap semua informasi mengenai kegiatan
Pertamina bisa dinikmati oleh masyarakat karena selama
ini masih banyak informasi mengenai aktifitas Pertamina
yang diberitakan terbatas di lingkungan internal melalui
Pertamina TV. Untuk itu, diharapkan setelah adanya
kerja sama ini informasi mengenai bisnis Pertamina bisa
sampai ke masyarakat di seluruh Indonesia.MPKUN

Foto :KUN/Pertmina

Kasim – Untuk meningkatkan mutu, kualitas pekerja
dan mitra kerja, Refinery Unit (RU) VII Sorong meng
gelar Konvensi Manajemen Mutu Terpadu (MMT) ke
VII tahun 2011 di Gedung Serbaguna Kilang Kasim,
pada (19/7).
Acara ini dihadiri oleh Pjs. General Manager RU VII
Zenith Zulkahedy, Tim Manajemen RU VII, Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Sorong Cliff A. Japsenang,
perwakilan Petrochina, perwakilan Pertamina Usaha
Dok, Radar Sorong, pimpinan-pimpinan mitra kerja RU
VII, serta seluruh pekerja dan mitra kerja di lingkungan
RU VII Sorong.
Kegiatan tahunan yang sudah berlangsung sejak
tahun 2005 ini merupakan sarana pembelajaran yang
disertai reward dengan tujuan peningkatan penge
tahuan atau knowledge. Selain itu, dengan adanya
kegiatan ini memupuk kepercayaan diri dan tanggung
jawab pekerja terhadap segala kegiatan yang berkaitan
dengan mutu.
Menurut Zenith, kegiatan ini nantinya akan mem
berikan motivasi kepada para pekerja, dan masih akan
dilakukan audit-audit lapangan terhadap hasil-hasil yang
dicapai. “Konvensi ini adalah sesuatu yang harus kita
jalankan secara terus menerus dan memupuk pekerja
untuk sadar mutu dan kualitas. Ini tanggung jawab
kita semua baik masing-masing pekerja maupun mitra
kerja, sehingga timbul suatu continuous improvement,”
ujarnya tegas.
Sebanyak dua Gugus Kendali Mutu (GKM) dan lima
Sistem Saran (SS) ikut ambil bagian dalam kegiatan
ini. Diharapkan peserta tahun ini bisa mengikuti jejak
sebelumnya yang mendapatkan predikat gold pada
tingkat nasional dalam ajang Temu Karya Mutu dan
Produktivitas Nasional (TKMPN).
Bertindak sebagai dewan Juri adalah Efrain Lobloby
(HSE), JP Limbong (SS Produksi), Jefry Haurissa
(Logistic), dan Daniel Lobo (PR), dengan moderator
Sutikno (RPO). Kriteria penilaian meliputi penyusunan
makalah, cara mempresentasikan makalah, alat peraga,
penguasaan materi, tata cara penulisan materi, dan
tanya jawab dengan audiens.
“Semua ini dinilai dan merupakan satu kesatuan.
Dari sisi realisasi atau dampak terhadap penurunan
biaya ataupun keuntungan kita juga lihat, apakah topik
yang diangkat ini hanya menurunkan potensi penurunan
saja atau mempunyai dampak yang langsung terhadap
efisiensi,” ucap Zenith menjelaskan.
GKM Seget dari fungsi Laboratory dengan judul
mak alah “Menciptakan Alat Heather Bath Untuk
Memanaskan Sample LSWR yang Baku Demi Menun
jang Kelancaran Proses Analisa Specific Gravity”
meraih nilai tertinggi menyisihkan GKM Ninjimor dari
fungsi HSE. Sedangkan unutk kategori SS, pemenang
pertama diraih Kamaluddin dan Lukman dari Fungsi
Technical Support, dengan judul SS Penyediaan data
Hasil Laporan Thickness yang lebih efektif.MPRU VII

memberikan pemahaman
nyata kepada peserta diklat
atas apa yang sudah diberikan
oleh para pembimbing dik
lat di kelas, khususnya
mengenai alat ukur yang ada
di Terminal BBM Plumpang,”
ujar Fera Firmansyah selaku
pendamping peserta diklat.
Menurutnya, TBBM Jakarta
Group (Plumpang) meru
pakan lokasi yang ideal bagi
mereka untuk memperoleh
pemahaman tersebut.
Dalam presentasi penge
nalan operasional TBBM
Jak arta Group (Plumpang)
maupun kunjungan ke new
gantry, muncul banyak per
tanyaan, khususnya berkaitan
dengan penggunaan instalasi
pengisian new gantry. Mereka
antusias menanyakan bagai
mana cara mengukur arus
BBM yang masuk dan disa
lurkan melalui instalasi peng
isian new gantry. Mereka
kagum dengan kecanggihan

Foto : FRM REG. III

Terminal BBM Jakarta Group ‘Sharing’ Ilmu
dengan Diklat Metrologi
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Sosialisasi Metode Pengukuran dan
Perhitungan Tangki Timbun
Balikpapan – Dalam rangka meningkatkan kerjasama
antara PT Pertamina (Persero) dengan Direktorat Bea & Cukai,
dilaksanakan Pelatihan Metode Pengukuran & Perhitungan
Tangki Timbun Darat dan Kapal di Ruang Solar Kantor
Pertamina RU V, pada 2 – 3 Juli 2011. Pelatihan yang diprakarsai
oleh Fungsi ISC (Intergrated Supplay Chain) dan Fungsi RPO
(Refinery Planning and Optimization) ini diikuti lebih dari 30
peserta dari Direktorat Bea & Cukai Kalimantan Timur.
Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menyamakan pe
mahaman dan pengetahuan mengenai masalah-masalah
pengukuran dan perhitungan tangki timbun darat dan kapal
yang selama ini menjadi concern kedua institusi. Pelatihan di
buka oleh Fuel & Intermediate Operation Manager Kurniawan
Rahardjo didampingi RPO Manager Kusnadi, dan Taryono dari
Direktorat Bea & Cukai.
“Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan penge
tahuan tetapi juga mempererat hubungan kerja sama sehingga

semakin baik. Semoga masalah-masalah yang timbul di la
pangan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa melanggar ko
ridor hukum yang berlaku,” tegas Kurniawan Rahardjo.
“Ini adalah keterbukaan dari Pertamina dimana Direktorat
Bea & Cukai bisa mengetahui apa yang dilaksanakan Per
tamina. Adanya pemahaman yang sama bisa menghilangkan
perselisihan antara Pertamina dengan Direktorat Bea & Cukai
dalam metode pengukuran dan perhitungan tangki timbun darat
dan kapal. Untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta dapat
memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. Serap semua
materi yang diberikan oleh instruktur, dan jangan segan untuk
bertanya jika memang merasa tidak mengerti,” ujar Taryono
dalam sambutannya.
Selain teori, peserta pelatihan juga dibekali praktek peng
ukuran tangki timbun darat dan kapal. Di akhir pelatihan, seluruh
peserta mendapatkan sertifikat dari Pertamina dan Direktorat
Bea & Cukai.MPRU V
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Foto : FRM REG. V

Pertamina - Hiswana Migas ‘Go Green’ :
5.000 Pohon Hijaukan SPBU di Sumbagut

Fuel I&M Marketing Region III Manager Adi Nugroho (kedua dari
kanan) memberikan penjelasan kepada Wakil Pimpinan KPK Bibit
Samad Rianto dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini tentang
upaya Pertamina mewujudkan GCG.

Pertamina Partisipasi
dalam ‘KPK Integrity Fair
2011’ di Surabaya
JAKARTA - Pertamina kembali berpartisipasi dalam
Integrity Fair KPK 2011. Kali ini acara diadakan di
Surabaya dengan tema “Surabaya Cerdas dan Jujur”.
Acara dilaksanakan selama dua hari pada 16-17 Juli
2011 di halaman Balaikota Surabaya.
Pameran dibuka oleh Wakil Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan
Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Acara dihadiri
Fuel I&M Marketing Region III Manager Adi Nugroho
dan segenap pekerja Pertamina Pemasaran Ja
timBaliNus.
Bibit Samad Rianto mengatakan integritas mo
ralitas merupakan potensi yang sarat terjadinya
tindakan korupsi yang kedua setelah sistem. Untuk
itu, integritas seharusnya dibangun sejak dini bahkan
sejak masa kanak-kanak. Ia juga mengungkapkan
Ada lima komponan yang sarat akan terjadinya
tindakan korupsi, yaitu sistem, integritas, remunerasi,
pengawasan, dan budaya yang sarat akan nilai-nilai
tempo dulu yang luntur seiring dengan hilangnya
integritas dari diri seseorang.
Dalam kesempatan yang terpisah, Fuel I&M Mar
keting Region III Manager Adi Nugroho menjelaskan
kepada pimpinan KPK dan Walikota Surabaya yang
mengunjungi stand Pertamina tentang bagaimana
proses penerapan GCG di Pertamina. Ia menjelaskan
bahwa sejak program transformasi dicanangkan oleh
Pertamina pada tahun 2006 lalu, Pertamina secara
serius berupaya menegakkan dan mengedepankan
prinsip GCG di dalam aspek bisnisnya untuk
menjadikan Pertamina sebagai free corruption zone.
Adi Nugroho juga mengungkapkan keseriusan
Pertamina dalam memerangi korupsi mendapat
pengakuan dari eksternal. Salah satunya, KPK te
lah menempatkan Pertamina sebagai satu dari 15
perusahaan dan institusi nasional yang meraih skor
indeks integritas tertinggi. Skor GCG Pertamina, yang
dinilai oleh konsultan independen dari Kementerian
BUMN pun terus mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun.
Untuk melembagakan budayaGCG, Pertamina
juga menerapkan sejumlah program anti korupsi di
lingkungan perusahaan. Hadirnya whistle blowing
system di perusahaan, yang diadopsi dari sistem yang
juga diterapkan di lingkungan KPK, menambah bukti
keseriusan Pertamina dalam memerangi korupsi.
Selain topik mengenai korupsi, sebagian dari
para pengunjung juga ingin mendapatkan informasi
terkait dengan gratifikasi yang saat ini sudah tergolong
sebagai korupsi dan dilakukan pembuktian terbalik.
Pada kesempatan ini pula, Pertamina mengadakan
kuis serta kuesioner yang dibagikan kepada para
pengunjung stand pameran Pertamina, dimana bagi
para pengunjung yang dapat menjawab seluruh
pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan ber
bagai souvenir menarik.MPFRM REG. V

M edan – S e b a g a i k o 
mitmen perusahaan untuk
melestarikan lingkungan,
Pertamina bersama Hiswana
Migas mengadakan program
“Pertamina-Hiswana Mi
gas Go Green” berupa pe
nanaman pohon di area SPBU
di Sumatera Bagian Utara.
Kegiatan ini dilakukan secara
serentak di lima provinsi yaitu
NAD, Sumut, Sumbar, Riau,
dan Kepulauan Riau
Dalam kegiatan yang
dilakukan pada (5/7) di Taman
SPBU COCO No.11.201.101
Jl.K.L Yos Sudarso Medan,
Pertamina bersama Hiswana

Migas melakukan penanaman
pohon secara simbolis, mem
berikan bibit pohon sebanyak
400 pohon kepada tujuh
Sekolah Dasar di lingkungan
sekitar operasional Fuel Retail
Marketing (FRM) Region I,
serta membagikan bibit pohon
kepada para pelanggan yang
melakukan pengisian bahan
bakar minyak (BBM) di SPBU
COCO.
GM FRM Region I Gandhi
Sriwidodo mengatakan bah
wa Pertamina selama ini
telah menghasilkan produkproduk environment friendly
seperti Pertamax, Pertamina

DEX, LPG, Musi Cool dan
mengimplementasikan bu
daya kerja yang ramah lin
gkungan di setiap unit operasi
Pertamina. Hal ini dilakukan
agar Pertamina dapat mem
berikan nilai lebih bagi peles
tarian lingkungan.
Ketua DPD Hiswana Mi
gas Sumbagut, Raja P Sirait
mengungkapkan bahw
 a
kegiatan Go Green merupakan
bentuk aktifitas merayakan
HUT ke-32 Hiswana Migas
dengan mengadakan pe
nanaman pohon di seluruh
daerah di Indonesia. Untuk
Region Sumbagut sendiri,

akan ditanam 5000 pohon,
yang terbagi di Sumatera
Utara 1400 Pohon, Kepulauan
Riau 2000 Pohon, Riau 1000
Pohon, Banda Aceh 300
Pohon, dan Sumatera Barat
300 Pohon.
Raja PSirait menambahkan
bahwa penanaman pohon
ini merupakan bagian dari
salah satu bentuk kepedulian
Pertamina dan Hiswana
Migas dalam bersinergi untuk
keselarasan alam dalam me
lestarikan lingkungan agar
berguna untuk masa depan
generasi berikutnya.MPFRM
REG. I

‘Upskilling’ Jelang ‘Launching’ SPIM di RU II
DUMAI - Dalam waktu dekat,
Sistem Pengendalian Inisiative
Management (SPIM) akan dilaunching. Sebelum launching,
upskilling dilakukan untuk PIC
dari perwakilan fungsi pada
Jumat (1/7) di Aula Banglat
RU II Dumai. Hadir pada acara
tersebut HR Area Manager
RU II Sugiyarto, Pjs. OpEx
Manager Asmanidar, Ass.
Mgr. Computer Operations,
dan Ass. Mgr. Communication
Operations Muttakin.
SPIM ini merupakan
suatu sistem aplikasi yang
digunakan untuk mengelola
proyek/inisiatif agar dapat
terkendali dengan baik, se
kaligus menjadi sumber pe
ngetahuan untuk ke depan.
Semua orang yang bisa meng
akses SPIM dapat melihat

seluruh proyek/inisiatif yang
ada di SPIM. Namun, hanya
fungsi/bagian terkait yang
dapat mengubah proyek/
inisiatif di fungsi/bagiannya
masing-masing.
SPIM dilatarbelakangi
bagaimana dapat mengelola
secara lebih baik inisiatifinisiatif yang sudah diterbitkan
dari berbagai metode/sumber
“idea generation”, bagaimana
agar ide-ide yang sudah di
setujui menjadi project atau
inisiatif tersebut mampu di
telusur, dan bagaimana sistem
yang dibuat dapat diutilisasi
dengan baik, memberikan nilai
manfaat, dan sustainable.
“Inisiatif-inisiatif bisa di
monitor on-the-track oleh
man ajemen. Sekarang ti
dak zamannya lagi pakai

manual,” papar Sugiyarto
dalam sambutannya.
Selanjutnya dipaparkan
oleh Pjs. OpEx Manager bah
wasanya proses pengelolaan
SPIM ini menggunakan
pendekatan “stage gate”
management, yaitu adanya
empat tahap pengelolaan
(proposed, planning, execu
tion, completion) dimana untuk
naik ke tiap tahap memerlukan
persetujuan gate approver.
Hal ini agar masing-masing
tahap terkontrol dan berjalan
sebagaimana mestinya.
Owner berperan pada tahap
proposed, leader berperan
pada tahap planning dan
comp letion, dan PIC/team
member berperan pada tahap
execution.
“Jika owner-nya manager

maka leader-nya section head.
Jika owner-nya section head
maka leader-nya pengawas
utama. Siapa gate approver
nanti akan ditentukan oleh tim
manajemen. Dalam latihan
kali ini, kita menggunakan
Engineering & Development
Manager sebagai gate ap
prover,” ujar Asmanidar.
Acara upskilling tersebut
dipandu oleh Asmanidar
dengan support HR dan IT.
Pada kesempatan tersebut,
latihan dilakukan untuk tahap
proposed sementara tahap
berikutnya akan dilanjutkan
di lain kesempatan.
Adapun SPIM RU II dapat
diakses melalui intranet de
ngan alamat http://spimru2.
pertamina.com/.MPRU II

SPI Bulog ‘Benchmark’ ke Internal Audit Pertamina
JAKARTA - Setelah sebelumnya pada 22 Juni 2011 Internal
Audit PT Timah Tbk. melakukan benchmark ke Internal Audit
Pertamina, pada 13 Juli 2011 SPI Perum Bulog yang dipimpin
Kepala SPI Eddy Rizal juga melakukan studi banding ke Internal
Audit Pertamina.
Seperti halnya Internal Audit PT Timah Tbk, Internal Audit
Perum Bulog mengadakan studi banding karena sangat
tertarik dengan presentasi yang disampaikan oleh Internal
Audit Pertamina tentang Implementasi Risk Based Audit (RBA)
dan Audit Management System (AMS) di Internal Audit (IA)
Pertamina di acara sharing session FKSPI Komisariat ESDM
beberapa bulan sebelumnya.
Dalam sambutannya CAE PT Pertamina (Pesero) Luhur Budi
Djatmiko merasa senang atas kunjungan SPI Perum Bulog untuk
melakukan studi banding. “Kami sangat terbuka apabila dari SPI
Perum Bulog ingin mengetahui lebih jauh terkait implementasi
RBA dan AMS serta kendala-kendala yang dihadapi selama
masa transisi ini mengingat hal ini merupakan hal yang baru
bagi IA Pertamina,” ujarnya.
Luhur Budi Djatmiko mengatakan bahwa implementasi

AMS sangat membantu pelaksanaan audit di IA Pertamina.
Dengan AMS semua dokumen audit terdokumentasi secara
elektronis dan bisa diambil sewaktu-waktu, tentu oleh orang
yang memiliki otorisasi. Di samping itu, dokumen tidak lagi
melekat pada auditornya, melainkan tersimpan di server serta
akan mempermudah dalam proses review hasil audit oleh pihak
internal (Fungsi Quality Assunce IA) maupun pihak eksternal
yang independen, sehingga IA Pertamina semakin transparan,
profesional & independen.
Luhur juga menerangkan bahwa saat ini IA Pertamina
sedang membangun ICoFR. Luhur mengatakan bahwa peran
internal Audit kini lebih mengarah pada konsultasi untuk
mengawal pencapaian tujuan perusahaan sehingga pekerjapekerja di Internal Audit dituntut memiliki kompetensi lebih untuk
mampu menjalankan peran tersebut.
Secara terstruktur presentasi dari IA Pertamina disampaikan
oleh Manager Quality Assurance & Knowledge Management
Heriyanto Kisworo, yang berisi tentang struktur organisasi, visi
dan misi, pedoman/TKO/TKI, serta metodologi RBA.MPSPI

DINAMIKA

No. 31

Transformasi

Tahun XLVII, 1 Agustus 2011

8

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

ERP Integrated Training (Modul HR)
Pada bulan Juli 2011, bekerjasama dengan fungsi Integrated
Change Management - CSS, fungsi HR mengadakan ERP
Integrated Training Modul HR yang diselenggarakan sebanyak 2
batch, yaitu 4-6 Juli 2011 di Gedung Kwarnas (Batch I) dan 11-13 Juli
2011 di Kantor Unit Pemasaran Jawa Bagian Barat (Batch II).
Training ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh fungsi HR
dengan melibatkan fungsi-fungsi terkait seperti SPC HR dan SAP Modul
HR baik sebagai narasumber maupun peserta training. Adapun training
secara resmi dibuka oleh VP Shared Processing Center Narendra Widjajanto
didampingi VP HR Operation Yudo Irianto kemudian ditutup oleh SVP Human
Resource Development Ahmad Bambang.
Seperti judul training tersebut, dalam training ini dilakukan pembahasan secara
terintegrasi antara modul-modul SAP yang digunakan fungsi HR. Oleh karena itu,
peserta dari training ini pun dirancang secara heterogen dengan melibatkan berbagai
fungsi di HR, mulai dari fungsi Organization Development (OD), People Development
(PD), HR Services, dan HRISC, baik dari Kantor Pusat maupun Unit/Area. Secara
khusus, training ini fokus pada hal-hal yang terkait dengan payroll namun dalam
pembahasannya diintegrasikan dengan proses bisnis lainnya yang banyak dilakukan
oleh fungsi OD dan PD. Untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap materi
training, training di-desain melalui beberapa metode, baik melalui pemaparan materi
dari para narasumber, maupun class activity berupa games maupun diskusi kelompok.
Melalui class activity, para peserta dapat saling membagikan pengetahuan dan
pemahaman di Unit Kerja-nya masing-masing. Secara keseluruhan, para peserta
menganggap bahwa training ini relevan dan dapat membantu meningkatkan
kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

!

Melalui training ini diharapkan pemahaman para peserta diantara para peserta
mengenai keterkaitan antar proses yang dilakukan di sistem mySAP menjadi lebih
komprehensif sehingga pengelolaan mySAP sebagai single data source di HR
Pertamina dapat ter-maintain dengan baik dan kemungkinan terjadinya backlog data
juga dapat diminimalisir.•
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Implementasi ISO Kini
Tidak Sesuka Hati Lagi
Menyusuri Jejak Inovasi (Audit CIP Tahap II)
Salah satu tindak lanjut kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) pasca konvensi
adalah audit Implementasi keseluruh Unit Operasi/Unit Bisnis/Anak Perusahaan (UO/UB/AP).
Pelaksanaan audit kegiatan CIP dilakukan 2 batch sebagai bentuk konkrit untuk melihat secara
langsung implementasi dari seluruh kegiatan CIP tersebut.
Sangat menarik untuk dapat disampaikan bagaimana antusiasnya para pekerja (front liner)
dalam menyambut pelaksanaan audit walaupun mungkin juga ada sedikit rasa waswas dengan
hasil pelaksanaan audit tersebut. Namun demikian pada pelaksanaan audit dapat menjadi ajang
dialog antara anggota tim audit karena para auditor adalah para juri dan coach senior di bidang
CIP.
Beberapa point yang dirasakan oleh auditee selama pelaksanaan audit CIP adalah adanya
aspek-aspek yang terkandung dalam audit seperti sebagai berikut :
a) Confirmation/Evidence - sebagai sarana dalam pembuktian hasil improvement dengan melihat
implementasi terhadap kegiatan yang sudah di presentasikan
b) Interaction - adanya Interaksi langsung para juri, pembina, penggerak kegiatan CIP sebagai
auditor untuk memberikan petunjuk dalam kegiatan CIP dengan para penggiat kegiatan CIP
c) Brainstorming - melakukan identifikasi semua permasalahan yang ada dan ide inovasi lainnya
dilokasi masing-masing sebagai generating idea untuk kegiatan CIP.
d) Motivation - dorongan dalam perubahan mindset untuk menjadikan CIP bukan bentuk suatu
kegiatan namun sebagai suatu konsep dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
e) Directing - arahan dalam melanjutkan program dengan konsep CIP yang berkesinam
bungan.
Pointer diatas menjadi suatu hal yang membedakan dengan kegiatan audit lainnya di
perusahaan sehingga pelaksanaan audit CIP semestinya adalah juga sebagai konseling terhadap
program lanjutan dari program yang sudah berjalan sebelumnya. Hal-hal yang dikemukakan
diatas telah menjadi suatu poin tersendiri bagi semua aktifis kegiatan CIP dalam menindak lanjuti
konsep CIP yang sudah ditanamkan bagi semua lini pekerja.

Kompleksitas bisnis proses yang ada di setiap Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak
Perusahaan Pertamina menuntut kita untuk selalu menjaga keselarasan proses agar mendapatkan
output atau keluaran yang memiliki jaminan mutu yang dapat diterima oleh pelanggan, masyarakat,
pekerja, pemerintah maupun shareholder, yang sering kita sebut sebagai satu kesatuan yaitu
stakeholder.
Dalam menjalankan operasional dan bisnisnya pun masing-masing entitas (Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan) juga memiliki risiko yang berbeda-beda, mulai dari resiko
terhadap lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja sampai dengan resiko bisnis yang menjadi
tolok ukur kemampuan suatu organisasi / Perusahaan untuk sustain atau bertahan dalam sebuah
persaingan. Namun tidak dipungkiri bahwa kondisi lingkungan sekitar (trend atau kecenderungan)
dan keinginan untuk diakui (recognition) oleh pihak luar terkadang juga membawa dampak yang
besar bagi sebuah organisasi dalam memilih gaya untuk menjalankan roda operasional dan
menentukan kebijakan.
Beberapa kondisi diatas dapat mempengaruhi keputusan sebuah entitas di perusahaan kita ini
untuk mengambil langkah “pengamanan” yang terkadang cenderung berlebihan atau over dosis
yang tentu saja memiliki impact secara langsung terhadap pembiayaan (baca : pemborosan).
Salah satunya adalah cara kita dalam menangani sistem standarisasi.
Mari kita sedikit mengingat-ingat berapa jenis standarisasi yang sudah kita anut. Kita memiliki
ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 27000 OHSAS 18001, ISM CODE, ISPS CODE, SMS
CODE, dan masih banyak lagi standarisasi yang kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan
dan kepentingan kita.
Dari beberapa standarisasi tersebut masing-masing dari entitas perusahaan ini mempunyai
cara yang berbeda-beda dalam memperlakukannya, apakah mereka hanya mengimplementasikan
kaidah-kaidahnya, melakukan sertifikasi/akreditasi ataupun melakukan integrasi. Dimana masingmasing perlakuan itu akan memberikan dampak yang berbeda-beda dari sisi effort/upaya yang
dilakukan dan tentu saja dampak finansial atau pembiayaan yang harus dilakukan.
Kondisi tersebut adalah salah satu motivasi disusunnya suatu ketentuan yang berada dalam
koridor pengelolaan manajemen mutu (Quality Management System) yang khusus mengatur perihal
Standarisasi (Standarization Management). Dalam upaya mempertegas dan menyempurnaan
Pedoman Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP). Fungsi Quality Management Korporat,
Direktorat dan Anak Perusahaan telah berhasil menyusun suatu panduan yang salah satunya
mengatur tentang pengelolaan standarisasi dalam bentuk Code of Pertamina Quality Management
System. Jika diibaratkan obat, maka Code tersebut adalah resep yang diberikan dalam dosis yang
tepat, dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang terjamin.

Audit di DPPU Hang Nadim

Seperti dalam aspek Interaksi dan motivasi, selama
pelaksanaan audit ada suatu catatan tersendiri bagi
Manajemen bahwa, dengan adanya interaksi langsung
ternyata dengan sendirinya menjadi motivasi bagi para
pekerja yang terlibat dalam kegiatan improvement. Dalam
strategi management bisa disebut ini salah satu management
approach terhadap pekerja lini
Pelaksanaan audit menuju sentra–sentra Operasi
Perusahaan menjadi seperti kegiatan road of motivasi
terhadap para pekerja lini.
Penyusuran kegiatan improvement dan inovasi pekerja
ini dijalani mulai dari ujung barat sampai timur seperti mulai
dari daerah Operasi PGE Sibayak, Depot BBM Tembilahan
sampai ke Depot Kaimana di Papua. Para pekerja yang
dikunjungi dengan positif mengatakan, bahwa kegiatan
seperti ini bisa menjadi pendorong bagi mereka untuk
bisa melakukan inovasi dan menuangkan ide-ide secara
berkelanjutan karena merasa adanya perhatian (awereness) dan bimbingan dari pihak pimpinan
atau management.
Awereness dalam menjalin interaksi dengan para pekerja lini dalam bentuk audit kegiatan
CIP dapat dikembangkan menjadi suatu program yang berkelanjutan dalam suatu rangkaian
kegiatan Continuous Improvement Program. Perhatian tersebut ditunjukan mulai dari mendorong
tumbuhnya ide-ide, pelaksanaan, monitoring dan tentunya kegiatan audit.
Dalam arti kata bahwa perhatian awereness pimpinan dan antusiasme pekerja bisa
disinergikan dalam mendorong dan menjalankan kegiatan improvement dan ide inovasi dalam
menghasilkan karya terbaik untuk mencapai sasaran perusahaan secara umum. Perubahan
kadang-kadang dimulai dari hal-hal kecil atau ide-ide sederhana, dari tempat-tempat yang kecil
dan lokasi jauh namun dapat memberi dampak yang besar terhadap proses bisnis yang ada di
perusahaan secara korporat.•

Code tersebut mengatur kapan suatu entitas/organisasi itu harus sertifkasi, integrasi ataukah
cukup implementasi terhadap suatu sistem standarisasi. Jadi diharapkan kedepannya tidak ada
lagi “persaingan” untuk mendapatkan sertifikasi yang tidak perlu. Mari kita menjadi pekerja dan
organisasi yang lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan tetap menjunjung semangat
efektifitas dan efisiensi untuk menjadikan perusahaan ini sebagai pelayan terbaik baik masyarakat
dan memiliki profit yang mampu mensejahterakan para pekerjanya.•
Oleh : Dewi H,
Quality Management,
General Affairs Directorate

Oleh : Adriwal (Tim Quality Management - Dit. GA)
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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JAKARTA - Tahun ajaran baru sudah dimulai, ada yang naik kelas,
ada juga yang masuk sekolah dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan.
Bagi anak-anak, ini adalah masa-masa yang sangat menyenangkan
karena akan merasakan suasana yang baru, kelas baru juga teman
baru. Namun bagi banyak orangtua, terutama yang ekonominya lemah,
tahun ajaran baru dirasakan sangat berat karena mereka harus putar
otak untuk dapat memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka.
Mulai dari biaya daftar ulang, keperluan alat tulis, hingga biaya pen
didikan yang lainnya.
Hal itulah yang dirasakan oleh Vivi (35 tahun) yang harus menye
kolahkan tiga anaknya. Beruntung anak pertamanya mendapat bea
siswa dari pemerintah karena punya prestasi di bidang olahraga. Yang
lebih membahagiakan, anak bungsunya Syechan Ali yang tahun ini naik
ke kelas 2 SD mendapat bantuan beasiswa dari Persatuan Wanita Patra
(PWP). “Kami menyampaikan terima kasih dan berharap program ini
rutin diadakan karena sangat membantu bagi keluarga kurang mampu
seperti kami,” kata Vivi yang tinggal di daerah Menteng Kecil.
Pada kesempatan tersebut Ketua PWP Direktorat SDM Endah
Ahmad Bambang menjelaskan bahwa proses penyerahan beasiswa ini
sudah melalui tahap seleksi yang sangat ketat agar program beasiswa
ini benar benar tepat sasaran.
Sementara itu Direktur SDM Rukmi Hadihartini selaku Pembina
PWP Direktorat SDM menyampaikan bahwa selain fokus ke bisnis
minyak dan gas bumi, Pertamina juga sangat peduli terhadap tanggung
jawab sosial, terutama di bidang pendidikan. “Bagaimanapun, mereka

Foto : KUN/Pertamina
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Ketua PWP Dit. SDM Endah Ahmad Bambang didampingi oleh Direktur SDM Rukmi
Hadihartini menyerahkan beasiswa kepada siswa SD - SMA.

adalah generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap
kelangsungan masa depan negeri ini,” ujar Rukmi
Beasiswa yang disalurkan pada tahun ini senilai Rp. 248.150.000.
Dengan rincian untuk 137 siswa SD @ Rp. 650.000, 105 siswa SLTP
@ Rp. 850.000, dan 68 siswa SLTA @ Rp. 1.000.000. Beasiswa
tersebut diserahkan oleh Ketua PWP Dit. SDM Endah Ahmad
Bambang di Auditorium Kwarnas, pada (19/7).MPKUN

Kantor Pusat Pertamina
Adakan Donor Darah

Foto : TATAN/Pertamina

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina, Karen
Agustiawan didampingi Rukmi Hadihartini,
Direktur HRD, mengikuti donor darah yang
diselenggarakan di Kantor Pusat Pertamina,
akhir Juni lalu. Pada donor darah kali ini, Karen
Agustiawan mendonorkan darahnya sebanyak
250 cc. Aktivitas yang diikuti sebanyak 300 orang
ini sudah menjadi agenda rutin setiap tiga bulan
sekali.MPTatan

Marine RU VI Balongan Adakan ‘Drill & Exercise ISPS Code’
Balongan - Fungsi Marine Region III yang beroperasi di bawah penga
wasan Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) Refinery Unit
VI Balongan selama beberapa hari menyelenggarakan Drill & Exercise
ISPS Code, pada (27/6). Seluruh kegiatan diawali dengan Training &
Simulasi Table Top Exercise ISPS Code yang berlangsung sejak awal Juni
2011. Puncak acara kegiatan tersebut berlangsung di Terminal Khusus
Migas RU VI Balongan yang dilakukan bersama dengan instansi lain dalam
bentuk sinergitas. Yaitu RU VI Balongan, Pertamina Hulu Energy (PHE),
Pertamina EP Region Jawa, Pertamina Retail Region III TTU Balongan,
Pertamina Retail Region II Gasdom Balongan, unsur Port Security
Committee, Kantor Pelabuhan & KPLP Indramayu, serta pihak keamanan
terkait antara lain Dit. Polairud Polda Jabar dan Lanal Cirebon.
Di samping itu, terdapat peserta dan undangan yang hadir, antara lain
Tim Manajemen RU VI Balongan, wakil-wakil dari Pertamina Balongan
Group, unsur keamanan, unsur Muspika Kecamatan Balongan dan wakil
dari dua desa penyangga kilang, yaitu Balongan dan Majakerta. Acara
dibuka oleh GM RU VI Balongan Dadik Pribadi yang bertindak selaku
Incident Coordinator (IC), “Sesuai ketentuan International Ship & Port
Facility, setiap fasilitas pelabuhan yang telah mematuhi ISPS Code dan
telah mendapatkan Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)
ISPS Code berkewajiban melaksanakan exercise sebanyak satu kali
dalam setahun atau tidak lebih dari 18 bulan,”ujarnya.
Terminal Khusus Migas RU VI Balongan sejak Januari 2005 telah
mendapatkan Certificate of Compliance terhadap ISPS Code dan telah di
perpanjang sebanyak dua kali hingga tahun 2015. Selain untuk memenuhi
ketentuan yang berlaku dalam ISPS Code, kegiatan drill & exercise juga
menjadi ajang uji coba keandalan dan kemampuan sumber daya personil,

Foto : RU VI

“Dengan rendah hati aku
mangakui : aku adalah bayi semua
bangsa dari segala jaman, yang
telah lewat dan yang sekarang.
Tempat dan waktu kelahiran,orang
tua, memang hanya satu kebetulan,
sama sekali bukan sesuatu yang
keramat’ sebuah siratan dari
Pramodya Ananta Toer,
Tetralogi yang hadir melalui
penulisan yang dilakukan selama
mendekap dalam penjara telah
memberikan inspirasi bagi
Pramodya Ananta Toer dalam
menulis buku “Anak Semua
Bangsa”.tetralogi ini merupakan
roman empat serial: Bumi
Manusia, Anak Semua Bangsa,
Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.
Pembagian dalam format empat
buku ini bisa juga kita artikan
sebagai pembelahan pegerakan
yang hadir dalam beberapa periode.
Sebuah periode observasi atau
turun kebawah mencari serangkaian
spirit lapangan dan kehidupan arus
bawah. Pribumi yang tak berdaya
melawan kekuatatan raksasa Eropa.
Di titik ini Minke diperhadapkan
antara kekagumanya yang melimpah
– limpah pada peradaban Eropa
dan kenyataan di selingkungan
bangsanya yang kerdil. Sepotong
perjalananya ke Tulangan Sidoarjo
dan pertemuanya dengan Khouw Ah
Soe, Serotang aktivis pergerakan
Tionghoa, Korespodensinya dangan
keluarga De La Croix( Sarah,
Miriam, Herbert?,teman Eropanya
yang liberal, dan petuah-petuah
Nyai Ontosorh, mertua sekaligus
guru agungnya, kesadaran Minke
tergugat, tergurah, dan tergugah,
bahwa perlunya suatu rangsangan
pemikiran tentang kemajuan dan
kemunduran dan usaha memarangi
setan jahat di Eropa, Jawa, dan
Hindia. Dari hal tersebut ia adalah
bayi semua bangsa dari segala
jaman yang harus menulis dalam
bahasa bangsanya (melayu) dan
berbuat untuk manusia – manusia
bangsanya.
Hadirnya roman sejarah ini,
bukan saja menjadi pengisi sebuah
episode berbangsa yang berada
di titik persalinan yang pelik dan
menentukan, namun juga mengisi
isu kesusasteraan yang sangat
minim menggarap periode pelik
ini. Karena itu hadirnya roman ini
memberi bacaan alternatif kepada
kita untuk meliahat jalan dan
gelombang sejarah secara lain dan
sisinya yang berbeda. mungkin
pembaca ada yang mengatakan
bahwa novel tak lebih hanya
bangunan khayal penulisnya.
Akan tetapi roman ini disandarkan
penulisnya lewat sebuah
penelusuran dokumen pergerakan
awal abad 20 yang kukuh dan ketat.
MP
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Suasana latihan ISPS Code di RU VI Balongan.

peralatan dan prosedur terhadap penanggulangan keadaan darurat jika
ada gangguan & ancaman keamanan, kebakaran kapal, dan ceceran
tumpahan minyak di perairan fasilitas terminal khusus Migas RU VI
Balongan.
Kegiatan drill & exercise ISPS Code ini meliputi tindakan penga
manan fasilitas pelabuhan pada setiap tingkat keamanan (security level)
sesuai Port Facility Security Plan ISPS Code Terminal Khusus Migas RU
VI Balongan; tindakan penanggulangan kebakaran kapal dan ceceran
tumpahan minyak di perairan sesuai prosedur tetap yang ada di Tier-1
terminal khusus Migas RU VI Balongan; serta tindakan penyelamatan
dan evakuasi serta penanganan medis terhadap korban.MPRU VI
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JAKARTA - Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini
tampil sebagai pembicara dalam acara Talkshow Bisnis
di ajang IWAPI Business Opportunity Expo & Forum
2011 yang berlangsung di Balai Kartini, pada Jumat
(8/7). Rukmi berbicara bersama dengan Wakil Kepala
BP Migas Hardiono dan Wakil Dirut BNI 46 Felia Salim.
Dalam talkshow yang mengangkat tema Menciptakan
Mitra Binaan Unggulan, Rukmi berbicara tentang PKBL
Pertamina dan peluang untuk mendapatkan bantuan
sebagai mitra binaan. Talkshow dihadiri para anggota
IWAPI dari berbagai daerah.MPUHK
PERTAMINA BERPARTISIPASI DALAM PORSENI
SEKTOR ESDM 2011

Warung Kopi

Intervensi

Iyum
Pak Zul

Pak Miftah

Pak Zul

Pak Miftah

Pak Zul
Pak Miftah

Pak Zul
Pak Miftah

Pak Zul
Pak Miftah

: Saya heran dengan teman-teman di tempat
saya kerja.
: Wuih... pagi-pagi udah ngedumel nih Pak
Miftah. Dah pesen sarapan blom?
: Hehehe.. sudah. Tuh, Iyum lagi bikinin
sarapan plus kopi buat saya.
: Ini Pak, sarapannya. Jangan cemberut aja
atuh Pak.. Iyum jadi takut deh...
: Hahaha.. Tuh Pak Miftah. Kesal sih boleh.
Tapi jangan sampe terlalu terlihat ke
permukaan dwonkk... Sampe Iyum aja
ngerasain.
: Eh, jadi gak enak nih. Maaf, ya Yum...
Jangan takut donk sama saya, kan gak
gigit. Hehehehe. Lagi sebel aja nih Pak.
Kenapa sih banyak pekerja Pertamina
yang gak peduli sama keselamatan kerja?
Sampe cape saya ngingetinnya.
: Waduhh... keselamatan kerja yang mana
Pak? Kalo di Kantor Pusat kan kita bekerja
sudah aman-aman saja. Lain ceritanya kalo
kerja di lapangan.
: Wah, ini niyy... Sama dengan teman-teman
saya. Coba deh Bapak pikir, kalo kabel
listrik atau komputer tidak disusun rapi,
terus perangkat elektronik tidak dimatikan
ketika pulang, apa namanya kalo gak
peduli sama keselamatan kerja?
: Eh, iya ya..
: Nah itu dia. Coba kalo salah satu ada
yang korslet? Kan bisa runyam. Apalagi
kalau sampe terjadi kebakaran seperti
dulu? Siapa yang tanggung jawab? Masa
kambingnya force majeur terus sih...
Secara pribadi dan perusahaan, pasti
semua merasa dirugikan.
: Iya, ya.. Tapi itu kan kembali ke kesadaran
masing-masing individu, Pak...
: Betul. Tapi kesadaran itu bisa muncul
kalau sering diingatkan. Nah, bagi
yang sudah sadar, sudah selayaknya
sering mengingatkan yang lainnya. Itu
namanya intervensi. Jika kita melihat
ada unsafe act atau unsafe condition,
kita wajib mengintervensi dengan cara
mengingatkan. Dari hal-hal sepele, seperti
matikan perlengkapan elektronik dari stop
kontaknya ketika pulang kerja. Gak berat
kan?
: Kalo sama teman sejawat sih gak masalah
Pak. Tapi kalo sama atasan?
: Ya harus diingatkan juga. Memangnya
atasan itu bukan manusia? Hayoo..
Daripada menyesal kalau sudah kejadian.
Ya enggak?MP

Foto : KUN/Pertamina

Pagi itu, Pak Miftah curhat ke Pak Zul di warung kopi Mang
Warta.

Pak Miftah
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PERTAMINA BERPARTISIPASI DALAM
TALKSHOW BEF 2011

Vice President Finance Business Support,
Financing & Business Support,
Finance Directorate

Pak Zul
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Senior Vice President Petroleum Product
Marketing & Trading,
Marketing & Trading Directorate

Senior Vice President Financing & Business
Support,
Finance Directorate

Pak Miftah
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Jakarta – Dalam rangka memperingati HUT RI
ke-66, kembali Kementerian ESDM melangsungkan
kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI)
tahun 2011, dengan tema ”Melalui Porseni 2011, Kita
Pertahankan Kinerja dan Tingkatkan Sinergi Sektor
ESDM”. PORSENI dibuka oleh Menteri ESDM RI,
Darwin Zahedy Saleh di lapangan Kementerian ESDM
Jakarta, pada (5/7). Adapun peserta PORSENI terdiri
dari seluruh unit utama Kementerian ESDM, DEN
BP Migas, Pertamina, Forum Wartawan ESDM, dan
IKPEDE. Sementara itu, cabang olah raga yang
dipertandingkan yaitu Bola Voli, Futsal, Gerak Jalan,
Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Catur,
Bridge dan Vokal Group. Darwin mengatakan POR
SENI sektor ESDM merupakan satu acara yang perlu
diteruskan dan ditingkatkan, agar kebersamaan antar
BUMN dapat terus dijaga.MPNDJ

Siapkan Hati menyambut Bulan Suci RAMADAN
JAKARTA - Tak terasa kita sudah memasuki bulan Sya’ban, itu artinya
sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya’ban
juga merupakan saat yang tepat untuk menyiapkan hati untuk me
nyambut bulan suci Ramadan. Demikian disampaikan KH Manarul
Hidayat di depan pekerja Kantor Pusat Pertamina, pada (13/7). BDI
(Badan dakwah Islam) Pertamina secara rutin melaksanakan kajian
islam bagi pekerja di lingkungan Kantor Pusat, selain setiap hari yang
bertempat mushola Perwira 2 juga, sebulan sekali dilaksanakan di
Lt. M Gedung Utama. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah
iman dan takwa yang dapat membentuk mental pekerja sehingga
menunjang visi dan misi perusahaan menjadi perusahaan energi
kelas dunia.MPKUN

Foto : KUN/Pertamina

Foto : IRLI/Pertamina

Foto : KUN/Pertamina

POSISI

BERITA

No. 31

KITA

Tahun XLVII, 1 Agustus 2011

12

PALEMBANG - GM RU III Irwan didampingi Manajer
Umum Migdad, Public Relation Section Head Jamsen
Purba dan Legal Section Head Dipo, mengadakan
silaturahmi ke Walikota Palembang Eddy Santana
Putra, pada (11/7). Rombongan diterima Walikota
Palembang di ruang kerjanya.
Kunjungan dimaksudkan untuk bersilaturahmi
sekaligus perkenalan Irwan sebagai GM RU III
menggantikan Ardhy N. Mokobombang yang mendapat
tugas baru di Jakarta.
Walikota Palembang Eddy Santana Putra me
nyambut baik kehadiran GM RU III yang baru. Eddy
berharap kunjungan ini dapat lebih mempererat tali
silturahmi antara jajaran pemerintah Kota Palembang
dan Pertamina.
Pada kesempatan itu, Irwan menyatakan kesiapan
RU III dalam mendukung program Pemerintah Kota
palembang, apalagi menjelang Sea Games ke XXVI
tahun 2011.
Irwan sangat kagum melihat perkembangan
kota Palembang yang sangat maju. Untuk itu Irwan
mengucapkan selamat atas diterimanya penghargaan
Adi Pura untuk Kota Palembang.MPRUIII

Sosialisasi dan Pelatihan
Penggunaan Musicool
CILACAP - Sudah bukan rahasia lagi bahwa peng
gunaan refrigeran sintetik atau freon pada alat
pendingin tidak dianjurkan lagi karena berpotensi
merusak lapisan ozon pada atmosfir sehingga me
nimbulkan efek rumah kaca. Refrigeran sintetik ini
dianjurkan untuk diganti dengan refrigeran berbahan
dasar hydrocarbon alam yang ramah lingkungan.
Salah satunya adalah produk Pertamina, yaitu Mu
sicool atau breezon.
Terkait hal tersebut, baru-baru ini RU IV menggelar
sosialisasi dan pelatihan penggunaan Musicool bagi
pekerja RU IV, staf dinas terkait dan teknisi bengkel
di Patra Graha. Sosialisasi dan pelatihan dibuka oleh
GM RU IV Bambang Harijanto.
Bambang mengungkapkan bahwa pelaksanaan
kegiatan ini didasarkan pada kepedulian RU IV
untuk melestarikan lingkungan yang terancam akibat
penipisan lapisan ozon sehingga mengakibatkan pe
manasan global. Kegiatan ini juga bertujuan untuk
mendukung program pemerintah dalam menyubstitusi
media yang menggunakan bahan perusak ozon
dengan yang ramah lingkungan, seperti Musicool.
Instruktur pada kegiatan ini berasal dari Research
& Development Jakarta, LPG & Gas Production Region
IV, RU III Plaju sebagai produsen, Green Community,
Asosiasi Pengusaha Refrigerant Ramah Lingkungan
]dan Himpunan Praktisi Tata Udara dan Refrigerasi
(HIMPATUR).
Selain mengikuti sosialisiasi tentang Musicool,
peserta juga mempraktikkan bagaimana menguras
dan mengisi Musicool pada alat pendingin.MPRU IV

Foto :WNR/Pertamina

GM RU III Silaturahmi
ke Walikota Palembang

VP Corporate Communication Pertamina Moch. Harun (kiri) menjadi salah satu pembicara dalam PR Week Indonesia,
pada (20/7). Harun menjelaskan tentang pentingnya transparansi untuk dapat meraih kepercayaan stakeholders.

dan informasi yang hanya
dapat dilakukan melalui riset.
“Transparansi merupakan
komunikasi yang efektif ka
rena dengan adanya trans
paransi maka kita akan men
dapatkan kepercayaan pub
lik,” ungkap Don.
Sementara itu, M. Harun
menambahkan bahwa ko
munikasi organisasi dan trans
paransi informasi merupakan
keharusan perusahaan untuk
dapat mengikutsertakan publik
dalam upaya mendapatkan
trust (kepercayaan) di era

sosial media yang telah ba
nyak mengubah perilaku
masyarakat. “Hal yang per
tama kali dilakukan sebelum
mendapatkan trust adalah
dengan melakukan perbaik
an-perbaikan di dalam per
usahaan. Termasuk pera
turan-peraturan yang me
nyangkut etika bisnis harus
konsisten dilakukan oleh Per
tamina,” ungkap Harun.
Harun juga menyam
paikan bahwa para pekerja
Pertamina berkomitmen
untuk menerapkan tata ni

lai perusahaan, yaitu Clean
(bersih), Competitive (mam
pu berkompetisi), Confident
(percaya diri), Customer
Focused (fokus memberikan
pelayanan terbaik kepada
pelanggan), Commercial
(menciptakan nilai tambah) dan
Capable (berkemampuan).
“Ini sebagai upaya agar
transparansi dapat dijalankan.
Selain itu, dibutuhkan juga
konsistensi dan melakukan
upaya strategis dan tindakantindakan komunikasi yang
tepat,” ungkap Harun.MPIK

Fallen Mariar,
Harumkan Nama Papua
Fallen Mariar, tak kuasa melepaskan kegembiraannya
saat namanya disebut sebagai salah satu peserta Milan
Junior Camp yang berhak lolos ke seleksi The Indonesian
All Star Team Challenge 2011. Remaja kelahiran Papua
10 Mei 1997 itu dua minggu ditempa di Camp Milan Junior
bersama tunas bangsa terpilih lainnya.
“Saya sangat senang sekali akhirnya bisa terpilih untuk
ikut seleksi di Jakarta, karena saya datang dari jauh untuk
mencari ilmu. Saya mengucapkan terima kasih kepada
keluarga saya di Papua yang telah mendukung dan men
doakan saya.”
Fallen yang mewakili Papua patut berbangga menjadi
salah satu putra terpilih sebagai atlet bola masa depan.
Maklum, remaja 14 tahun ini harus terbang ke Makassar
unutk mengikuti seleksi awal yang hanya dilkaukan di 10
kota besar di Indonesia.
Tampilannya yang khas sebagai putra Papua, membuat
remaja energik ini disukai teman-temannya. Fallen yang
masuk dalam kelompok Baresi tak menyangka bisa lolos
hingga seleksi 26 besar.
“Saya merasa sangat senang bisa berada di AC Milan
Camp Bali ini karena bisa punya banyak teman dari seluruh
Indonesia, dan saya tidak mungkin bisa berlibur ke Bali jika
bukan karena mengikuti Milan Camp ini,” ungkapnya.
Di kelompok Baresi tempat Fallen bergabung, merupakan
kelompok yang paling banyak loos mengikuti tahap

IMEWA

GM RU III Irwan (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Wa
likota Palembang Eddy Santana Putra.

JAKARTA – Public Relations
harus semakin jeli meman
faatkan perubahan-perubahan
sosial yang ada saat ini untuk
kepentingan membangun
rep utasi perusahaan agar
bisa meraih kepercayaan
publik di era persaingan yang
semakin besar. Menyikapi
hal tersebut, Pertamina turut
berpartisipasi dalam Public
Relations Week Indonesia,
yang diselenggarakan oleh
EGA Briefings dan MM Ko
munikasi Universitas Trisakti
di Diam ond Room Hotel
Nikko, Rabu (20/7).
Hadir sebagai pembicara
dalam PR Week tersebut
Vice President Corporate
Communication Pertamina,
M. Harun, Corporate Commu
nication Director Aqua Da
none, Troy Pantouw, Sr.
Manager External Relations
Santos Oil and Gas dan Pro
fessor Public Relation dari
University of Miami USA, Dr.
Don W. Stacks.
Dr. Don W. Stacks me
nekankan pentingnya trans
paransi informasi sebagai
sarana kompetitif untuk untuk
mendapatkan dukungan pub
lik. Transparansi informasi
memerlukan akurasi data

Foto : IST

Foto : RU III

Raih Kepercayaan Publik dengan
Transparansi Informasi

selanjutnya. “Ada 16 anak, termasuk saya yang masuk,”
jelasnya bangga.
Fallen yang kini duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP
ini, selain berbakat di bidang olah raga, ia juga jago dalam
bidang seni. Terbukti saat acara performance kelompok
pada penutupan Milan Junior Camp, Fallen lah bintang
panggung. Tarian dan aksi panggungnya yang atraktif
sangat memukau perhatian penonton.
Berkali-kali Fallen mengucapkan terima kasih kepada
Pertamina yang sudah memberikan sponsor sehingga
dirinya bisa berada di sini. “Saya berjanji akan terus berlatih
keras untuk bisa membawa nama baik Indonesia,” ungkap
Fallen saat ditemui usai menerima penghargaan. MPIK
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KiosK CSS Hadir di RU V

Foto : RU IV

Balikpapan - Bertempat di Lobby Kantor Besar RU V
Balikpapan dilaksanakan pembukaan “CSS Kiosk IT Area
RU V Balikpapan” yang berlangsung 5 hari keja mulai
6-10 Juni 2011. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan
layanan informasi, komunikasi dan teknologi kepada
seluruh pekerja.
Kegiatan ini diisi dengan tiga stand. Yaitu, stand
helpdesk, berfungsi melayani keluhan jaringan dari
para pekerja, misalnya, jaringan telepon. Kedua, stand
klinik, berfungsi melayani keluhan yang terkait dengan
perangkat. Di stand ini pekerja dipersilakan membawa
perangkat yang rusak seperti laptop, untuk mendapatkan
konsultasi perbaikan. Ketiga, stand survei kepuasan
pelanggan CSS yang berfungsi untuk memberikan
feedback mengenai pelayanan CSS sendiri. Di stand
ini, pekerja yang telah mengisi survei dihadiahi suvenir
menarik.
“Kita harus meyakinkan para stakeholder dengan
membangun sarana dan prasarana IT yang baik,” ujar
GM RU V Iriawan Yulianto. Salah satu contoh nyata
yang sudah baik adalah penggunaan access control
yang sangat powerful untuk mengendalikan keamanan
di dalam operasional kilang.
Kegiatan semacam ini dilaksanakan juga di Makassar
dan Jayapura yang masih berada di dalam region IT
Kawasan Timur Indonesia.MPRUV

‘Training Web PR & FB60’
di RU IV Cilacap
CILACAP - “Untuk mengoperasikan MySAP diperlukan
user id, sedangkan user id ini harganya cukup mahal
sehingga harus efisiensi dalam penggunaan user id
MySAP,” ungkap Donald Arthur Muhammad dari Shared
Processing Center Kantor Pusat saat menjadi pembicara
pada training web PR & web FB60 bagi pekerja RU IV di
Hotel Queen Garden Purwokerto, belum lama ini. Terkait
hal tersebut, maka Pertamina melakukan inovasi dengan
membuat web PR (Purchasing Requisition) & web FI
Posting (FB60).
Training ini dimaksudkan untuk menyempurnakan
web P2P sehingga diharapkan proses end to end P2P
dapat disentralisasikan via web based dan request FI
posting FB60 yang selama ini masih dilakukan secara
manual akan dilakukan via web. Training diikuti oleh
perwakilan dari semua fungsi yang menggunakan proses
PR & FB60.
Go Live web PR & FB60 secara korporat dimulai
mulai 1 Mei 2011. Untuk RU IV Cilacap batch pertama
digelar pada 9-10 Mei 2011 dan batch kedua digelar
pada 11-12 Mei 2011.
Setelah go live web ini diharapkan pembuatan PR
baik untuk create, change dan release dapat dilakukan
via web dengan penambahan user id pembuatan PR
dengan media web based. “Pembuatan PR yang dulunya
harus di fungsi procurement nantinya dapat dilakukan
di bagian masing-masing sesuai otorisasi,” tambah
Donald.MPRUIV
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Pertamina Dukung PSSI
Raih Emas di Sea Games 2011
JAKARTA – Untuk mendukung
program pembinaan dan
pelatihan tim nasional se
pakbola Indonesia dalam
rangk a Sea Games 2011,
PT Pertamina (Persero)
menjalin kerja sama dengan
Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia (PSSI) melalui pe
nandatanganan kerja sama
sponsorship senilai 2 miliar
rupiah.
Penandatanganan per
janj ia n kerja sama yang
berlangsung di Golden
Ballroom Hotel Sultan, Ka
mis (21/7) ini dilakukan
oleh Corporate Secretary
Pertamina, Hari Karyuliarto
dan disaksikan oleh Ketua
Umum PSSI Djohar Arifin
Husin.
Dalam sambutannya,
Hari menyampaikan bahwa
dukungan ini sebagai ko
mitmen Pertamina yang
mem iliki kepedulian tinggi
terhadap kemajuan dunia olah
raga Indonesia.
“Kami sangat senang dan
bangga telah ditunjuk oleh
PSSI untuk turut berpartisipasi

dalam meraih Indonesia Emas,
dan kami juga melaksanakan
program pembinaan dini
yaitu AC Milan Junior Camp
sebagai komitmen kami
terhadap kemajuan sepakbola
di Indonesia,” ungkap Hari.
Program dukungan
spons orship PSSI menuju
“Indonesia Emas” ini juga
dilakukan oleh konsorsium
BUMN lainnya yaitu PT Telkom
Indonesia (Persero) Tbk, PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk,
PT Buklit Asam (Persero)
Tbk, dan PT Semen Padang
(Persero).
Dalam kesempatan
tersebut, Djohar mengung
kapkan kebanggaannya ter
hadap BUMN yang mendukung
program PSSI. Djohar menilai
penandatanganan ini sebagai
bukti nyata mulai tumbuhnya
kepercayaan kepada PSSI
dan pihaknya akan mengelola
dana pembinaan tersebut
dengan penuh tanggung ja
wab dan transparan agar
PSSI mendapatkan kembali
kepercayaan oleh ma
syarakat.

Foto KUNPertamina

BERITA

Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto (kiri) mengangkat tangan
bersama Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin setelah menandatangani
kesepakatan dukungan untuk tim nasional PSSI di ajang Sea Games 2011.

“Dukungan dari BUMN
ini sungguh sangat berarti
karena PSSI membutuhkan
biaya yang cukup besar untuk
pembinaan atlet, semoga
kerjasama ini bisa membawa
manfaat bagi kita semua,”
ungkapnya.
Lebih lanjut Hari menyam
paikan, dukungan Pertamina

menuju Indonesia Emas
juga dilakukan melalui
pembinaan terhadap atlet
bulu tangkis Indonesia dengan
memberikan sponsorship
untuk PBSI sebesar Rp 2 miliar
pada Juni lalu. Serta aktif
menjadi sponsorship dalam
mendukung perkembangan
dunia balap Indonesia.MPIK

Masyarakat Bali Belajar Kelola Sampah
ke Surabaya
Surabaya – Sebanyak 33 orang masyarakat ring I sekitar
Terminal BBM Manggis dan Terminal BBM Sanggaran melakukan
kunjungan ke Surabaya (11/7). Mereka mempelajari program CSR
Pertamina berupa pengelolaan sampah yang sudah berjalan di
masyarakat sekitar Terminal BBM Surabaya Group dan Kelurahan
Jambangan.
Sampah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian
utama di Bali. Masyarakat Bali, terutama di sekitar Terminal BBM
Manggis dan Sanggaran pun sudah melakukan sejumlah upaya
untuk mengelola sampah di lingkungan sekitar mereka, seperti
pemilahan sampah. Namun melalui program CSR pengelolaan
sampah yang dilakukan di Surabaya, mereka juga mempelajari
bahwa sampah rumah tangga seperti bungkus plastik, botol
plastic dan daun kering dapat diubah menjadi produk kerajinan
tangan seperti tas, payung, kotak perhiasan, bunga plastik, dan
lain-lain.
Menurut salah satu masyarakat, Made Suamba, pengelolaan
sampah menjadi kerajinan tangan seperti yang di sekitar Terminal
BBM Surabaya Group sangat bagus dan dapat diterapkan di Bali.
“Tentu ini bisa menjadi keahlian yang bagus untuk Ibu-ibu rumah
tangga, karena bisa menghasilkan kerajinan dan penghasilan
juga,” ujarnya.
Sedangkan fasilitator pengelolaan sampah, Ibu Riris
menyampaikan, tipikal sampah di Bali sesungguhnya memiliki
potensi yang sangat besar. Terutama ketika sedang banyak acara
atau upacara adat, maka akan banyak sampah sisa Janur (daun
kelapa), begitu juga dengan sampah ternak karena di Bali banyak
yang beternak babi.
Assistant Manager External Relations Eviyanti Rofraida
berharap, dengan adanya kunjungan seperti ini, maka masyarakat

Bali dapat melihat kesuksesan pengelolaan sampah yang menjadi
program CSR Pertamina. Sehingga masyarakat Bali, terutama
yang berada di ring I Terminal BBM Pertamina akan mendukung
program serupa yang akan dilaksanakan di lokasi mereka.
Lokasi pengelolaan sampah di sekitar Terminal BBM
Surabaya Group (Kelurahan Perak Utara) atau biasa disebut
Kampung BALI (Bersih, Asri, Lestasi dan Indah) memang baru
saja diresmikan pada 26 Juni 2011 oleh Walikota Surabaya Tri
Rismaharini dan Manager Supply & Distribution Region III Fariz
Aziz.
Program Pendampingan dan Pengelolaan Sampah di Perak
Utara ini dilakukan sejak Maret hingga Mei 2011. Beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi pengenalan
sampah, kerja bakti massal, pembuatan handycraft dari sampah,
pembuatan sirup dari belimbing wuluh, bantuan komposter,
tempat sampah dan tanaman, serta kegiatan lainnya.MP FRM
REG. V
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Reaktivasi Sumur
‘Suspended’ Harus
Perhatikan HSE
JAKARTA - Penggunaan peralatan dan teknik re
aktivasi sumur suspended memerlukan inovasi dan
ide yang kreatif agar pengusahaannya tetap me
miliki nilai ekonomis dan efisien. Namun demikian,
pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan standar,
persyaratan dan prioritas keselamatan dalam bekerja
yang berlaku di lingkungan perminyakan.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Pembinaan Usaha
Hulu Migas A. Edy Hermantoro saat meninjau Workshop
Peralatan Teknologi Tepat Guna Untuk Reaktivasi
Sumur Suspended Pertamina EP (PEP) di Yogyakarta,
(2/7). Dalam peninjauan tersebut Edy Hermantoro
didampingi oleh Kepala Dinas Pemboran BPMIGAS
Sulistyono, VP Perencanaan dan Manajemen Risiko
Pertamina EP Meidawati, dan Manager Humas PEP
Agus Amperianto.
Edy menegaskan bahwa kegiatan reaktivasi sumursumur suspended yang diinisiasi oleh PEP merupakan
jawaban sekaligus tantangan untuk mengejar target
produksi migas nasional dalam APBN-P sebesar 945
MBOPD.
Proses dan pelaksanaan reaktivasi sumur-sumur
suspended PEP dilakukan melalui rangkaian kerja sama
dengan Perguruan Tinggi yang didukung sepenuhnya
oleh Direktorat Jenderal MIGAS dan BPMIGAS. Upaya
ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga
ketahanan energi dan target produksi migas nasional.
Salah satu upaya dan proses kerjasama Perguruan
Tinggi tersebut dilakukan bersama LPPM Universitas
Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta.
MP
PEP
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Pertagas Bersinergi dengan
BUMD Raja Ampat
RAJA AMPAT - Seb ag ai
kelanjutan penandatanganan
Kesepakatan Bersama (KB)
antara Pertamina Gas dengan
PT Raja Ampat Makm ur
Madani, BUMD Raja Ampat,
Direktur Utama Pertamina
Gas R. Gunung Sardjono
Hadi melakukan kunjungan
kerja ke Kabupaten Raja
Ampat, pada 4-6 Juli 2011.
Pada kesempatan ter
sebut, Bupati Raja Ampat
Marcus Wanma menyatakan
dukungannya dan siap mem
bantu kerja sama yang telah
terjalin antara Pertamina
Gas dengan BUMD. Marcus
berharap kerja sama ter
sebut dapat memacu roda
ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Raja Ampat.
Sementara Direktur
Utam a Pertamina Gas R.
Gunung Sardjono Hadi
mengharapkan kerja sama
antara Pertamina Gas dan
BUMD dapat menjadi awal
sinergi yang solid dan saling
menguntungkan bukan hanya
bagi kedua perusahaan tapi

juga bagi masyarakat Raja
Ampat.
Pada kunjungan tersebut,
kedua belah pihak melakukan
pembahasan kelanjutan kerja
sama pemanfaatan gas JOB
PHE – Petrochina Salawati.
Kerja sama yang disepakati
akan dikembangkan adalah
pembangunan mini LNG di
Pulau Dua, Salawati. Teknologi
Mini LNG dipilih karena sa
ngat praktis dan mudah un
tuk ditransportasikan. Hal
tersebut sangat cocok untuk
memenuhi kebutuhan energi
di daerah kepulauan. Dalam
pelaksanaan pembangunan
Mini LNG tersebut, Pertamina
Gas berencana menggandeng
Linde Gas Asia Private Ltd.
sebagai technology provider.
Dipilihnya Linde sebagai mitra
karena teknologi mereka telah
terbukti sukses diterapkan di
beberapa negara dengan ka
pasitas 5 - 50 MMSCFD.
LNG hasil produksi ki
lang tersebut selanjutnya
akan ditransportasikan dan
diregasifikasi untuk meme
nuhi kebutuhan bahan bakar

PEP Region Sumatera Jalin Kerja Sama
dengan Kejari Muara Enim
MUARA ENIM - PT Pertamina EP (PEP) Region Sumatera
menjalin kerja sama di bidang hukum khususnya hukum
perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Ne
geri (Kejari) Muara Enim melalui penandatanganan nota
kesepahaman di Kantor Kejari Muara Enim, pada (14/7).
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Manajer
Legal & Relation PEP Region Sumatera Agustinus dan Kepala
Kejaksaan Negeri Muara Enim Robert P.A. Pelealu.
Dalam pertemuan tersebut, Agustinus menjelaskan posisi
PEP sebagai perusahaan negara yang memiliki tanggung
jawab operasional memproduksikan minyak dan gas bumi
untuk negara. Dia juga menjelaskan tantangan-tantangan
yang dihadapi perusahaan terutama pencurian minyak, pipa

dan bentuk gangguan lainnya. “Kami memerlukan dukungan
semua pihak agar ganguan-ganguan ini dapat diatasi dengan
baik,” ujarnya.
“Kami sangat ingin bekerja sama dengan kejaksaan negeri
Muara Enim terutama dari aspek hukum, karena yang kami
kelola ini merupakan aset negara,” ujarnya. Dalam kerja sama
ini, PEP Region Sumatera akan mendapat bantuan hukum dari
Kejari Muara Enim terutama dalam mengatasi masalah bidang
perdata dan tata usaha negara.
Hal senada juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri
Muara Enim Robert P.A. Pelealu. Dia mengharapkan pe
nandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan
manfaat bagi kedua belah pihak.MPPEP SUMATERA

Bupati Blora Sambut Baik Pembangunan CPP Area Gundih
JAKARTA - Pertamina EP (PEP) menyosialisasikan rencana
pembangunan Central Processing Plant (CPP) area Gundih
di Blora, Jawa Tengah, Senin (27/6). Pembangunan ini terkait
dengan kegiatan Proyek Pengembangan Gas Jawa yang
menurut rencana akan mengalirkan 50 juta standar kaki kubik
gas per hari (MMSCFD) untuk pembangkit listrik tenaga gas milik
PLN di Tambak Lorok, Jawa Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Blora Djoko Nugroho
menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan CPP
tersebut. Turut hadir mendampingi Bupati Blora, antara lain
jajaran dinas terkait di Kabupaten Blora, Kapolres Blora, dan
Muspika Kecamatan Kradenan.
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CPP yang pembangunannya akan dilaksanakan oleh
konsorsium PT. Inti Karya Persada Tekhnik dan PT. Adhi Karya
(Persero) Tbk tersebut memiliki kapasitas feed gas 75 MMSCFD
dan rencananya akan menghasilkan sebanyak 50 MMSCFD.
CPP tersebut akan berlokasi di Desa Sumber, Kecamatan
Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Proyek senilai 120 juta dolar AS ini merupakan bentuk sinergi
antara Pemerintah Daerah, Pertamina EP serta masyarakat
sekitar, yang nantinya akan banyak berpartisipasi melalui
bendera BUMD dan Blora Patra Energi. CPP area Gundih
merupakan bukti komitmen PEP sebagai pemasok utama sumber
daya energi di Jawa Tengah.MPPEP

Foto : PEP

KIPRAH

Dirut Pertamina Gas R. Gunung Sardjono Hadi (batik, tengah) bersama Bupati
Raja Ampat Marcus Wanma (ketiga dari kanan) ketika berkunjung ke Kantor
Bupati Raja Ampat.

pembangkit listrik PLN di
Kawasan Timur Indonesia
dan kebutuhan energi bagi
Kabupaten Raja Ampat dan
sekitarnya. Kehadiran mi
ni LNG diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat, menurunkan
ketergantungan pada BBM
untuk kebutuhan listrik di
daerah kepulauan dan ramah
lingkungan.MPPERTAGAS

Memandang Media Sebagai
Mitra Perusahaan
JAKARTA - Setiap pejabat di Pertamina EP memiliki potensi
untuk berinteraksi dengan media massa dalam berbagai ke
sempatan. Hal ini diperlukan agar citra perusahaan tetap
positif di mata stakeholders. Untuk itu, seyogianya para
pejabat di perusahaan menganggap media sebagai mitra.
Demikian petikan kesimpulan yang disampaikan PJ Presiden
Direktur Pertamina EP Syamsu Alam saat membuka kegiatan
Koordinasi Pencitraan Perusahaan melalui Media Massa di
Jakarta, Rabu (6/7).
Pada koordinasi tersebut, Ketua Energy and Mining Editor
Society Hidayat Tantan memberikan pemaparan mengenai cara
pandang redaksi sebuah media massa terhadap Pertamina
EP. Menurut Tantan, para pejabat yang menjadi incaran media
massa adalah para CEO, Direksi, General Manager, Manager
Operasional dan Manager Humas. “Untuk CEO, kami meminta
informasi tentang rencana dan proses ekspansi. Untuk Direktur
operasi, kami meminta informasi terkait kinerja. Kepada
Direktur Keuangan adalah angka pendapatan dan Capex
serta anggaran CSR. Sementara untuk General Manager dan
Manager Operasional lebih kepada aspek operasi di lapangan,”
ujar Tantan yang juga merupakan Pimpinan Redaksi Majalah
Tambang.
Pada kesempatan yang sama, Redaktur Indonesia Finance
Today Dudi Rachman menyampaikan pemaparan tentang
cara mengelola isu di media. Dudi menegaskan bahwa untuk
mengelola isu di media massa dibutuhkan pemahaman, antara
lain tentang apa yang diharapkan reporter dan redaktur, serta
aspek hidden agenda dalam berita.
Pada kesempatan yang sama juga hadir Tantan Agus
seorang pewarta foto senior. Tantan memaparkan aspek
penting pencitraan secara visual seorang pejabat perusahaan
di media massa. Para pejabat diharapkan dapat bekerjasama
dengan pewarta foto dengan memberikan ekspresi dan sikap
yang humanis dan memiliki daya tarik bagi pewarta foto.
Acara yang diselenggarakan dengan Energy and Mining
Editors Society (E2S) ini dihadiri jajaran Direksi, para pejabat
setingkat VP dan GM serta Field Manager PEP.MPPEP
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Jakarta - Bertempat di Gedung Sasana Patra Loka Kantor
Pemasaran Jawa Bagian Barat (JBB), pada 25 Juni 2011
berlangsung khitanan massal yang diikuti oleh 60 putera para
outsourcing Pemasaran Region JBB dan putra dari kaum
dhuafa lingkungan sekitar kantor Pemasaran Region JBB.
Khitanan massal yang diadakan oleh Badan Dakwah Islam
(BDI) Fuel Retail Marketing (FRM) Region III ini diadakan dalam
rangka perayaan Isra Miraj yang jatuh pada 29 Juni 2011.
Mengambil tema “Tingkatkan Kepedulian Terhadap Se
sama”, BDI juga mengetuk rasa kepedulian para pekerja di
lingkungan Pemasaran Region JBB terhadap sesamanya.
Kepedulian ini ditunjukkan dengan jumlah donasi yang
terkumpul dari para pekerja mencapai Rp 117 juta yang
digunakan dalam pembiayaan khitanan massal ini.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap tim relawan Mer-C yang
berperan dalam pelaksanaan teknis khitanan, BDI FRM Region
III juga memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta kepada tim
Mer-C dalam misi kemanusiaan. Ketua panitia Subandriyo
mengatakan pihaknya bekerja sama dengan tim Mer-C karena
sejalan dengan misi kemanusiaan dan track record lembaga
tersebut yang selama ini dapat dipertanggungjawabkan.

“Acara khitanan massal untuk menyambut Isra Miraj ini
dilakukan bertepatan dengan liburan anak sekolah, sehingga
tidak mengganggu aktivitas mereka sehari-hari setelah di
khitan,” jelas Subandriyo. Karena animo yang cukup besar
dari lingkungan kerja Pemasaran Region JBB untuk membawa
putera mereka yang belum dikhitan jugalah yang membuat
panitia akhirnya memutuskan menambah kuota dari 50 anak
menjadi 60 anak.
Acara yang dibuka oleh Ketua BDI FRM Region III
Fachrudin, mewakili GM Fuel Retail Marketing Region III ini
dilaksanakan secara gratis. Kepada 10 peserta yang datang
paling awal, BDI memberikan santunan. “Saya berterima kasih
terhadap antusiasme para peserta dan kesediaan para donatur
untuk menyumbang dana untuk keberlangsungan acara in,”
demikian Fachrudin dalam pembukaannya.
Pada acara khitanan massal tersebut, banyak anak-anak
yang meringis kesakitan dan ketakutan. Namun, seperti
dijelaskan oleh Ketua Tim Mer-C, Jaka, mereka sudah
mengantisipasi rasa sakit yang diterima dengan memberikan
penanganan yang sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan
pasien.MPFRM REG. III

Foto : WNR/Pertamina

BDI FRM Region III Adakan Khitanan Massal
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Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya secara simbolis menyerahkan
bantuan 10.000 pohon untuk Kota Tangerang Selatan. Bantuan
diterima oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Pertamina Berikan
10.000 Pohon
untuk Kota Tangsel
Tangerang Selatan – Pertamina memberikan
bantuan 10.000 pohon kepada Pemerintah Kota
Tangerang Selatan melalui program Corporate Social
Responcibility di halaman kantor Walikota Tanggerang
Selatan, Senin (18/7). Bantuan tersebut diserahkan
secara simbolis oleh Manager CSR Pertamina Ifki
Sukarya dan diterima Walikota Tangerang Selatan Airin
Rachmi Diany.
Kegiatan ini diawali dengan upacara, yang diadakan
dalam rangka dimulainya kegiatan belajar mengajar
sekolah tahun ajaran 2011/2012 di Tangerang Selatan.
Upacara bertema “Pendidikan Karakter Sebagai Pilar
Kebangkitan Bangsa, Raih Prestasi Junjung Tinggi
Budi Pekerti” ini diikuti oleh perwakilan sekolahsekolah siswa SD, SMP, SMU dan Guru di Tangerang
Selatan.
Dalam kesempatan tersebut Ifki Sukarya menje
laskan bahwa bantuan 10.000 pohon untuk Tangerang
Selatan ini dimaksudkan untuk restorasi pasca bencana
Situ Gintung. “Pertamina memiliki komitmen bersama
pemerintah untuk peduli terhadap lingkungan. Karena
mencegah itu lebih penting dibandingkan upaya
penanggulangannya,” ujar Ifki.
Seperti yang sudah dikoordinasikan CSR Pertamina
dengan BPHD Tangerang Selatan, pohon-pohon ini
akan didistribusikan penanamannya, khususnya di
bantaran sungai di sekitar Situ Gintung. Kemudian,
beberapa tanaman itu juga akan didistribusikan ke
beberapa SKPD di lingkungan Pemda Kota Tangerang
Selatan dan sekolah.
Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany
mengucapkan terima kasih atas bantuan Pertamina
tersebut. “Insyaallah akan kami tanam dan kami
sebarkan ke seluruh wilayah yang ada di Kota Ta
ngerang Selatan. Sesuai pencanangan gerakan pen
didikan nasional yang berkarakter, kami juga akan
membagikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota
Tanggerang Selatan. Bantuan ini juga mendukung
program kami, yaitu Gerakan Tangsel Hijau atau Go
Green. Kami harapkan setiap satu rumah menanam
satu pohon, baik yang ditanam langsung di halaman
rumah ataupun didalam pot,” Kata Airin.
Airin berharap, agar kerja sama ini tidak hanya pada
saat ini saja tetapi juga terus berkesinambungan untuk
ke depannya. “Semoga sinergi Pertamina dan Pemkot
Tangsel terus lancar,” ujar Airin.MPWNR
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Sinergi Pertamina - TNI
AD Bantu Rehabilitasi
Bencana Alam Mentawai
Medan - Sebagai salah satu wujud kepedulian
terhadap korban bencana alam, Pertamina melalui
program Pertamina Peduli bekerja sama dengan
Karya Bakti TNI AD melakukan rehabilitasi terhadap
fasilitas umum dengan total nilai sekitar Rp. 2,9 miliar
untuk rehabilitasi paska bencana alam di Mentawai,
Sumatera Barat.
Bantuan tersebut terdiri dari dua tahap, yakni
jangka pendek sebesar Rp 1,1 miliar dan jangka
panjang sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembangunan
rehabilitasi fasilitas umum di bidang kesehatan dan
pendidikan di kecamatan Sikakap, Mentawai.
Kesepakatan bersama (MoU) antara Pertamina
dan TNI AD ditandatangani Manager Corporate
Social Responsibility Pertamina Ifki Sukarya dengan
Pangdam Bukit BarisanMayor Jenderal TNI Leo
Siegers dan disaksikan oleh GM FRM Region I PT.
Pertamina Gandhi Sriwidodo, pada (14/6).
Gandhi Sriwidodo mengatakan bahwa Pertamina
sejak awal telah berkomitmen terhadap upaya
pemulihan paska bencana bahkan diawal telah
diberikan bantuan berupa BBM dan Sembako bagi
masyarakat yang terkena musibah akhir Oktober
tahun lalu.
Di saat yang sama, Manager Corporate So
cial Responsibility Pertamina Ifki Sukarya meng
ungkapkan bahwa sinergi antara dua lembaga
strategis yaitu Pertamina dan TNI AD sangat tepat,
untuk kepedulian sosial khususnya pada bencana
alam yang terjadi di Kabupaten Mentawai. Kerjasama
ini, dapat mempererat kedekatannya masyarakat
kepada PT Pertamina dan TNI AD yang selama ini
telah memberikan sumbangsih bagi negara.
Sebelumnya pada awal tahun ini, Direktur Utama
PertaminaKaren Agustiawan juga telah menanda
tangani kesepakatan bersama dengan Kepala Staf
Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI AD, George
Toisutta di Mabes TNI AD untuk kerja sama dalam
merehabilitasi daerah pasca bencana alam di Merapi
dan Mentawai. MPFRM REG. I
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Pertamina Rangkul Mahasiswa
dalam Pertamina Youth Program
Surabaya - Sebanyak 32
mahasiswa dari universitas
di Jawa Timur, Bali dan Nusa
Tenggara berpartisipasi dalam
Pertamina Youth Program
(PYP) 2011. Melalui kegiatan
ini, mereka berkesempatan
mengenal sejarah dan ope
rasi bisnis Pertamina lebih
dekat.
PYP merupakan kegiatan
Pertam ina yang diadakan
setiap tahun dengan target
utam a adalah mahasiswa.
Pad a tahun ini, program
ters ebut diadakan pada
5-7 Juli 2011. Selama tiga
hari tersebut, peserta tidak
hanya dijelaskan mengenai
Pertamina melalui presentasi
dalam kelas, namun juga
diajak melihat langsung
operasi bisnis Pertamina di
lapangan serta ditantang
menjadi pengusaha melalui
segmen Entrepeneurship
Program. Sebagai pelengkap,
peserta juga akan diajak
untuk menanam 1.000 bibit
mangrove di Hutan Mangrove
Wonorejo, Jawa Timur.
”Dengan mengenal Perta
mina lebih dekat, diharapkan
peserta tidak hanya mendapat
pengetahuan untuk dirinya
sendiri, namun juga ditularkan
pada lingkungan sekitarnya,
dalam hal ini lingkungan kam

Foto : FRM REG. V

BERITA

Pertamina Youth Program memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk ikut terlibat langsung dalam proses
bisnis Pertamina, seperti di SPBU, untuk mengasah jiwa entrepreneurship mereka.

pus,” ujar Assistant Manager
External Relations Pertamina
Pemasaran Jatim Balinus
Eviyanti Rofraida.
Selain PYP, kedekatan
Pertamina dengan dunia
pendidikan juga dibuktikan
melalui sejumlah dukungan.
Mulai dari beasiswa, pem
bangunan fasilitas kampus,
Anjungan Baca (di RS Dr.
Soetomo Surabaya, RS Sai
ful Anwar Malang dan RS

Sanglah Denpasar), bantuan
kacamata untuk siswa-siswa
sekolah dasar (Bright With
Pertamina), dan lain-lain.
Sedangkan untuk bidang
lingkungan, Pertamina juga
membuktikan partisipasinya
melalui penanaman 10.000
bibit Mangrove pada 2011
dan peresmian Kampung
Hijau Binaan Pertamina di
Kelurahan Perak Utara. Pada
awal 2011 Pertamina juga

mengadakan pemeriksaan
kanker serviks gratis untuk
masyarakat di sekitar Terminal
BBM Surabaya Group.
Keterlibatan langsung Per
tamina dengan masyarakat
merupakan bukti nyata ko
mitm en perusahaan untuk
menc iptakan masyarakat
Indonesia yang lebih makmur
dan sejahtera, seiring dengan
visi Pertamina menjadi peru
sahaan energi nasional ber
kelas dunia.MPFRM REG. V

Komitmen Ukir Prestasi
di Green Act 2011
Jakarta – Ajang Green Act tingkat SMA se-DKI tahun
2010 telah berlalu. Dan sebentar lagi akan digelar kembali.
Beberapa sekolah telah mempersiapkan untuk mengikuti
kompetisi pengelolaan lingkungan sekolah yang diadakan
Pertamina. Termasuk SMAN 92 Jakarta Utara. Sekolah
yang mendapat predikat juara pertama dan pelopor di
bidang lingkungan dalam Pertamina Green Act 2010 lalu,
bertekad mempertahankan prestasi yang telah diraih.
Kemenangan yang diraih sekolah di kawasan Cakung
ini, tentu saja tak datang begitu saja. Karena pengelolaan
lingkungan sekolah sudah menjadi komitmen para pendidik,
siswa dan orang tua untuk senantiasa menjaga dan
memelihara lingkungan sekolah yang rapi dan bersih.
Saat mengikuti ajang Green Act, pihak sekolah tak
canggung lagi ketika menerima bantuan berupa bibit pohon
buah, alat pembuat lubang biopori, serta komposting.
“Bibit tanaman kami tanam di lingkungan sekolah, dan
alat biopori serta komposting juga kami manfaatkan
penggunaannya,”papar Asmiarti, Kepala Sekolah SMAN
92.
Keseriusan serta pengelolaan lingkungan sekolah yang
asri membuat sekolah ini, layak mendapat penghargaan
bergengsi tersebut. “Kebetulan sekolah yang saya

pimpin ini mendapatkan
kesempatan untuk turut
serta pada Lomba Pelopor
Lingkungan dan Green
Act tingkat SMA se-DKI
Jakarta tahun 2010
lalu, dan Alhamdulillah
sekolah kami meraih
juara pertama,” jelas
Asmiati.
Menurut Asmiarti
totalitas hidup Green di
sekolah yang dipimpinnya tak sekedar melakukan
aktifitas penanaman pohon, tetapi juga pengembangan
ketrampilan dengan membuat pekerjaan tangan berbagan
baku sampah plastik. Seperti memanfaatkan bekas bungkus
kopi instan menjadi tas atau tempat tissu, ada sisa juga limbah
kayu dan triplek yang dijadikan alat permainan. Hal ini terlihat
saat tim CSR Pertamina dan Tim HSSE mengunjungi SMAN
92 dalam kegiatan HSSE Go to School, sekaligus memonitor
keberlangsungan program pengelolaan lingkungan yang dibina
Pertamina. “Setelah tahun 2010 lalu kami sebagai juara, untuk
tahun 2011 ini pun kami guru, pegawai, dan siswa berkomitmen

untuk mengikuti kembali ajang
tersebut. Jadi kegiatan ini bukan insidential semata,”
cetusnya.
Pertamina Green Act adalah salah satu kegiatan tang
gung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan. Selain
Green Act, Pertamina juga ada beberapa program bidang
lingkungan meliputi coastal clean up, biopori, penanaman
bibit pohon, pembangunan taman kota, green festival, becak
motor sampah, pengukuran gas emisi dan kegiatan peduli
lingkungan.MPNDJ/DSU

