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Pengaturan BBM Bersubsidi 2011 :

Pertamina Persiapkan
Infrastruktur
pengendalian BBM bersubsidi yang akan mulai diberlakukan
pada akhir Maret 2011. Selain berpartisipasi dalam sosialisasi
program tersebut, Pertamina juga mempersiapkan infrastruktur
dalam waktu tiga bulan ini.
JAKARTA – Dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah mengenai kebijakan pengaturan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, maka diperlukan sosialisasi agar penyempurnaan
subsidi BBM menuju subsidi tepat sasaran dan tepat volume berjalan dengan baik.
Terkait kebijakan tersebut, Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina, Ditjen Migas,
BPH Migas, Kementerian Komunikasi & Informatika, Kepolisian, Pemda, Kementerian Per
hubungan, Instansi terkait dan tim pakar melaksanakan sosialisasi menghadapi persiapan
pengaturan BBM bersubsidi di Kantor Kementerian ESDM, jelang awal tahun.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menilai subsidi BBM yang diberikan saat ini belum
tepat sasaran karena sebagian besar subsidi dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah
ke atas sehingga terjadi ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi BBM.
“Dengan adanya penerapan pengaturan BBM bersubsidi, diperkirakan pada 2011 terjadi

penghematan subsidi sebesar Rp 3,16 triliun yang akan direalokasikan untuk program pro
rakyat sektor energi pembangunan dan peningkatan infrastruktur,” kata Darwin.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Su
tomo menilai pengawasan pengaturan BBM bersubsidi sangat penting untuk meminimalisasi
terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Tentu dalam implementasinya, pengaturan BBM bersubsidi menjadi tanggung jawab
bersama, baik Pemerintah maupun instansi terkait lainnya yang ikut dalam sosialisasi ke
pada masyarakat, media, aparat keamanan dan komunitas transportasi,” kata Djaelani.
Berkaitan dengan program pengendalian BBM bersubsidi yang akan dimulai pada
akhir Maret 2011 untuk wilayah Jabodetabek, Pertamina menyiapkan infrastruktur untuk
mendukung program tersebut. Infrastruktur yang akan disiapkan meliputi penyediaan BBM
non subsidi yang akan dihasilkan oleh Kilang Balongan di Indramayu serta Depo Plumpang
untuk pasokan di Jabodetabek serta penyiapan SPBU. Saat ini, dari 720 SPBU yang ada
di Jabodetabek, 530 SPBU di antaranya sudah menjual BBM Non Subsidi/Pertamax.
Sedangkan 149 SPBU yang lain harus dikonversi untuk siap menjual Pertamax dan 21
SPBU harus dilakukan investasi baru dengan menambah tanki khusus untuk Pertamax.
“Waktu selama tiga bulan ke depan ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk
mempersiapkan kebijakan Pemerintah itu. Pertamina optimistis sebelum diberlakukan
pada akhir kuartal pertama 2011, semua SPBU di Jakarta sudah bisa menjual Pertamax,”
kata VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun.MPIK
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HSE World Class
Pengantar Redaksi:
Pertamina sebagai
perusahaan yang menuju world
class harus didukung oleh HSE
yang berstandar internasional.
Untuk itu aspek dan fungsi health,
safety, and environment menjadi
prioritas utama perusahaan.
Berikut paparan VP HSSE
Corporate, Joko Susilo kepada
Media Pertamina.
Meniadakan kejadian atau insiden mulai dari yang kecil
hingga yang fatal adalah keharusan bagi suatu perusahaan.
Terlebih lagi perusahaan yang bergerak di bisnis minyak
dan gas bumi, yang mempunyai potensi risiko tinggi. Boleh
dikatakan bisnis migas adalah bisnis safety.
Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi
kecelakaan. Mulai dari human error hingga tidak layaknya
peralatan maupun perlengkapan alat pelindung diri
yang digunakan dalam bekerja. Faktor lain yang sering
menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah masalah
budaya (behaviour) dan lack of knowledge maupun
leadership. Artinya apa? Bahwa kejadian-kejadian itu
mostly adalah karena unsafe act (98 persen kejadian
adalah karena unsafe act).
Untuk mengatasinya, HSSE Korporat melakukan upaya
mulai dari apa yang disebut dengan HSE meeting, HSE
Golden Rule, peningkatan behaviour, dan seterusnya.
Hal itu sudah dilakukan sejak 2009 / 2010 dan dilakukan
bukan hanya di fungsi HSSE tetapi juga di seluruh fungsi
di Pertamina. Maka dari itu, saya dapat katakan masalah
yang harus didukung terus adalah mengenai peningkatan
behaviour dan leadership serta menutup gap karena lack of
knowledge dalam aspek safety.
Sementara itu, terdapat enam kebijakan manajemen
tentang implementasi kebijakan HSE Pertamina. Pertama,
memberikan prioritas pertama untuk aspek keselamatan,
kesehatan kerja dan lindungan lingkungan. Kemudian
dipertegas kembali oleh Dirut di setiap acara bahwa
produksi kita meningkat tapi kalau sampai terjadi fatality,
capaian produksi tersebut tidak berarti. Incase jika terjadi
konflik antara produksi dengan aspek HSE, maka aspek
HSE-nya harus diutamakan terlebih dahulu.
Kedua, mengidentifikasi potensi bahaya dan
mengurangi risikonya serendah mungkin untuk mencegah
terjadinya insiden (bahaya) dalam kegiatan kita. Maksudnya
setiap akan melakukan kegiatan harus diidentifikasi terlebih
dahulu potensi bahayanya itu apa sehingga kita bisa
mencari mitigasinya.
Ketiga, menggunakan teknologi terbaik untuk
mengurangi dampak negatif dari kegiatan operasi terhadap
manusia, aset dan lingkungan. Namun perlu diingat, safety
telah berkembang seiring waktu dan perubahan perilaku
menjadi tantangan berikutnya. Secanggih apapun teknologi
dan standar yang digunakan, kemudian diimbangi dengan
sistem manajemen yang baik, namun kalau budaya atau
behaviour tidak kuat maka insiden masih banyak akan
terjadi.
Keempat, menjadikan kinerja keselamatan, kesehatan
kerja dan lindungan lingkungan dalam penilaian dan
penghargaan terhadap semua pekerja. Untuk hal ini maka
masuk menjadi key performance indicator (KPI). Contohnya
di level direksi ada KPI lagging indicator dengan TRIR
(Total Recordable Incident Rate) dan leading indicator
dengan pelaksanaan Management Walk Through dan HSE
Meeting. Apabila terjadi insiden sekecil apa pun harus
dicatat dan dilaporkan, kemudian dianalisa dan diambil
sebagai lesson learnt dan untuk tindak lanjut yang harus
bisa di-close out. Menggunakan rumus tertentu angka TRIR
bisa kita hitung dan ada targetnya. Untuk di tahun 2010
lalu, targetnya adalah 0,95 maksimal untuk perhitungan
TRIR ini dan hasilnya kumulatif sampai akhir tahun adalah
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0,32. Itu contoh yang merupakan KPI nya para direksi.
Kemudian di masing-masing direktorat juga melakukan
perhitungan kinerja.
Kelima, meningkatkan kesadaran dan kompetensi
pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan
benar dan aman. Selain itu melakukan upskill dan pelatihan,
apalagi sekarang ini setiap pekerja harus dapat memenuhi
learning days minimal sesuai dengan yang ditargetkan.
Keenam, menciptakan dan memelihara harmonisasi
hubungan dengan stakeholder di sekitar kegiatan usaha
untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.
Hal ini dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan fungsi-fungsi lain seperti halnya CSR,
PKBL, dan lain-lain.
Sementara itu, strategi implementasi dari HSE Pertamina
sendiri adalah lebih meningkatkan budaya base safety
kepada seluruh komponen / jajaran di perusahaan. Selain
itu, HSE juga mempunyai program andalan yaitu KDKP
(kunjungan dan dialog keselamatan Pertamina). Ini sama
halnya di perusahaan lain, misalnya seperti di BP (Beyond
Petroleum) mempunyai istilah ASA (Advance Safety Audit)
sedangkan untuk kita adalah Pertamina Way-nya adalah
KDKP tersebut. Atau mungkin juga Shell mempunyai istilah
SWAT (safety walk and talk).
Strategi yang lain adalah penerapan kesisteman
yang dapat berjalan selaras dengan seluruh kegiatan
operasi, peningkatan kehandalan sarana dan fasilitas HSE,
pengintegrasian kegiatan aspek HSE ke dalam kegiatan
operasi, peningkatan citra perusahaan dan tak kalah
pentingnya adalah upaya monitoring dan evaluasi.
Upaya-upaya pencegahan terhadap insiden sudah
yang dilakukan, semua itu bercermin dari kejadian-kejadian
dan pengalaman yang telah terjadi dengan melaksanakan
akselerasi program BTP (Break Through Project) yang
meliputi antara lain Program Peningkatan & Implementasi
Keselamatan (PPIK), Pengamatan Keselamatan (PEKA) .
Sebagai contoh, kegiatan PPIK sudah dilakukan sejak
tahun 2009, yaitu dilakukan pada enam unit sebagai pilot
project, monitoring, dan evaluasi compliance terhadap
pemakaian APD dan KDKP. Sedangkan untuk tahun ini
akan lebih diperluas ke semua unit operasi, sehingga safety
benar-benar diterapkan oleh semua pekerja dan kontraktor
perusahaan.
Selain itu juga dilakukannya MWT (management walk
through) dimana sejak tahun 2009, telah dilakukan sebanyak
sembilan kali di unit operasi di semua direktorat. Masingmasing direktorat dan unit juga melaksanakan MWT di
lingkungannya masing-masing. Tujuan dilakukannya MWT
adalah untuk menunjukkan komitmen dari pihak manajemen
terhadap safety dan diharapkan menjadi guidance bagi
pekerja dan kontraktor bahwa “safety is the first priority”
itu bukan hanya slogan semata, namun juga wajib
diimplementasikan dalam pekerjaan.
Untuk tahun 2010, semakin ditingkatkan lagi kualitas
dan juga kuantitas MWT, sehingga semua level (terutama
manajemen) menjadikan safety itu sebagai budaya yang
tidak terpisahkan dari pekerjaan. Upaya pencegahan
yang lain adalah penerapan CSMS (Contractor Safety
Management System). Tujuannya adalah agar para mitra
kerja atau kontraktor juga mempunyai “safety minded” dan
mengutamakan aspek HSE bagi pekerjanya, sehingga
pencegahan insiden di kontraktor bisa dilakukan sejak
dini. Karena apa? 90 persen insiden terjadi pada mitra
kerja atau kontraktor. Masih banyak upaya, antara lain
terus melaksanakan kampanye, baik menggunakann
sarana internal maupun eksternal perusahaan, knowledge
management, HSE Golden Rule, dan seterusnya. Hal
lain yang akan di inisiasi adalah adanya Reward and
Cosequences Management. Semua ini kita laksanakan
untuk mencapai Visi menjadi Perusahaan Minyak Nasional
yang berkelas dunia dengan kinerja HSE yang Unggul atau
HSE Excellent, no harm to people, asset and environment.
Semoga…. HSE di dadaku.MPNDJ

Editorial

Siap
Bersaing
Jika tak ada aral melintang, pekan ini tim
sosialisasi pengaturan bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi mulai bekerja. Kelompok kerja (Pokja)
sosialisasi akan melakukan Training On Trainer
(TOT) kepada pengusaha SPBU, supervisor SPBU,
pimpinan perusahaan angkutan umum, aparat

SUARA

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan,
menggandeng seluruh pihak mulai dari
Kementerian ESDM, Ditjen Migas, BPH migas,
Pertamina, Kementerian Komunikasi & Informatika,
Kepolisian,Pemda, Kementerian Perhubungan untuk
menyusun materi TOT.
Dari sudut pemerintah pengaturan BBM
bersubsidi akan menghemat subsudi pada tahun

energi, pembangunan, dan peningkatan infrastruktur.
Yang terpenting agar subsidi yang diberikan tepat
sasaran kepada mereka yang memang benar-benar
berhak menerimanya.
Sementara dari sudut pandang Pertamina,
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Sebetulnya judul lengkap dari

agar lebih baik, tapi justru sudah mengarah pada

tulisan saya ini adalah “Aktivis SP

konspirasi beberapa pihak menempatkan orang untuk

Hidup Berdamai Dengan Kesulitan,

kepentingan bisnis, politis, kelompok mereka, baik itu

Hidup Berteman Dengan Tantangan,

dari Menteri maupun dari Parpol. Yang lebih aneh lagi,

dan Hidup Berdampingan Dengan

menteri yang tidak ada urusan dengan Pertamina malah

Risiko”. Namun, karena membuat

ikut cawe-cawe dalam pembentukan komposisi Direksi

judul panjang-panjang pada sebuah

Pertamina.

artikel sangat tidak lazim dalam ‘aturan main’ Media
Pertamina, maka saya memakai kalimat awalnya saja
dari tiga kalimat berantai di atas.

Karena sudah begitu “kacaunya” kondisi tatanan
dalam menyusun komposisi Direksi Pertamina (Januari
2010) tersebut, kami dari FSPPB terpaksa menjumpai

Materi ini memang sudah beberapa kali disampaikan

Pak Sutanto Ka.BIN (Badan Intelijen Negara) yang juga

dalam setiap kesempatan saya selaku Presiden FSPPB

(baru saja menjadi ) mantan Komut Pertamina. Kepada

memberikan presentasi --sepanjang tahun 2010-- kepada

beliau kami sampaikan, kalau pemerintah tidak lagi

seluruh anggota konstituen SP / FSPPB di Unit mana

menganggap kami sebagai pekerja yang harus menjaga

pun mereka bertugas. Sedangkan, Kabidkom FSPPB

perusahaan ini maka kami akan siap mengadakan aksi

(fren m.m) yang sering saya ajak mendampingi dalam

yang tentunya akan merugikan negara, dan kita semua.

agenda keliling nusantara, merekamnya dengan tape

Walau kami sadar, bahwa hal ini adalah kerja berat yang

recorder. Jadi, apa yang sedang Saudara baca saat

berisiko tinggi. Namun, hal tersebut akan kami hadapi.

ini adalah transkrip wejangan saya dalam temu wicara
dengan konstituen tersebut.

Kepada Menneg BUMN Mustafa Abubakar waktu itu,
saya sampakan apa adanya. Kalau Bapak memaksakan

2011 sebesar Rp 3,16 tirliun. Penghematan yang
akan dialokasikan untuk program pro rakyat sektor

Tahun XLVII, 17 Januari 2011

Aktivis SP Itu Hidup Berdamai dengan Kesulitan

pemerintah daerah, penegak hukum, kalangan
media massaserta tokoh masyarakat dan agama.
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PEKERJA

kehendak, dan seorang Menneg BUMN tidak bisa
Musuh Dari Dalam
Manajemen Pertamina sering mengingatkan pekerja

menahan tekanan dari seorang Hatta Rajasa (selaku
Menko Perekonomian), dan kalau Bapak “jual” maka

untuk menghadapi serangan dari luar. Saya selaku

kami akan “beli”. Dan, kami sudah menyiapkan semua

Presiden FSPPB perlu mengkritisi hal ini. Kalau misalnya

anggota kami, terutama yang di kilang-kilang untuk

penjajah negeri kita itu misalnya Belanda, ini jelas

menunggu perintah dari Presiden FSPPB.

potongannya. Asal dia bule mungkin langsung kita sikat.

kebijakan ini menjadi tantangan, sekaligus menjadi

Yang repot bagi kita di Pertamina, di samping harus

ajang Pertamina unjuk gigi dalam era persaingan

menghadapi musuh dari luar, juga harus menghadapi

SP harus pandai membaca situasi yang sedang

bisnis hilir yang kian kompetitif. Apalagi sejak

musuh dari dalam. Inilah masalahnya, karena mereka

berkembang. Dalam situasi dan kondisi yang galau

menggerogoti Pertamina itu kadangkalanya kita tidak

seperti awal Januari 2010 yang lalu misalnya, para

sadar. Kita baru tahu --karena kepintaran mereka

aktivis SP harus lihai menempatkan dirinya. Aktivis SP

bermain di sekitar kita-- adalah setelah menggurita di

harus pandai merancang strategi, mampu memanfaatkan

segala lini operasi Pertamina.

momentum peluang dan mampu pula menghadapi

Pemerintah memberikan kesempatan perusahaan
asing dan swasta nasional berkiprah dalam distribusi
BBM.
Pertamina pun terus mempersiapkan infrasturktur
pendukung kebijakan pengaturan BBM PSO. Dari

Jadilah SP Yang Dirindui Konstituen

risikonya.
Jadi, musuh kita yang paling berbahaya adalah dari

kesiapan depot, mobil tangki, ketersediaan BBM

dalam, karena pola kerjanya halus penuh senyuman.

Non PSO unggulan Pertamina seperti Pertamax,

Kalau musuh dari luar, kita bisa baca langsung arahnya.

kesulitan, hidup berteman dengan tantangan, dan hidup

Pertamax Plus, dan Pertamina Dex, menambah

Misalnya soal perombakan Direksi yang beberapa waktu

berdampingan dengan risiko. Itulah keseharian kami

tangki timbun Pertamax khususnya di SPBU di

yang lalu kembali pula dimuat oleh media massa di alam

di Kantor FSPPB (KaFe). Dengan hidup penuh variant

maya. Setiap kami di FSPPB ‘mendengar dan membaca’

tersebutlah menjadikan kami matang dan semakin

ada isu pergantian Direksi Pertamina, bagaimana pun

dewasa dan kita semakin merasakan bahwa hidup kita

halus atau kasarnya trick yang bermain, FSPPB selalu

itu penuh dengan makna.

wilayah Jabodetabek yang kini baru mencapai 530,
dari total 720 unit SPBU.
Pertamina juga melakukan peningkatan layanan
fasilitas distribusi melalui layanan New Gantry
sebagai bagian dari Terminal Automation System

Kalau Anda jadi aktivis akan hidup berdamai dengan

meng-counter-nya.
Ketahuilah para aktivis. Pada perusahaan sebesar
Maka dari itu jangan heran, ketika proses pergantian

Pertamina ini, peran Serikat Pekerja yang steril dari

di Instalasi

Direksi akhir tahun 2009 yang lalu sampai dilantiknya

aroma politik perlu dijaga. Buatlah kondisi agar sebuah

Jakarta Group

Direksi Pertamina (21/1/2010) FSPPB tidak pernah

Serikat Pekerja itu disukai, dibutuhkan dan harus ada.

sehingga aktifitas

lengah sedikit pun memantaunya. Siapa pun yang akan

Bila ia tidak ada, maka ketiadaannya benar-benar

penyaluran

menjadi Direksi Pertamina kami tidak masalahkan, yang

dirasakan sebagai kehilangan bagi pelaku aktivitas

kami hindari dan selalu menjaganya adalah masuknya

perusahaan tersebut. Kehadiran dan keberadaannya

para petualang politik dalam jajaran Direksi Pertamina.

memang menyenangkan, sehingga ketiadaannya

BBM di Depo
Plumpang lebih

dirasakan sebagai suatu kehilangan. Kalau sudah

cepat. Yang tak
kalah pentingnya
peningkatan

demikian kondisinya, maka keberadaan SP di Unit
Hindari badut politik di Pertamina
Ketika terjadinya “proses pengangkatan” Direksi

layanan di garda

Pertamina awal tahun 2010 yang lalu, kami melihat ada

depan SPBU

semacam permainan yang tengah berkembang di sekitar

Pertamina agar

pengambil keputusan level kementerian. Kami melihat

tetap konsisten

waktu itu ada konspirasi lain yang menurut hemat kami

memberikan

sudah keluar dari konteks kita membangun perusahaan

Operasi akan ditunggu oleh pekerja. Jika SP-nya tidak
bunyi, muncul pertanyaan, “kemana SP-nya ya?”MPMM

UGAN GANDAR
Presiden FSPPB

yang terbaik bagi.
MP

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.
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Malam Apresiasi
Mitra Kerja
Gasdom Region I
Medan - Sebagai bentuk apresiasi kepada mitra
kerjanya, Gas Domestik Region I mengadakan acara
Malam Apresiasi Mitra Kerja Pertamina Gas Domestik
Region I di Hotel Aryaduta, Medan, pada 28 Desember
2010. Acara ini dihadiri GM Pemasaran BBM Retail
Region I beserta manajemen Pemasaran BBM Retail
Region I, dan seluruh Sales Representative Fungsi
Gas Domestik Region I serta dari Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Utara Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Djaili Azwar.
Manager Gas Domestik Region I Yudi Yanurwinda
mengungkapkan bahwa acara ini dimaksudkan untuk
memberikan motivasi dalam bekerja serta meningkatkan
penjualan. Dalam malam itu, Gas Domestik Region
I memberikan penghargaan kepada Agen LPG PSO
dan Non PSO, SPBE dan Depot-Depot LPG yang
mendukung kelancaran bisnis Pertamina dengan mem
berikan pelayanan maksimal kepada konsumen.
Penghargaan The Best Depot Elpiji Pertamina
Gas Domestik Region I diberikan kepada Depot Pulau
Layang, Sumatera Selatan. Sedangkan penghargaan
Depot Zero Accident 2010 Sumbagut dan Sumbagsel
diberikan kepada Depot LPG Pangkalan Susu, Depot
FP LPG Tandem, Depot LPG Tanjung Uban, serta FP
LPG Pulau Layang.
SPBE Terbaik 2010 Sumbagut diberikan kepada
PT Wanantara Dharma Satria dari Medan, PT Prizaco
Gasindo dari Padang, dan PT Subur Inti Surya 2 dari
Batam. Untuk Agen Terbaik PSO Sumbagut diberikan
kepada PT Sarana Jaya Nusa dari Batam, PT Kavelbi
Rahmat Rasuki dari Aceh, dan ketiga PT Karya Mandiri
Prima dari Medan.
Untuk Agen Non PSO terbaik 2010 Sumbagut, PT
Loon Mitagah dari Aceh menjadi yang terbaik I, disusul
oleh PT Teten Gazali dari Padang serta PT Batam Indah
Gemilang dari Batam.MPPMS REG. I
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Komitmen RU III Plaju Terapkan
Sistem Manajemen Terpadu
PLAJU - Seluruh pekerja
RU III Plaju berkomitmen
men erapkan dan menyuk
seskan proses sertifikasi Sis
tem Manajemen Terpadu
(SMT) ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 dan OHSAS
18001:2007 pada 4 Januari
2011. Komitmen bersama ini
ditandai dengan cara mem
bubuhkan tandatangan pada
lembar komitmen bersama
oleh seluruh pekerja yang
diawali oleh GM RU III Ardhy
N. Mokobombang.
Menurut Ardhy, SMT
merupakan salah satu tolok
ukur perusahaan kelas
dun ia, sehingga harus di
implementasikan di RU III se
iring dengan cita-cita menjadi
kilang minyak dan petrokimia
nasional terkemuka di Asia
Tenggara 2015. SMT bisa
memberikan nilai tambah
bagi setiap elemen standar
yang memberikan banyak
keuntungan bagi perusahaan.
Di antaranya, mengurangi
duplikasi yang dapat meng
hemat biaya dan waktu,
menghilangkan sekat antar
fungsi, menyeimbangkan sa
saran yang tumpang tindih,
menumbuhkan konsisten,
men ingkatkan komunikasi
dan kegiatan operasional
menjadi harmonis. “Karena

Foto : RU III Plaju
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GM RU III Plaju Ardhy N. Mokobombang menandatangani lembar komitmen bersama pekerja RU III dalam menerap
kan dan menyukseskan proses sertifikasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, dan
OHSAS 18001 : 2007.

itu, orientasi kita adalah ba
gaimana SMT ini melekat
dalam budaya kerja RU III.
Bukan hanya sekadar me
ngejar selembar sertifikat,”
tandasnya.
Sementara itu Quality Ma
nagement Section Head RU III
Aries Hamdani mengatakan,
perusahaan dianggap per
lu menerapkan SMT, sebab
sistem manajemen yang
terkotak-kotak bisa menim
bulkan kebingungan bagi

anggota organisasi. Jika ada
duplikasi dalam sistem, dapat
menyebabkan inefisiensi.
Untuk itu, SMT menjadi
kebutuhan sebuah organisasi
yang ingin mendunia.
“Keberhasilan mendapat
sertifikat SMT, tidak tergantung
kepada satu orang, bagian
atau fungsi, tetapi semua
pekerja memiliki peran yang
sama. Mudah-mudahan de
ngan semangat kerja tinggi
dan mengutamakan safety,

sertifikat SMT bisa diraih,”
ujarnya penuh semangat.
Dalam pengembangan
integrated management sys
tem, RU III juga mengadakan
Awareness and Workshop
Integrated Sertification of
System dan OHSAS 18001:
2007, yang diikuti oleh pe
kerja dari berbagai fungsi
selama tiga hari kerja, (5-7/1).
Acara diadakan di geduing
Komering.MPRUIII

Medan – Untuk meningkatkan
kualitas layanan Stasiun
Pengisian dan Pengangkutan
Bulk Elpiji (SPPBE) dan
Stasiun Pengisian Bulk Elpiji
(SPBE) di Wilayah Region
I, Fungsi Unit Gas Domestik
Pertamina Pemasaran Region
I mengadakan Sosialisasi
Pelaksanaan Audit LPGFP/
SPPBE/SPPEK dan SPBE,
dan mencanangkan Program
Pertamina Way LPG dengan
brand “Elpiji Pasti”.
Sosialisasi yang diberikan
kepada seluruh Pengusaha
dan Pekerja SPPBE dan
SPBE ini dilakukan oleh
Tim Audit Intertek di Aula
Serbaguna Kantor Pertamina
Pemasaran Region I Medan,
pada 28 Desember 2010.
Acara dihadiri oleh Manager
Gas Domestik Region I,
Yudi Yanurwinda dan Kepala
Operasi Gas Domestik Region

I, Agus Susyanto.
Tim Audit Intertek yang
dipimpin oleh Project Ma
n a j e r Ti m r o n N a b a b a n
mengungkapkan bahwa pe
laksanaan audit ini mem
punyai agenda seperti harus
mengetahui profil perusahaan,
pengalaman perusahaan,
checkist audit, tahapan audit,
analisa kegagalan dan re
komendasi persiapan Audit.
Sebelumnya Manager
Gas Domestik Region
I Yudi Yanurwinda yang
membuka acara sosialisasi
ini mengungkapkan bahwa
sosialisasi Pertamina Way
LPG sudah dilaksanakan di
Pulau Jawa, dan selanjutnya
di luar Pulau jawa seperti
di Sumatera khususnya
Pertamina Pemasaran Region
I yang memiliki sekitar 42
SPPBE/SPBE yang tersebar.
“Program tersebut mem

bahas seputar safety LPG dan
prosedur kerja SPPBE/SPBE
yang ada, sehingga Program
Pertamina Way LPG dengan
brand “Elpiji Pasti” makan
bisa terlaksana,” ungkap Yudi
Yanurwinda kepada seluruh
Pengusaha dan Pekerja
SPPB E dan SPBE seluruh
Pertamina Pemasaran Region
I Medan.
Sementara itu, D.H Da
manik dari SPBE PT Maju
Kit a Bersama kepada tim
audit mengungkapkan bahwa
saat ini, tim audit yang datang
selalu tidak menggunakan
ser agam untuk melakukan
pengauditan di SPBE yang
kita miliki. Sehingga terkesan
tim audit datang secara men
dadak.
“Tim audit yang datang
saya harapkan menggunakan
baju seragam, sehingga kita
mengetahui bahwa tim audit

Foto : PMS REG. I

Program Pertamina Way LPG : Canangkan “Elpiji Pasti”

telah melakukan pemeriksaan
di tempat kita. Kami pernah
mengalami, tim datang tidak
menggunakan baju seragam.
Sehingga kita tidak respon
kepada tim audit yang datang,”
ungkap D.H Damanik.

Saat ini Tim Audit dari
Intertek akan terus melakukan
sosialisasi serta melakukan
penilaian sec ara bertahap
kepada seluruh SPPBE/SPBE
di Region I yang meliputi
Provinsi Nanggroe Aceh Da

russalam, Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Riau Daratan
dan Riau Kepulauan, Jambi,
Sumatera Selatan, Bangka
Belitung, Bengkulu, dan Lam
pung.MP PMS REG. I

JAKARTA (Neraca) - Kebutuhan domestik terhadap
gas telah mendapat kepastian di awal tahun 2011 ini
karena kontrak pasokan gas bumi telah mencapai
56,78 persen dari total kontrak atau sekitar 4.366 miliar
british thermal unit per hari (BBTUD). Sisanya, sebesar
3.322 BBTUD atau 43,22 persen diperuntukkan bagi
ekspor. “Jumlah ini naik cukup signifikan ketimbang
tahun 2010,” kata Kepala Dinas Humas dan Hubungan
Kelembagaan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Migas (BPMigas) Elan Biantoro. Tahun lalu,
menurutnya, realisasi pasokan gas untuk domestik
sebanyak 4.342,71 BBTUD atau sekitar 50,18 persen.
Sementara gas untuk ekspor sebanyak 4.311,58
BBTUD atau 49,82 persen.

pendapatan elnusa rp 4 triliun

JAKARTA (Investor Daily) - PT Elnusa Tbk
(ELSA) memperkirakan pendapatan 2010 meningkat
9,8 persen menjadi Rp 4,02 triliun, dibandingkan
2009 Rp 3,66 triliun. Pendapatan terbesar Elnusa
disumbang dari kegiatan hulu migas terintegrasi
yang mencapai Rp 2,4 triliun atau setara 60 persen.
Direktur Pengembangan Usaha Elnusa M. Jauzi Arif
menjelaskan, kegiatan jasa hulu terdiri atas kegiatan
jasa seismik, jasa pengeboran, dan oilfield services
yang mencakup pasar domestik dan luar negeri.

PERTAMINA AGRESIF EKSPOR PELUMAS
KE TIMUR TENGAH

JAKARTA (Kontan) - Pertamina terus memperbesar
pasar pelumas di luar negeri. Setelah sukses
menembus pasar pelumas di Cina dan Jepang,
kali ini Pertamina mencari pasar baru di kawasan
Timur Tengah dan Afrika. Di kawasan Timur Tengah,
Pertamina membidik Mesir dan Yordania sebagai
negara tujuan baru ekspor pelumas kendaraan
roda empat. Menurut Direktur Pemasaran & Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo, tahun 2011 Pertamina
menargetkan ekspor pelumas 150 ribu kl. “Makanya
perlu ekspansi pasar,” ujar Djaelani.MPRO
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DPPU Minangkabau Raih
Aviation Insurance Award 2010
Padang – Berdasarkan
Audit Tim Sinergis, DPPU
Minangkabau, Padang,
Sumatera Barat mendapat
penghargaan Aviation
Insurance Award 2010 kategori
DPPU kelas B, sebagai bukti
kerja keras tim dan peker
ja dalam pemenuhan ke
giatan pen gelolaan DPPU
Minangkabau secara utuh
dan penuh tanggung jawab.
Penghargaan tersebut
berd as ark an Audit Tim Si
nergis (Risk Man agement
Consultants) tahun 2010 yang
meliputi dengan Prosedur dan
TKO/TKI dalam pengelolaan
DPPU Minangkabau secara
keseluruhan, refuelling/de
fuelling ke atau dari tanki
pesawat oleh refueller Per
tamina DPPU MIA, per
ger akan atau oper as ional
refuller di dalam area pesawat
bandara.
Selanjutnya aktivitas
kary awan terkait dengan
kegiatan refuelling atau de
fuelling di area pesawat
bandara, ketaatan terhadap
penggunaan APD dan ke
selamatan kerja, tidak adanya
Number Off Accident (NOA)
selama lima tahun terakhir
dan kelengkapan dokumen

Aviasi Pertamina Terus Berkiprah
JAKARTA – Sudah lebih da
ri 50 tahun Aviasi Pertamina
berkontribusi untuk ind ustri
penerbangan regional sebagai
penyedia bahan bakar pe
ne rb angan dan bensin pe
nerbangan dengan jaringan
global.
Hingga tahun 2010, Aviasi
Pertamina telah memiliki 56
Depot Pengisian Pesawat
Udara (DPPU) di seluruh wila
yah Indonesia dan Asia Teng
gara hingga Timur Tengah,
seperti Singapura, Malaysia,
Thailand dan Saudi Arabia.
“Aviasi harus terus menjaga kualitas produknya dan menjamin ketersediaan stok bahan
bakar Avtur agar tingkat kepercayaan pelanggan semakin tinggi. Dengan demikian, Aviasi
Pertamina akan terus berkembang,” ujar Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo
dalam acara Airlines Executive Forum di Kempinsky Grand Ballroom Jakarta, 21 Desember
2010 lalu.
Djaelani mengakui, dalam perkembangannya, Aviasi Pertamina tidak hanya berfokus
dalam menjaga ketahanan stok Avtur untuk kebutuhan domestik, tetapi juga memberikan
layanan transportasi udara yang andal dan unggul. Salah satunya dengan mengubah
proses bisnis aviasi dari manual menjadi berbasis Information Teknologi (IT) menggunakan
sistem My SAP. Karena itu, Djaelani meminta Aviasi Pertamina terus memperluas jaringan
penjualan produk ke manca negara.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran buku Membangun Kualitas
ke Penjuru Dunia oleh John Watimena.MPIK
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KONTRAK GAS DOMESTIK 2011
MENCAPAI 57 PERSEN
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Seluruh pekerja DPPU Minangkabau foto bersama dengan piagam Aviation Insurance Award 2010.

seperti kegiatan penerimaan,
penimbunan BBMP & pengi
sian pesawat udara, kegiatan
perawatan & pemeliharaan
sarfas DPPU MIA serta ke
giatan LK3 DPPU MIA.
Operation Head DPPU
Minangkabau Dato Djenawa
mengungkapkan bahwa
penghargaan tersebut ada
lah atas hasil kerja keras
tim dan seluruh pekerja da
lam pemenuhan kegiatan
pengelolaan DPPU Minang

kabau secara utuh dan penuh
rasa tanggung jawab.
Dato Djenawa menjelas
kan, tanpa adanya pekerja,
DPPU Minangkabau tidak
akan bisa beroperasi dengan
maksimal, sehingga kerja
keras pekerja sangat men
dukung sepenuhnya.
Sementara Manajer
Aviasi Region I Agus Mau
lana yang turut hadir di
Padang mengucapkan se
lamat atas keberhasilan

DPPU Minangkabau me
raih penghargaan ini. Diha
rapkan penghargaan ini dapat
memberikan motivasi bag i
pekerja DPPU Minangkabau
untuk bekerja lebih baik lagi.
DPPU Minangkabau saat
ini juga terus melakukan
perbaikan-perbaikan dalam
meningkatkan pelayanan serta
memberikan yang terbaik bagi
pelanggan, khususnya mitra
kerja Pertamina.MPPMS I

Malam Apresiasi Gasdom
Region II Bersama Mitra Kerja
JAKARTA – Dalam rangka
meningkatkan kerjasama
dan keterbukaan antara Gas
Domestik Region II Pertamina
dengan mitra kerjanya, dilak
sanakan Malam Apresiasi &
Partner Gathering Gasdom
Region II bersama Mitra
Kerja di Flores Ballroom Hotel
Borobudur Jakarta, pada 22
Desember 2010 lalu.
Kegiatan ini diadakan se
iring dengan meningkatnya
kebutuhan gas Elpiji sejalan
pelaksanaan program kon
versi dari Minyak Tanah ke
Elpiji. Diharapkan para mitra
kerja juga turut meningkatkan
penjualan dan kinerja serta
kelancaran distribusi agar
tercipta kondisi yang kon
dusif.
Senior Vice President Pe
masaran Pertamina Haryoto
Saleh mengharapkan agar
Gas Domestik Pertamina
bersama mitra kerjanya
dapat saling bersinergi dalam

Foto : DRP/Dok. Pertamina

RESUME Pekan Ini

SVP Pemasaran Haryoto Saleh memberikan penghargaan kepada Aripin
sebagai pekerja Gasdom terbaik.

menjaga keselamatan dan
memberikan pelayanan yang
terbaik bagi masyarakat.
Sebagai wujud apresiasi,
Pertamina Gas Domestik
memberikan penghargaan
kepada outsourcing terbaik,
pekerja Gasdom terbaik, Ven
dor terbaik, agen LPG industri
& product gas terbaik, Agen

Non PSO terbaik, Agen PSO
terbaik, SPBE/SPPBE terbaik
dan Tutor terbaik.
Malam apresiasi juga
dimeriahkan dengan pem
bagian doorprize berupa ka
mer a digital, handp hone,
sepeda lipat, laptop, dan
lain-lain kepada undangan
yang hadir.MPIK
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center

(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB)
Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau
email : sdmcontactcenter@pertamina.com

DINAMIKA

No. 03

Transformasi

Tahun XLVII, 17 Januari 2011

7

Aset Pengetahuan KOMET

Peran Kepemimpinan Transformasional
untuk Mencapai Kinerja Ekselen
Perusahaan (Bagian II)
Pada Q-Corner edisi 10 Januari 2011 yang lalu, kita telah mendiskusikan tentang halhal yang mempengaruhi tingkat kompetitif suatu Perusahaan dan bagaimana leadership
mampu mendorong terciptanya kinerja unggul jika dilihat dari konsep Baldrige triangle.
Menurut kriteria Malcolm Baldrige, seorang pemimpin yang visioner itu harus:
1. Mampu menetapkan arah yang jelas dan nyata, menciptakan upaya yang fokus kepada
pelanggan untuk meningkatkan nilai perusahaan/organisasi.
2. Mampu menjadi inspirator dan motivator bagi lingkungan kerjanya dan menjadi pendorong
bagi pekerjanya untuk mau belajar dan berkembang, maju dan kreatif.
3. Bertanggung jawab kepada badan pengawas (governance body) atas setiap tindakan
dan kinerja perusahaan .
4. Menjadi teladan atau panutan melalui tingkah laku dan etikanya, keterlibatannya dalam
perencanaan, komunikasi yang dilakukan, pengarahan, membangun pimpinan masa
depan, evaluasi kinerja perusahaan dan karyawan serta diterapkannya penghargaan
dan hukuman (reward and punishment).
Seorang pemimpin yang Transformasional memiliki atribut empat “I”, antara lain
idealized influence, individualized consideration, inspirational motivation dan intellectual
stimulation. Dari keempat atribut tersebut, atribut idealized influence and inspirational
motivation memiliki peran yang terbesar dalam membantuk transformational leadership.
Sebuah lembaga yang bergerak dibidang penilaian kinerja
perusahaan khususnya BUMN berdasarkan MBCfPE
melakukan studi dan menyatakan bahwa kepemimpinan
perusahaan peserta penilaian tersebut sudah ber
sifat transformasional serta secara garis besar,
pemimpin pada perusahaan BUMN telah
memiliki karakter yang sesuai dengan tata
nilai dan konsep inti MBCfPE.

Pertamina telah menetapkan budaya berbagai pengetahuan sebagai KPI Shared
di Tahun 2011. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap
pengelolaan pengetahuan yang dimiliki oleh Insan Pertamina. Mengenai apa, kapan, di
mana, siapa dan bagaimana implementasi budaya berbagi pengetahuan akan dibahas
(kembali) pada edisi ini.
Pengetahuan apa saja yang dapat di-share dalam KOMET? Bentuk aset pengetahuan
yang menjadi prioritas utama dalam KOMET yaitu berupa kemampuan, keahlian, pengalaman
yang dimiliki Pekerja, diantaranya adalah trouble shooting, problem solving, lesson learned
dan success story. KOMET memiliki kriteria dalam mengkompilasi aset pengetahuan yaitu
harus memenuhi “Prinsip 3R” yaitu :
1. Reliable yaitu telah teruji secara ilmiah sebagai solusi atas suatu permasalahan,
2. Repeatable yaitu merupakan solusi bagi permasalahan yang diperkirakan akan berulang
kali terjadi, dan
3. Replicable yaitu dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang akan terjadi di tempat
lain.
Bagaimana cara menuangkan Aset Pengetahuan tersebut agar dapat di-share dengan
KOMETers lainnya? KOMET telah menyusun form Aset Pengetahuan untuk membantu
KOMETers dalam menulis. Agar dapat mempermudah dalam mencari informasi yang
diperlukan, sistematika penulisan judul disusun seperti berikut ini :

Siapa saja yang bisa berkotribusi di KOMET? Jawabannya adalah seluruh Insan
Pertamina, artinya seluruh Pekerja dan Pensiunan Pertamina dapat berkontribusi dalam
KOMET. Insan Pertamina yang dikenal dengan istilah KOMETers dalam KOMET dapat
berkontribusi dalam KOMET baik sebagai narasumber maupun sebagai user yang
memanfaatkan KOMET dalam membantu kinerjanya.

Terdapat tiga gaya kepimpinan yang
menjadi poin penilaian lembaga tersebut,
antara lain gaya kepimpinan transformasional, transaksional dan laissez-faire.
Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang dimulai dari pemikiran
bahwa anggota tim setuju untuk mengikuti pemimpin mereka dengan total ketika mereka
melakukan pekerjaan: transaksinya umumnya adalah perusahaan memberikan imbalan
pada anggota tim atas upaya dan ketaatan mereka. Kita memiliki hak untuk “menghukum”
anggota tim bila pekerjaan mereka tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Sedangkan kepemimpinan laissez-faire (kendali bebas) adalah kepemimpinan yang
memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan
menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai (Robbins
dan Coulter, 2002, p. 460).
Studi tersebut juga mem
perkuat hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh Popper dan
Zakkai (1994) juga menunjukkan
bahwa pengaruh kepemimpinan
transformasional terhadap or
ganisasi sangat besar. Dan se
lebihnya, bagaimana kita akan
mendorong perusahaan tercinta
kita ini menjadi perusahaan yang
kompetitif, keputusan ada di ta
ngan kita semua.•

Media yang dimiliki KOMET sebagai sarana sharing terdiri dari 2 (dua) media yaitu media
on-line (http:intra.pertamina.com/KOMET) dan media off-line yaitu forum diskusi secara tatap
muka. KOMET memiliki beberapa bentuk Forum, yaitu : Expert Forum, Roundtable Forum,
Discussion Forum, Community of Practice Forum (offline), Expert Interview. Mengenai apa
dan bagaimana pelaksanaan forum ini akan dibahas pada edisi Q-Corner yang akan datang.
Jadi, jangan lewatkan ya … !!!•
oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Ditulis kembali oleh : Dewi H – Tim QM,
Disampaikan oleh Rudjito - Praktisi Malcolm Baldrige pada sharing session PQA di KP Pertamina
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com
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Buku Step by Step in Cascading
Balanced Scorecard to Functional
Scorecards merupakan sebuah buku yang
mengulas mengenai alat manajemen yang
bernama Balanced Scorecard. Balanced
Scorecard berfungsi untuk membantu dan
memperbaiki kinerja yang ada di sebuah
perusahaan. Buku ini cukup banyak
disukai, khususnya para pekerja yang
ingin mengetahui kinerja dari sebuah
org anisasi yang baik. Terbukti hingga
memasuki cetakan keempat pamor buku
ini tetap tinggi.
Mempertahankan kinerja organisasi
agar tetap berjalan dengan baik bukanlah
hal yang mudah selalu terdapat perubahan
terus menerus, hingga diperlukan se
rangkaian strategi yang tepat dan te
renc ana. Namun strategi yang indah
belum menjamin kinerja yang baik,
karena sekadar memiliki saja tidak akan
memecahkan sebuah permasalahan.
Terdapat empat hal yang dapat meng
hambat eksekusi strategi, di antaranya:
hambatan pada visi, hambatan pada
pelaku, hambatan pada manajemen,
dan hambatan pada sumber daya.
Tetapi hambatan tersebut dapat diatasi
melalui Balanced Scorecard. Balanced
Scorecard menjadi alat manajemen
kinerja (performance management tool)
yang dapat membantu organisasi untuk
menterjemahkan visi serta strategi ke
dalam aksi dengan memanfaatkan se
kumpulan indikator finansial dan nonfinansial yang kesemuanya terjalin dalam
suatu hubungan sebab-akibat.
Balanced berarti seimbang. Dengan
demikian, Balance Scorecard adalah
sebuah alat manajemen untuk menjaga
keseimbangan antara indikator Finansial
dan Non-Finansial, indikator kinerja masa
lampau, masa kini, dan masa depan
maupun indikator internal dan eksternal,
indikator yang bersifat leading dan lagging.
Sedangkan kata scorecard secara harfiah
diterjemahkan sebagai kartu nilai atau
seperti raport yang biasa kita kenal. Balan
ce Scorecard dianggap sebagai kartu
di mana di dalamnya terdapat berbagai
penilaian atas pencapaian kinerja dari
setiap strategi yang telah dibangun.
Balance Scorecard merupakan
sat u metode perencanaan strategi,
den gan memiliki kelebihan-kelebihan
beriku. Berfungsi sebagai alat untuk
mengomunikasikan strategi di antara
para stakeholders di sebuah organisasi.
Memetakan semua faktor utama yang
ada dalam organisasi tersebut baik yang
berbentuk benda fisik maupun benda
non-fisik. Balance Scorecard juga dapat
mengaitkan strategi dengan kinerja
organisasi. Selain itu Balance Scorecard
juga dapat membantu proses penyusunan
anggaran, pada penyusunan anggaran
dapat menggunakan Balance Scorecard
sebagai titik tolak.
Balance Scorecard dikembangkan
dengan relatif sederhana, memiliki fokus
mengenai arah yang ingin dicapai di masa
depan. Komitmen memberikan pesan
yang jelas kepada seluruh karyawan
bahw a ada suatu proses perubahan
berkesinambungan yang didukung oleh
atasan mereka, dan bahwa pimpinan
mengharapkan adanya suatu perubahan
yang memerlukan dukungan dari para
pekerjanya.MP PERPUSTAKAAN
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Program “Gratis 1 Liter Pertamax”
Tinggal Sepekan Lagi
Jakarta - Program ”Gratis 1 Liter Pertamax”
kerjasama Pertamina dengan Bank Mandiri
tinggal sepekan lagi, atau berakhir 23 Januari
2011. Program yang memberikan keuntungan
bagi pelanggan Pertamax pemegang Man
diri Debit dan Mandiri Prabayar (GazCard)
ini telah berlangsung sekitar 3 minggu di 48
SPBU COCO yang tersebar di wilayah Me
dan, Palembang, Jakarta, semarang, dan
Surabaya.
Dalam program ”Gratis 1 Liter Pertamax”,
pelanggan yang melakukan pembelian Per
amax/ Pertamax Plus minimal Rp. 100.000
berhak mendapatkan 1 liter Pertamax/
Pertamax Plus secara langsung. Untuk me
nyukseskan program ini, Bank Mandiri sebagai

sponsor men anggung seluruh biaya yang
dikeluarkan dalam program kerjasama ini.
Selama hampir satu bulan berjalan, program
ini sangat diminati para pelanggan SPBU
Pertamina. Karena Pertamax gratis diberikan
langsung saat transaksi. ”Kalau bisa sih promo
semacam ini sering dilakukan Pertamina, agar
pelanggan nggak kabur,” kata Daryanto kar
yawan swasta yang sering mengisi Pertamax
di SPBU COCO Cikini. Menurutnya cara ini
juga membantu kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan kesaradan penggunaan bahan
bakar non subsidi yang ramah lingkungan.
Hadiah gratis 1 liter Pertamax/Pertamax
Plus tersebut diberikan pada hari yang sama
dengan tanggal transaksi selama periode pro
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gram berlangsung sehingga terasa langsung
dampaknya oleh konsumen. Melalui program
ini diharapkan perhatian masyarakat akan
penggunaan Pertamax/ Pertamax Plus serta
penggunaan Mandiri Debit dan Mandiri Prabayar
dalam pembelanjaan BBM non subsidi di SPBU
Pertamina dapat ditingkatkan. Disamping itu
semakin banyak masyarakat yang merasakan
manfaat penggunaan Pertamax / Pertamax Plus
yaitu tarikan mesin lebih enteng, mesin lebih
bersih, lebih irit dan ramah lingkungan.
Sementara bagi pemilik SPBU peserta pro
gram yang bisa meningkatkan omset penjualan
Pertamax/Pertamax Plus selama program ini
berlangsung akan mendapatkan hadiah sebesar
Rp 5 juta dari Bank Mandiri.MP IRENE /DSU

Direktur Pemasaran & Niaga :
Bersikaplah Profesional dan Lakukan Inovasi
JAKARTA - Guna mencapai visi, misi dan
strategi perusahaan sesuai dengan budaya
tata nilai unggulan perusahaan, Pertamina
kembali melaksanakan Program Bimbingan
Praktis Ahli (BPA) Pertamina tahun 2010,
untuk jurusan Pemasaran dan Niaga.
Program BPA yang diikuti oleh 47 peserta
ini dibuka oleh Direktur Pemasaran & Niaga
Djaelani Sutomo didampingi Direktur SDM
Rukmi Hadihartini di Lantai M Gedung Utama
Pertamina Pusat, pada 27 Desember 2010.

Program ini bertujuan untuk menyiapkan
calon pekerja siap pakai dengan membekali
pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku
dengan kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan dan tuntutan bisnis yang
dihadapi perusahaan saat ini dan ke depan.
Program BPA akan berlangsung selama satu
tahun dengan materi pendidikan meliputi modul
pembinaan sikap mental, disiplin wawasan bisnis
dan On the Job Training (OJB).
Dalam sambutannya, Djaelani Sutomo

mengatakan kehadiran para BPA mampu menjadi
energi baru bagi perusahaan untuk itu diharapkan
para BPA bisa bersikaplah profesional selama
menjalani OJT dan melakukan yang terbaik bagi
Pertamina.
“Jika memiliki ide-ide kreatif segeralah di
tuangkan bagi kemajuan perusahaan. Kita harus
lakukan inovasi-inovasi baru karena saat ini
Pertamina tengah memasuki era yang jauh lebih
kompetitif dan dinamis untuk mencapai world
class national oil company,” ungkapnya.MPIK

Foto : WNR/Dok. Pertamina
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TARYONO

VP Aviasi,
Pemasaran,
Direktorat Pemasaran & Niaga

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN GRATIS UNTUK
MASYARAKAT PARIT PAMAN

dadang sunandar

DUMAI - Masih dalam rangkaian memperingati HUT ke-53 Pertamina,
Pertamina Hospital Dumai (PHD) mengadakan pemeriksaan kesehatan
dan pengobatan gratis bagi masyarakat Parit Paman Kelurahan Tanjung
Palas dan sekitarnya di Gedung Posyandu Nelayan pada 15 Desember
2010. Hadir ditengah-tengah masyarakat yang sejak pagi telah berda
tangan Camat Dumai Timur Syahrinaldi, Lurah Tanjung Palas beserta
staffnya. Sementara dari perusahaan hadir Ketua II HUT Pertamina yang
juga Direktur Pertamina Hospital Dumai dr. Syaiful Bahri yang didampingi
oleh Public Relation Section Head Hendra Tria Putra Nasution serta Staff
dan pekerja PHD yang tergabung dalam tim medis. Menurut dr.Syaiful
Bahri, pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina
terhadap masyarakat sekitar operasi Kilang. ”Kami berharap keberadaan
kami disini bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan kami juga mengha
rapkan dukungan dan do’a masyarakat agar operasional Kilang berjalan
dengan lancar”, demikian ujar Syaiful Bahri.MPRU II

Warung Kopi

Disiplin Kebersihan WC

Tamu dari kalangan bule katanya akan menilai perusahaan
seperti apa hanya cukup mengunjungi WC-nya. Kalau WCnya jorok, bau, maka sudah bisa diperkirakan, perusahaan itu
tidak cermat dalam pelayanan kepada konsumen atau mitra
bisnis. WC adalah bagian selain ruang tamu yang akan dinilai
orang lain. Atau cara perusahaan itu menerima telepon.

Mas Budi
Bu Wiwiek
Mas Budi

Bu Wiwiek

Pak Ramses
Pak Rommy

Bu Wiwiek

Ujang
Iyum
Bu Wiwiek
Mang Warta
Mas Budi
Pak Ramses

Mang Warta

Donor Darah HUT ke-53 Pertamina di CILACAP
CILACAP - RU IV Cilacap mengadakan kegiatan donor darah pada 14
Desember 2010. Donor darah yang dipusatkan di gedung Patra Graha Cilacap
ini berhasil mengumpulkan 386 kantong darah dari pekerja, mitra kerja dan
masyarakat. Selanjutnya darah tersebut disumbangkan untuki masyarakat
yang membutuhkan melalui PMI. Kegiatan donor darah di RU IV mendapatkan
respon positif dari pekerja, keluarga, pensiunan dan mitra kerja, hal ini terlihat
dari antrian calon pendonor, 20 tempat tidur yang disediakan selalu terisi oleh
pendonor. Melalui video conferenece pada kesempatan ini GM RU IV Syofri
naldy melaporkan kepada Dirut bahwa kegiatan donor darah di RU IV secara
rutin digelar setiap 3 bulan sekali, dimana setiap event-nya mengumpulkan
kurang lebih 200 kantong darah. Tampak pada gambar GM RU IV Syofrinaldy
tengah mendonorkan darahnya. MPRU IV

Foto : RU IV

Bu Wiwiek

: Ah, ribet amat sih, gara-gara Pertamina mau
menjadi kelas dunia, kerja klining serpis jadi
tambah repot.
: Kalau merasa repot mendingan tidur saja,
nggak usah kerja. Jalankan tugasmu de
ngan baik. Kalau tidak, aku pecat!
: Waduh! Galak amat Bu? Entar gak lakulaku....
: (Sambil melotot) Emangnya aku jualan?!!
: Maksud saya, entar Bu Wiwiek nggak
pop uler di kalangan anak-anak klining
kalau galak seperti itu. Nggak bakalan
jadi dah, dalam pemilihan Walikota nanti
hehehehe...
: Jangan bawa-bawa soal pemilihan walikota
segala macam. Ini soal kebersihan WC
dan itu tugasmu dan temen-temen. Jangan
sampai WC bocor kayak di Lantai 20 Ge
dung Utama dibiarkan! Jangan sampai
WC-WC baru itu kotor.
: Wah, Bu jangan begitu, entar orang klining
di WC itu kena pecat.
: Itu lho, kelakuan orang yang kencing di
WC-WC bagus itu gak mau menyiram air
kencingnya sendiri. Kan tinggal pijit.
: Tugas klining servis selalu menjaga keber
sihan, dan kewajiban pemakai untuk mem
buang bekas tisu pada tempat sampah,
menutup keran air sehabis pakai, menyiram
sehabis buang air besar dan buang kecil!
: Hidup Bu Wiwiek! Hidup Bu Wiwiek, walikota
kita!!!!
: Bu Wiwiek pemimpin kita! Pengawas klining
paling galak!
: Iyoooooooooooouuuuuuummm! Diaaaam!
: Bu, maaf jangan berteriak begitu. Ini ruangan
umum.
: Lagian si Iyum kurang ajar.
: Pokoknya siapa yang bertanggung jawab
mengontrol kebersihan WC setiap waktu se
lama jam kerja, mengontrol jangan sampai
ada WC mampet, bocor, urinoir mampet,
dan lain-lain, itu harus ada penanggung
jawab yang bertanggung jawab!
: Wah, kayak arena kampanye saja di sini.
MP
NS

PERGANTIAN TAHUN DI RU II DUMAI DIISI DENGAN
MUHASABAH DAN KUNJUNGAN KE KILANG
DUMAI - Menyambut datangnya tahun baru 2011 Badan Dakwah
Islam (BDI) RU II Dumai menggelar acara Muhasabah di Masjid
Al- Muhajirin Bukit Datuk, pada 31 Desember 2010. GM RU II
Suhaimi mengajak kepada keluarga besar RU II untuk memper
baiki niat sehingga dapat berbuat yang lebih baik lagi di tahun
2011. Muhasabah yang digelar pada akhir tahun ini diisi dengan
tausiyah Ustaz. KH. Dr. Rusli Hasbi, MA. Usai melaksanakan
Muhasabah, pada pukul 23.30 WIB GM RU II, tim manajemen
beserta istri melakukan kunjungan ke kilang RU II . Menjelang
detik memasuki tahun baru 2011 General Manager secara sing
kat memaparkan pencapaian kinerja Kilang RU II dan kilas balik
apa yang telah terjadi sepanjang tahun 2010. Penyampaian ini
dilakukan di ruang rapat MCR.MPRU II
CIP Tutup Tahun 2010
Loncatan Menuju Word Class Company

Foto : RU IV

Mas Budi

Foto : RU II

Foto :SPI

Koordinator Audit Finasial
PT Pertamina Gas

Foto : RU II

Kepala SPI
PT Pertamina Gas

BOGOR - Badan Dakwah Islamiyah Pertamina Pusat,
pertengahan Desember 2010 lalu menggelar pesantren
kilat yang diikuti puluhan peserta. Pesantren kilat yang
digelar selama dua hari satu malam ini diisi sejumlah
ustadz yang memberikan pembekalan iman bagi para
peserta. Diantaranya Ust. Shubhan Bawazir, Ust.
Achmad Zacky Mirza, dan Ust. Hari Mukti. Sejumlah
materi yang diberikan meliputi Manasik Sakaratul Maut,
Hakekat Kebagahiaan Hidup, Menjadi Pasangan yang
Bersahabat, Menghidupkn Nurani, Kemauan Evaluasi
Diri dan Komitmen Perubahan. Pesantren kilat yang
diadakan pada penghujung tahun ini diharpkan menjadi
bekal peserta untuk menata kehidupan lebih baik di
tahun 2011. MPDSU/SOPHAN

Foto :SOPHAN/Dok. Pertamina

Foto : SPI

Ahmad kudus

Pesantren Kilat BDI Pusat

CILACAP - Untuk menjadi perusahan yang besar harus selalu berino
vasi, karena tanpa inovasi tidak akan mungkin terjadi pembaharuan”.
Sedangkan pembaharuan itu sendiri berawal dari improvement yang
merupakan loncatan dari struktur yang baik, sudah terfasilitasi melalui
Continuous Improvement Program (CIP) yang rutin dilakukan oleh RU
IV Cilacap. Demikian diungkapkan GM RU IV Syofrinaldy saat mem
buka CIP tutup tahun 2010 pada 14 Desember 2010. CIP tutup tahun
2010 ini diikuti oleh 32 gugus yang terdiri dari 18 GKM, 7 PKM, dan
7 SS. Kali ini Paraxylene tampil sebagai peserta yang paling banyak
mengikuti CIP. Sebagai hasil akhirnya juri memutuskan peringkat 1-3
masing-masing di raih oleh GKM Monirex, PKM Paham, dan PKM Min
arex I. Sementara peringkat 1-3 kategori SS diraih Fatur Rohman (OM),
Ajizi Rohim + Hendra Arifiansyah (OM) dan Aris Busdi S + Pratomo
(FOC I). Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan
kepada aktivis mutu berprestasi diantaranya, anggota teraktif, ketua
teraktif, fasilitator teraktif, dan motivator terbaik.MPRU IV
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PROPER Hijau
untuk Dua Area
Pertamina EP
Jakarta – Presiden Direktur Pertamina EP, Salis
S Aprilian memberikan penghargaan PROPER Hijau
dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada General
Manager Pertamina EP Field Subang dan General
Manager Unit Bisnis EP (UBEP) Jambi di Jakarta, pada
27 Desember 2010.
Dalam kesempatan tersebut, Presdir Pertamina EP
Salis S Aprilian mengatakan penganugerahan PROPER
Hijau ini merupakan hasil komitmen perusahaan
dalam menjalankan bisnis yang ramah lingkungan,
berkelanjutan, berbasis pada tata nilai Pertamina,
serta mengimplementasikan Cleaner Production &
Green Environment. “Dengan adanya penganugerahan
ini, merupakan suatu penghargaan atas pengakuan
kerja keras dan semangat para pekerja di lingkungan
Pertamina EP keseluruhan untuk berproduksi dan ber
karya lingkungan lebih baik lagi dan menerapkan good
engineering practices dalam operasional sehari-hari di
lapangan,” ujarnya.
PROPER merupakan program Kementerian Ne
gara Lingkungan Hidup untuk menilai peringkat kinerja
perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan. Pe
ringkat PROPER juga dijadikan sebagai salah satu
persyaratan Key Performance Indicator Management
di banyak perusahaan dalam upaya pengelolaan
lingkungan yang berbasis pada kekuatan social dan
penanganan dampak lingkungan.MPNDJ

Tahun XLVII, 17 Januari 2011

UBEP Lirik Raih Sertifikat
ISO 14001 dan OHSAS 18001
Jakarta - Pada 29 De
sember 2010 di Kantor UBEP
Lirik Jakarta dilakukan acara
penyerahan sert ifikat ISO
14001 dan OHSAS 18001.
Acara tersebut dihadiri
oleh Presiden Direktur PT.
Pertamina EP, VP HSE,
Perwakilan TUV Singapore,
GM dan Pekerja UBEP Lirik.
Kegiatan ini merupakan
bagian dari program kerja
UBEP Lirik Tahun 2010, dimana
dalam hal ini perusahaan ingin
mendapatkan pengakuan dan
penilaian secara berimbang
dan korektif terhadap kinerja
dan upaya-upaya perubahan
budaya kerja menuju arah yang
lebih baik, sistematik, aman,
dan peduli lingkungan.
Lingkup pekerjaan ser
tifikasi ISO 14001 & OH
SAS 18001 oleh UBEP Li
rik melalui jasa konsultan
PT. Radiant Utama Int. di
lakukan dalam beberapa ta
hap. Pertama, proses so
sialisasi dan Pengenalan
ISO 14001:2004 & OHSAS

Tahun 2011, PEP Targetkan
Pendapatan Rp 39,04 Triliun
J A K A R TA – S e b a g a i
anak perusahaan yang
berkontribusi besar ter
hadap produksi migas
Pertamina, Pertamina
EP menargetkan pen
dapatan di tahun 2011
sebesar Rp 39,04 tri
liun.
Target ini menurut
Presiden Direktur Per
tamina EP Salis S Aprillian lebih besar Rp 4 triliun jika dibandingkan dengan pencapaian
pendapatan di tahun 2010 yang mencapai sebesar Rp 35,04 triliun.
“Target ini mengacu pada asumsi harga minyak di kisaran 80 dolar AS per barel,”
ungkap Salis pada acara Media Gathering di Jakarta, Kamis (30/12) 2010.
Guna mewujudkan pencapaian target tersebut Pertamina EP terus meningkatkan
produksinya dengan melakukan sejumlah upaya percepatan (breakthrough projects).
Antara lain optimalisasi produksi, debottle-necking, menurunkan “low and off”, serta
meningkatkan reaktivasi sumur-sumur tua pada lapangan eksisting.
“Upaya tersebut menajdi bukti bahwa Pertamina EP mampu menjawab potensi
penurunan produksi alamiah sebesar 18 persen per tahun, dan dapat meningkatkan
produksi yang berkelanjutan rata-rata tiga persen per tahun,” tegas Salis.
Salis mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran untuk belanja modal
(capital expenditure) tahun 2011 sebesar Rp 7 triliun dan untuk belanja operasional
(operation expenditure) sebesar Rp 7 triliun. Anggaran tersebut menunjang kenaikan
produksi minyak Pertamina tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 132 bph, sedangkan
gas 1.095 MMSCFD.
Salis juga menjelaskan, di akhir tahun 2010 ini Pertamina EP telah berhasil me
nembus angka produksi minyak sebesar 130,2 ribu barel per hari. Sedangkan produksi
gas Pertamina EP berada pada posisi 1.054 miliar kaki kubik per hari.MPIK
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Foto : UBEP LIRIK

KIPRAH

Penyerahan sertifikat ISO 14001 di Kantor UBEP Lirik Jakarta.

18001:2007. Kedua, proses
pengembangan & penerapan.
Berupa penyusunan STK/
SOP, komitmen HSE, pem
bentukan tim audit internal
sert a implementasi Sistem
Manajemen HSE (SMHSE)
dan HSE Awareness. Ketiga,
proses sertifikasi/akreditasi,

oleh Badan Sertifikasi In
ternasional.
Proses-proses di atas su
dah berjalan selama empat
bulan dalam upaya penataan
administrasi, perbaikan etos
dan budaya kerja agar lebih
terencana, terdokumentasi
dan zero incident (No Acci

dent & No Spill) dapat ter
capai di seluruh lini.
Komitmen bersama ini
sejalan dengan visi dan misi
UBEP Lirik menjadi entitas
bisnis yang unggul, maju dan
terpandang mewujudkan PEP
world class.MPUBEP LIRIK

Penandatanganan PKB
Pertamina EP
Jakarta – Umur memang
masih belia, tetapi cara me
nyikapi dan komunikasi dua
institusi antara manajemen
Pertamina EP dan Serikat
Pekerja-nya sudah jauh lebih
dew asa. Demikian disam
paikan Presiden Direktur
Pertamina EP Salis S Aprlian,
pada saat penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) I, periode Tahun 20102012 antara PT Pertamina
EP dengan Serikat Pekerja
Pertamina EP di Jakarta,
pada 28 Desember 2010.
Salis menjelaskan bahwa
ada tiga hal yang menjadi
standar yang akan dicapai
oleh Pertamina EP. Pertama,
prosedur-prosedurnya harus
sudah standar perusahaan
kelas dunia. Kedua, per
alatannya harus sudah ber
sertifikasi internasional, su
dah ISO, dan mempunyai
standar baku sesuai dengan
perusahaan-perusahaan ke
las dunia. Ketiga, sumber
daya manusia.
“Untuk sumber daya ma
nusianya, sama halnya yang

dikelola oleh Serikat Pekerja
Pertamina EP yaitu people
development yang harus
leb ih difokuskan dari TKP
pada tahun 2010-2014 SDM
Pertamina EP menjadi world
class,” ujar Salis.
Menurut Salis, dinamika
perusahaan ini harus terus
menyesuaikan dengan kon
disi sekitarnya. Perubahan
organisasi dilakukan bukan
karena tidak konsisten tetapi
lebih dikarenakan harus me
nyesuaikan dengan kondisi
yang ada.
“Saya percaya perusahaan
tidak akan sukses jika tidak
ada pekerja yang baik. Tetapi
sebaliknya, pekerja tidak akan
maju karirnya jika tidak ada
kerjasama antara pekerja dan
manajemen,” cetus Salis.
Sementara itu, Ketua
Serikat Pekerja Pertamina
EP Akhmad Prayogi, menje
laskan di dalam PKB telah
berhasil dirumuskan bahwa
people development diatur di
dalamnya. Selain itu, lanjut
Prayogi, saat ini transparansi
juga sudah sering didiskusikan

oleh perusahaan, yang du
lunya merupakan hal sensitif
tetapi sekarang sudah ter
biasa dilakukan untuk didis
kusikan.
“Selain saling keterbukaan,
hal yang tetap menjadi per
hatian Serikat Pekerja (SP)
PEP, yaitu mengenai trans
formasi Pertamina. Karena
semua orang menginginkan
perubahan ke arah yang
leb ih dengan melakukan
transformasi,” ungkapnya
Prayogi.
Lebih lanjut Prayogi
menjelaskan Serikat Pe
kerja den gan senang hati
dan akan menjadi partner
(mitra) dalam melakukan
transformasi perusahaan,
dengan dilakukannya pe
nandatanganan PKB mem
buktikan adanya proses per
baikan berkelanjutan dalam
sebuah harmonisasi hubungan
industrial di Pertamina EP.
“Intinya adalah SP PEP
siap menjadi mitra strategis
perusahaan dan mendukung
PEP menjadi world class com
pany,” paparnya.MPNDJ
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Foto : PMS REG. V

BERITA

SAM Retail J. Simanjuntak melepas Bali Biker Community pada
acara Bali Biker Gathering.

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Kampanye
Pertamax
melalui Bali Biker
Community
DENPASAR – Dalam rangka mengampanyekan
penggunaan Pertamax, fungsi Pemasaran BBM Re
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh (kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan tim manajemen Pertamina mendengarkan penjelasan
mengenai kegiatan operasional di Depo Plumpang ketika melakukan sidak akhir tahun.

Pertamina Sukses Amankan Stok BBM
JAKARTA – Kesiapan Per
tamina menyediakan stok
BBM dalam menghadapi
pergantian tahun 2010
menuju 2011 terbukti sudah.
Peningkatan permintaan BBM
yang selalu meningkat pada
pergantian tahun bersamaan
dengan libur akhir tahun itu
dipenuhi Pertamina.
Ketersediaan pasokan
BBM yang disiapkan Perta
mina bahkan dipantau lang
sung oleh Menteri Energi
Sumber Daya Mineral RI, Dar
win Zahedy Saleh didampingi
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan beserta

jajaran Direksi dan Komisaris
Pertamina, saat melakukan
sidak ke Depo Plump ang,
(31/12/2010).
Pertamina telah meng
antisipasi meningkatnya
permintaan BBM selama
liburan tahun baru dengan
menyiapkan stok BBM subsidi
sekitar 3,2 juta KL yang terdiri
dari Premium 1,2 juta KL
untuk ketahanan 18 hari,
minyak tanah 467 ribu KL
untuk ketahanan 56 hari,
dan Solar 1,5 juta KL untuk
ketahanan 21 hari.
Sedangkan untuk stok
Pertamax tersedia 111 ribu

KL untuk ketahanan 38 hari,
Pertamax Plus 19 ribu KL
untuk ketahanan 56 hari
dan Avtur 23 ribu KL untuk
ketahanan 24 hari.
“Untuk stok BBM di ta
hun baru kondisi aman se
cara nasional adalah 23 hari
sedangkan untuk menghadapi
pelaksanaan penga turan
BBM bersubsidi, Pertamina
tengah melakukan persiapan
infrstruktur secara bertahap,”
ungkap Karen.
Lebih lanjut Karen me
nyampaikan persiapan in
frastruktur yang dilakukan
Pertamina adalah dengan

menambah tangki timbun
untuk Pertamax, karena dari
total SPBU Pertamina di Ja
bodetabek yang sebanyak
720 unit, hanya ada 530 SPBU
yang menjual Pertamax.
Selain itu, Pertamina
juga melakukan peningkatan
layanan fasilitas distribusi
melalui layanan New Gan
try sebagai bagian dari Ter
minal Automation System
di Instalasi Jakarta Group
sehingga aktifitas penyaluran
BBM di Depo Plumpang lebih
cepat, akurat dan menghemat
biaya hingga Rp 30-35 miliar
per tahun.MPIK

tail Region V bekerjasama dengan Bali Biker Com
munity mengadakan Bali Biker Gathering (BBG) yang
berlangsung pada 26 Desember 2010. Kegiatan selama
satu hari ini dikemas dengan menarik dan diikuti oleh
250 motor dari beberapa kumpulan club motor khusus
Harley Davidson yang berasal dari Jakarta, Surabaya,
Bandung, Makassar, Medan, Denpasar, dan beberapa
klub di bawah naungan Maboa. Selain itu, beberapa
wisatawan mancanegara yang kebetulan sedang
berlibur di Bali ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Acara ini dilepas oleh Dirlantas Polda Bali serta Sales
Area Manager (SAM) Retail Bali-NTB J. Simanjuntak
dengan titik start di SPBU COCO Tanjung Bungkak
Denpasar dan kemudian melakukan perjalanan dengan
rute mengelilingi Pulau Bali. Sebagai kontribusi dalam
kegiatan ini, Pertamina menyuplai Bahan Bakar Khusus
Pertamax untuk semua motor peserta.
Dalam sambutannya, SAM Retail Bali-NTB J.
Simanjuntak menjelaskan tentang keunggulan Per
tamax sebagai bahan bakar berkualitas ditinjau dari
segi keiritan bahan bakar, tarikan tenaga mesin, ke
bersihan dan perlindungan mesin, serta emisi yang
lebih ramah lingkungan.
“Dengan Menggunakan Pertamax, kita tidak hanya

RU IV Motivasi Masyarakat Tanam Mangrove
CILACAP - Peduli lingkungan
terus dilakukan Pertamina
RU IV Cilacap di lingkungan
eksternal. Setelah banyak
menanam berbagai pohon
penghijauan baik di ling
kungan internal maupun eks
ternal, RU IV juga melakukan
penanaman pohon mangrove
di Grumbul Mangun Jaya
Dusun Lempong Pucung
Desa Ujung Alang Kampung
Laut Kab. Cilacap.
Penanaman mangrove
secara besar-besaran se
banyak 10.000 pohon di
atas 1 hektar tanah milik

mas yarakat dilakukan Per
tamina sejak Desember 2009
dengan bekerjasama Ke
pala Kantor Sumberdaya
Kawasan Segara Anakan
(KPSKSA). Hal ini dilakukan
melihat tingginya antusias
warga masyarakat Desa
Lempong Pucung-Kampung
Laut “Wahyono” dalam ber
budidaya mangrove di lahan
miliknya atas kesadaran
sendiri untuk melestarikan
lingkungan.
Selain melibatkan KPS
KSA dan dinas terkait di Kab.
Cilacap, kegiatan ini juga

melibatkan wartawan Cilacap
dan Purwokerto di samping
organisasi pecinta alam Per
tamina “Patrapala”.
Selain merupakan wu
jud kepedulian Pertamina
terhadap lingkungan pena
naman mangrove ini dilakukan
sebagai komitmen perusahaan
dalam rangka menunjang
kegiatan pemerintah daerah.
Karena menanam mangrove
di Kawasan Segara Anakan
sangat banyak manfaatnya,
selain untuk kelestarian ling
kungan, mangrove juga tempat
berkembang biaknya biota

laut dan untuk mengurangi
pencemaran lingkungan.
Dengan adanya pen a
naman mangrove secara be
sar-besaran oleh Pertamina
ini, dapat pula menggugah
motivasi masyarakat Kampung
Laut lainnya untuk mengikuti
jejak Wahyono bertanam
mangrove, sehingga lahan
mangrove di Desa tersebut
kini semakin berkembang
hingga mencapai 15 hektar.
Dari 15 hektar mangrove
tersebut 28 jenis mangrove
telah berhasil diidentifikasi
oleh masyarakat.MP RU IV

memelihara kendaraan, namun juga ikut melestarikan
lingkungan dan membantu negara mengurangi beban
subsidi, ” ungkapnya.
Kegiatan ini, menurut Simanjuntak, selain untuk
mendekatkan brand Pertamax di hati pelanggan, juga
bertujuan untuk mengajak masyarakat Bali untuk terus
menggunakan Pertamax bagi kendaraannya. Apalagi
menjelang pembatasan BBM bersubsidi, Pertamina
sudah mulai melibatkan pelanggan untuk merasakan
manfaat Pertamax secara langsung sehingga ke
mudian diharapkan dapat menjadi pelanggan setia.
Lebih lanjut Simanjuntak juga menjelaskan bahwa
kegiatan ini sangat penting untuk menciptakan brand
endorser Pertamax sehingga pada saat peserta ga
thering kembali ke daerah asalnya akan menularkan
“semangat positif” yang dirasakan dari penggunaan
Pertamax kepada orang lain sehingga tercipta “word
of mouth” mengenai keunggulan Pertamax.MPPMS
REG. V

• KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Mochamad Harun • WK. PIMPINAN REDAKSI Wianda Arindita Pusponegoro • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • TIM REDAKSI Nandang Suherlan, Urip Herdiman K., Nilawati Dj.,
Irli Karmila • TATA LETAK & ILUSTRASI Rianti Octavia, Oki Novriansyah • FOTOGRAFER Dadang Rachmat Pudja, Kuntoro, Wahyu Nugraha Ruslan • SIRKULASI Ichwanusyafa • kontributor Seluruh Hupmas Unit, Anak Perusahaan & Joven • ALAMAT REDAKSI Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta Telp. 3815946, 3815966, 3816046 Faks. 3815852,
3815936 • HOME PAGE http://www.pertamina.com • EMAIL bulletin@pertamina.com, mediapertamina@gmail.com • Penerbit Divisi Komunikasi Korporat- Sekretaris Perseroan

BERITA

No. 03

CSR

corporate social responsibility

Tahun XLVII, 17 Januari 2011

12

Beasiswa untuk 150
Anak Operator SPBU
SEMARANG - Sebagai apresiasi kepada SPBU
dengan penjualan BBK tertinggi Pemasaran BBM
Retail Region IV memberikan beasiswa kepada
150 anak operator/petugas kebersihan di 5 SPBU
Terbaik, dimana masing-masing SPBU mendapatkan
30 beasiswa. Kelima SPBU tersebut adalah SPBU
41.502.02 Jl.Sultan Agung, SPBU 41.502.01
Jl.A.Yani Semarang; SPBU 44.502.01 Jl.S.Parman
Semarang, Sales Area Tegal terpilih SPBU 44.521.08
Jl.Dampyak Tegal dan SPBU 44.571.27 Jl.Dr.
Rajiman Solo.
Beasiswa diserahkan oleh masing-masing SAM
Semarang Djoko Suprijanto, SAM Tegal Nurhadiya
dan SAM Yogyakarta Ruslan Winno Marbun kepada
masing-masing SPBU sesuai wilayahnya.
Pengusaha dan operator/petugas kebersihan
menyambut baik program ini. Bahkan pengusaha
SPBU 44.502.01 membuat event khusus penyerahan
beasiswa kepada operator/petugas kebersihan
sembari menggelar pagelaran wayang suket dengan
Dalang Ki Slamet Gundono di halaman SPBU pada
malam tahun baru.
Dengan adanya apresiasi ini, Pertamina meng
harapkan SPBU-SPBU lainnya semakin terpacu
untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen
khususnya konsumen BBK. MPPMS REG. IV

Padang - Pertamina mem
berikan bantuan alat-alat
kesehatan senilai Rp 1,249
miliar kepada Rumah Sakit
Dr. Reksodiwiryo, Padang.
Bantuan tersebut berupa 1
unit alat radiologi termasuk
film foto processor, 1 unit
mesin anastesi dan ventilator,
1 unit electro surgical couter,
dan 1 unit electric operating
table.
Rumah Sakit Dr. Rek
sodiwiryo merupakan salah
satu rumah sakit rujukan
dalam penanganan korban
bencana gempa di Sumatera
Barat beberapa waktu lalu.
Dari evaluasi penanganan
korban pasca gempa, kondisi
peralatan kesehatan di RS
tersebut, khususnya peralatan
bedah dan penunjang lainnya
ternyata sudah tidak dapat
digunakan secara optimal.
Padahal, jika melihat kondisi
dan luas bangunan serta
ketersediaan SDM, pada
dasarnya Rumah Sakit Dr.
Reksodiwiryo dapat dio p
timalkan peran sertanya pada
saat terjadi bencana.
Penyerahan bantuan ini
dilakukan sebagai bentuk
kont ribusi Pertamina da
lam upaya penanganan
korban bencana mulai dari
pelayanan kesehatan hingga
penurunan angka kematian
korban. Selain itu, dengan

Foto : PMS REG. I

Foto : PMS REG. I

Pertamina Bantu RS. Reksodiwiryo

Manajer CSR Pertamina Ganapati Satyani menandatangani berita acara penyerahan bantuan alat-alat kesehatan
kepada RS Dr. Reksodiwiryo, Padang.

fasilitas kesehatan yang lebih
memadai, maka Rumah Sakit
Dr. Reksodiwiryo juga dapat
memberikan pelayanan re
guler yang lebih baik kepada
masyarakat umum di kota
Padang.
Bencana gempa di Pa
dang terjadi pada 30 Sep
tember 2009 pukul 17.16 WIB.
Gempa berkekuatan 7,9 skala
Richter tersebut berpusat di
57 Km barat daya Padang
Pariaman. Akibat kejadian
ini, sedikitnya tercatat 1.195

orang meninggal dunia, 2
orang hilang, 619 luka berat,
dan 1.179 orang luka ringan.
Selain itu PT Pertamina
juga memberikan bantuan
pembagunan Sekolah Dasar
Tarendam 02 dan Tarendam
04 dengan senilai Rp3,2 Milliar
serta pembagunan Sekolah
Dasar 08 Sungai Limau se
nilai Rp1,6 Milliar, bahkan
Pertamina juga memberikan
bantuan beasiswa kepada
Alfatira korban gempa pada
peristiwa30 September 2009

yang lalu.
Melalui bantuan ini, Per
tamina berharap bisa men
dukung penanganan bencana
yang lebih efektif dan efisien.
Selain membantu korban
bencana gempa di Padang,
Pertamina juga menyalurkan
bantuan untuk korban bencana
di Yogyakarta, Mentawai dan
Wasior. Total bantuan yang
sudah disalurkan mencapai
lebih dari Rp 3 miliar.MPPMS
REG. I

saja, tapi bisa juga dituangkan dalam sebuah karya seni yaitu
menciptakan lagu-lagu bertema lingkungan dan karya tulis.
“Kita ingin agar setiap orang merasa penting untuk peduli
terhadap lingkungan, yang terpenting adalah kembali ke manu
sianya apakah memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap
lingkungan,” kata Markorijasti.
Terkait dengan karya tulisnya bertema “Green Attitude di
Kalangan Pelajar” yang diikutsertakan dalam ajang lomba
Pertamina Green Act, menurut Markorijasti mengandung
arti bagaimana orang dengan sikap hijau dan sikap ramah
memanusiakan orang lain untuk peduli lingkungan dan sebagai
salah satu upaya mempermudah pemahaman dan aplikasi
tentang ramah lingkungan.
Melalui Pertamina Green Act ini Markorijasti merasa lebih
terinsprasi untuk lebih banyak menghasilkan sesuatu bagi
pelestarian lingkungan. “Ketika kita melihat sekolah kita hijau
maka semuanya juga turut merasakannya begitu banyak
manfaat yang bisa kita petik melalui aksi Green Act kita,”
ungkapnya.
“Bagi saya ini sangatlah menyenangkan. Banyak orang
yang peduli lingkungan dengan hanya bicara, menghimbau
untuk peduli lingkungan tapi tidak berbuat. Banyak orang yang
memiliki ide yang baik tapi yang melakukan secara nyata itu
masih jarang sekali,” ungkapnya.
Secara umum ramah lingkungan dikenal dengan slogan
3R Reduse, Reuse dan Recycle tapi Markorijasti lebih me

Foto : WN
RDok. Pe

Gagal memenangkan lomba karya tulis di ajang Per
tamina Green Act 2010 lalu, tidak membuat Markorijasti,
Guru Fisika dari SMUN 38 ini patah semangat untuk terus
aktif berkarya dalam aksi Green Act.
Aksi Green Act diwujudkan Markorijasti dalam kegiatan
Kelompok Ilmiah Remaja dan Green School SMUN 38
Lenteng Agung Jakarta Selatan, dimana dirinya menjadi
pembina dalam kegiatan tersebut.
“Dengan saya menjadi pembina Green School ini adalah
hal yang sangat menyenangkan. Saya selalu berpesan
kepada anak didik saya lakukanlah hal yang kecil tapi
tulus, jangan pikirkan bagaimana orang menilai kerja kita
tapi mari lakukan yang terbaik sekecil apapun bentuknya,”
ungkap Markorijasti.
Bersama dengan para anak didiknya, Markorijasti
berhasil membuat karya ilmiah tentang ginseng Jawa
dan pemberdayaan kulit durian sebagai obat nyamuk
yang membawa kebanggaan karena hasil karya tersebut
berkembang hingga ke negara Amsterdam.
Banyak hal lain yang dilakukan oleh Markorijasti
bersama anak didiknya sebagai perwujudan dari Green
Act diantaranya dengan mengimbau kepada para siswa
sekolah untuk mengolah kembali barang bekas menjadi
sebuah produk yang bermanfaat.
Selain itu menurut Markorijasti aksi Green School
tidak hanya dikaitkan dengan kegiatan peduli lingkungan
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Terus Berkarya untuk Green Act

ngenalkan kepada para pelajar dengan Ten of R (TENOR)
yaitu Reduse, Reuse, Recycle, Regreen, Reart, Relation,
Reclean, Responsible, Real, dan Review.
“Artinya, kita jangan hanya sekedar omongan tapi harus
ada bukti nyata. Kita harus membuka diri dengan komunitas
lainnya untuk menambah jaringan sehingga wawasan kita
semakin bertambah terhadap lingkungan.MPIK

