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Wakil Presiden RI Boediono memberikan ucapan selamat kepada Rio,
satu dari 18 putera bangsa yang tergabung dalam Indonesia All Star Team.
Ke-18 anak ini berjaya di Turnamen Intesa Sanpaolo, Milan Italia, setelah
mengalahkan Venezuela dan Brazil di final.

SUKSES BERKAT PERTAMINA
18 putera bangsa yang tergabung dalam Indonesia
All Star Team, berhasil mengibarkan bendera Merah
Putih di turnamen Intesa Sanpaolo, Milan-Italia. Wakil
Presiden RI Boediono, bangga dengan prestasi gemilang
kesebelasan muda yang direkrut lewat seleksi ketat Milan
Junior Camp dukungan Pertamina.
Jakarta – Luapan kegembiraan terpancar dari mimik anakanak belasan tahun yang tergabung dalam Indonesia All Star
Team 2011, saat tiba di Istana Wakil Presiden RI, Kebon Sirih,
Jakarta (10/11). Ke-18 anak tersebut mendapat kesempatan
bertemu dengan Wakil Presiden RI, Boediono. Rombongan
didampingi President Director & CEO Pertamina Karen
Agustiawan, serta CEO Asia Sport Development Alan Solow.
Perjalanan Indonesia All Star Team (IAST) 2011 hingga
meraih ke puncak prestasi disampaikan Karen mulai dari tahap
seleksi, hingga terbentuknya tim yang diikutsertakan dalam
turnamen Intesa Sanpaolo, yang diadakan di Milan Italia.

“Mereka adalah bibit muda terpilih yang kami saring melalui
seleksi di 10 kota seluruh Indonesia dalam Milan Junior Camp
yang didukung Pertamina. Anak-anak ini berasal dari berbagai
latar belakang ekonomi, dan menyisihkan 8.600 anak lainnya
,”jelas Karen. “Ada yang jadi loper koran, ada pula dari golongan
menengah,” ungkap Karen.
Sistem seleksi ini, dinilai positif oleh Wapres. “Saya merasa
sistemnya menjangkau semua lapisan masyarakat, dan saya
sangat menghargai mereka bisa masuk dalam jaring seleksi
dengan sistem yang patut kita contoh. Di situ ada sistem seleksi
yang sangat objektif dan tidak ada unsur KKN,” papar Wapres
Boediono. “Saya sampaikan rasa sangat bangga, dengan
harapan yang besar bahwa persepakbolaan kita akan berjaya
di masa depan,” tambahnya.
Atas prestasi yang diraih IAST dan demi pengembangan
atlet muda sepak bola, Pertamina berniat membentuk tim sepak
bola binaan Pertamina dan berharap mendapatkan dukungan
dari pemerintah.
Sementara itu, CEO Asia Sport Development Alan Solow

berharap pengembangan potensi anak berbakat sepak bola
perlu dipupuk. “ Indonesia sekarang membuat sejarah di Italia
sebagai negara dari luar Italia, yang memenangkan turnamen
Intesa Sanpaolo dua tahun berturut-turut. Ini menjadi modal
untuk mencetak pemain bola terbaik di masa depan,”jelas
Alan.
Kemenangan Indonesia All Star Team diraih pada Sabtu,
5 November waktu Italia dalam 5 kali pertandingan non stop.
Di laga final, tim dibawah asuhan pelatih Bambang Warsito ini,
berhasil mengalahkan pemain gabungan asal Venezuela dan
Brasil dengan posisi 2-1.
Salah satu pencetak gol pada laga final, Adnan, mengaku
bangga dan bersyukur perjuangannya bersama teman-teman
mendapatkan hasil maksimal. “Kami merasa senang dan
bersyukur, walau di awal pertandingan kami merasa gugup
di lapangan karena lawan-lawannya tangguh. Tapi akhirnya
perjuangan kami tidak sia-sia, kami jadi juara,”ujar striker yang
mencatat sebagai topskor dengan 8 kali goal ini.MPSAHRUL/
VEGA/DSU
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Theme-O-Meter Survey II Tahun 2011,
Pulse Check Budaya Kinerja
Pengantar Redaksi :
Sebagai salah satu
alat pulse-check kondisi
Transformasi Pertamina,
sejak tahun 2007 diluncurkan
Theme-O-Meter Survey.
Sehubungan dengan tema
aksi perubahan budaya baru
yang ditetapkan di tahun
2009, maka mulai tahun ini
pola survey diubah dan fokus
pada pengukuran tingkat persepsi pekerja atas hasil dan
praktek budaya kinerja di Pertamina. Pada Mei 2011 lalu
telah dilaksanakan survey New Theme-O-Meter dimana
hasilnya menunjukkan bahwa baik tingkat persepsi atas
hasil budaya kinerja maupun praktek-praktek terkait
budaya kinerja masih di bawah target level superior 70%.
Berikut pemaparan Direktur SDM Rukmi Hadihartini
selaku Champion Transformasi Pertamina menyambut
Launch Theme-o-meter Survey II 2011, pada 21
Nopember 2011 mendatang.
Apa tujuan Theme-o-meter Survey? Themeo-meter Survey merupakan pulse-check tools bagi
progress perubahan budaya di Pertamina. Seperti
kita ketahui, bahwa perubahan budaya adalah
tema fundamental Transformasi Pertamina, karena
sustainability Transformasi sangat bergantung pada
dukungan dan perubahan manusianya. Setelah 8 kali
pelaksanaan Theme-o-meter Survey, hasil menunjukkan
tingkat actively supporting yang meningkat signifikan
dibandingkan survey pertama kalinya. Secara
keseluruhan, tingkat dukungan aktif pekerja terhadap
perubahan budaya dapat dikatakan stabil dan tetap
berada di atas tipping point 30%. Ini berarti critical mass
bagi sustainability transformasi sudah tercipta.
Dengan kondisi seperti itu, sudah saatnya program
perubahan budaya bergerak lebih maju dan difokuskan
pada tema-tema aksi baru perubahan budaya, hasil OPP
Survey 2009. Kedelapan tema aksi baru bagi perubahan
budaya ini walaupun terasa lebih ‘sophisticated’ tetapi
sebenarnya merupakan perluasan (extention) dari tema
aksi sebelumnya. Theme-o-meter Survey dengan pola
baru bertujuan untuk mengukur persepsi pekerja atas
hasil, maupun tingkat praktek-praktek Manajemen terkait
kedelapan tema aksi perubahan budaya tersebut.
Apakah tema aksi baru perubahan budaya dan
bagaimana Theme-o-meter Survey mengukurnya?
Tema aksi baru perubahan budaya tetap fokus pada
pembentukan high performance culture di Pertamina dan
pengembangan pekerja. Adapun kedelapan tema aksi
perubahan budaya tersebut adalah:
1. Memperkuat Employee Engagement
2. Memperkecil Leadership gap dan fokus pada pekerja
muda
3. Meningkatkan People Performance Management
4. Membangun kapabilitas melalui Internal Development
5. Meningkatkan motivasi melalui job/career opportunities
dan budaya berbasis tata nilai 6C
6. Mendorong inovasi berkelanjutan dan ide crosspollination (kerjasama lintas sektoral)
7. Terus membangun execution excellence
8. Menjaga sense of urgency Transformasi
Theme-o-meter Survey terdiri dari dua survey utama
yaitu Employee Mindset Index (EMI) yang mengukur
persepsi pekerja atas hasil (outcomes) budaya kinerja
di perusahaan, dan Practices Pulse Check (PPC) yang
mengukur tingkat praktek-praktek manajemen. EMI
terdiri dari 10 pertanyaan terkait dengan 8 tema aksi
perubahan budaya yang baru sementara PPC terdiri dari

34 pertanyaan terkait dengan praktek-praktek manajemen
yang mendukung keunggulan eksekusi (execution edge)
di Pertamina. Pada sebuah perusahaan yang memiliki
budaya kinerja tinggi, tingkat persepsi pekerja atas
outcomes akan sejalan dengan tingkat praktek-praktek
manajemen di perusahaan tersebut.
Bagaimana hasil New Theme-o-meter Survey
I tahun 2011 yang lalu? Tingkat partisipasi pekerja
terhadap Theme-o-meter Survey masih tinggi dengan
jumlah sekitar 14.396 responden. Sementara itu, untuk
hasil survey, baik EMI maupun PPC ternyata belum
menunjukkan hasil yang diharapkan. Tingkat EMI maupun
PPC masih pada level common, dengan perincian sbb:
• Tingkat persepsi pekerja atas hasil-hasil kinerja (EMI =
Employee Mindset Index) rata-rata pada 66.57%, masih
di bawah target level superior 70%, dengan persepsi
tertinggi pada tema-tema Inovasi Berkelanjutan dan
Cross Pollination, Motivasi dengan Budaya 6C serta
Employee Engagement.
• Tingkat praktek-praktek manajemen (PPC = Practice
Pulse Check) rata-rata pada 67.7%, masih di bawah
target level superior 70%, dimana tiga praktek tertinggi
adalah Performance Contract, Personal Ownership, dan
Shared Vision.
• Tiga tingkat EMI terendah adalah terhadap tematema People Performance Management, Internal
Development serta Motivasi melalui career/opportunity.
Sementara itu, tingkat praktek terendah ada pada
praktek-praktek terkait Kapabilitas, Motivasi, Inovasi, dan
Orientasi Eksternal.
• Benchmark menunjukkan juga bahwa sekalipun praktek
Koordinasi dan Kontrol sudah cukup efektif, namun
masih tertinggal dibandingkan perusahaan top quartile
Asia dan Global Energy. Praktek-praktek manajemen
yang termasuk elemen Koordinasi dan Kontrol ini adalah
people performance review, financial management,
operational management dan professional standard.
Sebagai contoh, tingkat praktek financial management
di Pertamina terwakili pada level 61%, sementara
benchmark menunjukkan level 78-82%.
Dari hasil ini tampaknya perusahaan harus
meningkatkan implementasi program-program
pengembangan kapabilitas dan karir pekerja. Sementara
dalam prakteknya, para pimpinan perlu memiliki ‘people
orientation’ sehingga tidak fokus hanya pada pencapaian
target atau penyelesaian workplan, tapi berupaya untuk
memotivasi dan mendorong para pekerja / tim dalam
mencapai kinerja terbaiknya. Di samping itu, pimpinan
juga perlu meningkatkan kualitas praktek Performance
Dialog, Coaching & Feedback serta membentuk engine
inovasi/improvement secara top down, bottom up maupun
cross-functional di fungsi masing-masing.
Apa target Theme-o-meter Survey II kali ini?
Seperti pada survey I di bulan Mei 2011 yang lalu, dari sisi
jumlah responden, Theme-o-meter Survey menargetkan
sekitar 14500 pekerja dapat berpartisipasi. Dengan
keikutsertaan seluruh pekerja memberi pendapatnya,
selain hasil survey diharapkan lebih representative,
diharapkan juga survey ini dapat menjadi engagement
tools untuk menyampaikan secara clear sasaran
perubahan budaya dan kontribusi pekerja bagi program
ini.
Sementara untuk hasil survey, target tahun ini
diharapkan bisa mencapai level superior (70% - 84%), dan
untuk mencapai target ini tentunya merupakan tanggung
jawab kita semua, para pimpinan maupun pekerja.
Pimpinan harus menunjukkan perilaku yang mendorong
perubahan, sementara pekerja menerima dan mendukung
perubahan.MP

Editorial
Menghargai Pahlawan
Hari Pahlawan baru saja lewat. Hari itu, 10
November, dijalani oleh sebagian masyarakat
Indonesia seperti biasa. Bukan berarti peringatan
Hari Pahlawan dilewatkan begitu saja, tetapi karena
adanya pergeseran mindset dalam pemaknaan “Hari
Pahlawan”.
Dalam konteks kekinian, makna pahlawan bukan
lagi sekadar menunjuk seseorang yang gugur di
medan perang saat memperjuangkan kemerdekaan.
Tetapi lebih luas. Yaitu, menunjuk pada seseorang
yang mengisi kemerdekaan bangsa, menjunjung tinggi
harkat dan martabat bangsa, serta rela berkorban
untuk nama baik bangsa. Merujuk pada ungkapan
“bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati
serta menghargai jasa para pahlawannya”, maka
sudah selayaknyalah kita memberikan apresiasi
kepada para pahlawan bangsa.
Di bidang olahraga, sebutlah 18 anak yang
tergabung dalam Indonesia All Star Team 2011
menjadi pahlawan baru yang mengharumkan nama
Indonesia dengan prestasinya. Yakni menjuarai
turnamen bola anak usia 12-14 tahun Intesa Sanpaolo
di Italia dengan mengalahkan tim lain dari 45 negara.
Ada juga Rio Haryanto, pebalap Pertamina yang
kini mengawali debutnya di ajang balap GP2. Setelah
mendulang sukses di GP3 pada dua kali musim balap,
kini pemuda asal Solo itu menjajal naik kelas di GP2
guna menaikkan pamor bangsa Indonesia di kancah
balap dunia.
Belum lagi, yang sekarang sedang berlaga di
Palembang. Para atlet dari berbagai cabang olah
raga yang kini tengah bertanding di Sea Games
juga merupakan pahlawan. Mereka tengah berjuang
untuk mengharumkan nama bangsa. Saling berpacu
prestasi, mengumpulkan poin demi poin medali emas
guna merebut kembali posisi juara umum yang terakhir
kali diraih Indonesia pada tahun 1997.
Sebagai bangsa besar tentu saja kita akan
menghargai perjuangan mereka. Bisa dengan
memberikan dukungan moril maupun materiil. Dan
Pertamina sebagai perusahaan migas kebanggaan
bangsa ini juga memberikan dukungan kepada
pahlawan-pahlawan olah raga itu.
Dukungan dalam bentuk sponsorship, dana
pembinaan, serta penyediaan fasilitas olah raga
menjadi hal yang rutin bagi Pertamina. Bagi
Pertamina, memberikan kontribusi maksimal demi
kemajuan para pahlawan olahraga tersebut menjadi
salah satu bentuk support yang tak ternilai. Karena,
menaikkan pamor bangsa di mata internasional jauh
lebih penting dibandingkan rupiah yang dikeluarkan.
Dan Hari Pahlawan menjadi salah satu momen
yang tepat untuk
menanamkan rasa
cinta tanah air,
melestarikan dan
menjaga budaya
bangsa, serta
meningkatkan
martabat bangsa.
Secara
sederhana bentuk
penghargaan
itu bisa kita
lakukan dengan
meningkatkan
semangat bekerja,
belajar, berpacu
meraih prestasi,
mengenang jasa
pahlawan dengan
kegiatan-kegiatan
positif.MP
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Bagaimana Membentuk Budaya Kinerja Tinggi untuk ‘Sustainability’ Transformasi
Apakah pengertian Budaya Kinerja (Performance Culture) dan
mengapa penting bagi Transformasi?
Budaya Kinerja adalah budaya dimana setiap orang dalam se
buah organisasi memahami sasaran dan prioritas organisasi, dan
peran mereka masing-masing dalam membantu pencapaian sasaran
dan prioritas tersebut, serta dimana setiap orang dalam organisasi
diberdayakan, didorong dan dimotivasi untuk mengambil tindakan
sesuai batasan otorisasi masing-masing guna mencapai sasaran
yang sudah disepakati.
Hasil survey terhadap upaya Transformasi di seluruh dunia me
nunjukkan bahwa 70% mengalami kegagalan terutama karena tidak
disentuhnya isu budaya kinerja yaitu perilaku pimpinan yang tidak
mendukung visi perubahan serta perilaku pekerja yang menolak
perubahan. Itu sebabnya, ketika program Transformasi Pertamina
diluncurkan tahun 2006, perubahan budaya merupakan salah satu
tema fundamental untuk menyentuh isu orang (people), di samping
tema bisnis yang menyentuh langsung kinerja bisnis perusahaan.
Dengan demikian, budaya sebuah perusahaan – bagaimana
pekerjaan dilakukan, bagaimana keputusan dibuat, apa yang bisa dan
tidak bisa dilakukan, juga perilaku dan praktek saja yang dihargai serta
bagaimana - sangat berpengaruh pada hasil kinerja kita.
Bagaimana High Performance Culture itu dibentuk di peru
sahaan?
Kunci utama untuk membangun budaya kinerja tinggi adalah
memastikan ‘apa’ dan ‘bagaimana’ kita akan sampai kepada titik tu
juan kita – sasaran jelas kemana kita mau pergi dalam kurun waktu
tertentu.
Budaya kinerja tinggi secara spesifik bisa berlaku unik di sebuah
perusahaan karena hal ini akan bergantung pada apa yang paling
cocok bagi perusahaan tersebut melakukan perjalanannya mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada ‘one size fits all’ jika berbicara
mengenai budaya, akan tetapi ada 10 elemen utama yang dapat kita
lakukan untuk memastikan terbentuknya budaya kinerja tinggi sbb:
1. Tentukan secara jelas seperti apa kesuksesan itu.Li
hat secara keseluruhan organisasi kita dan tentukan apa ukuran
kesuksesan dari berbagai perspektif seperti penjualan, pemasaran,
pelayanan, pengadaan, keuangan, safety dsb. Di Pertamina, melalui
Kontrak Manajemen yang kemudian kita cascading down menjadi Key
Performance Indicator (KPI) di Direktorat dan Fungsi, kita menyusun
definisi kesuksesan kita di tahun tersebut. Perlu diperhatikan bahwa
KPI yang kita susun itu harus jelas alias memenuhi asas SMART
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound).
2. Nyatakan secara jelas budaya yang dikehendaki. Dengan
cara yang sama saat pemimpin membentuk dan mengkomunikasikan
visi, mereka juga harus secara terbuka dan jelas menyatakan budaya
apa yang dikehendaki. Hal ini dapat disampaikan melalui sekumpulan
values atau nilai-nilai utama, tapi juga lebih jauh dinyatakan dalam
bentuk perilaku yang dikehendaki untuk mendukung nilai-nilai
tersebut. Secara explicit, melalui RJPP kita serta juga dalam
berbagai kesempatan, Direksi dan para pimpinan puncak Pertamina
menyampaikan bahwa core values Pertamina adalah 6C – Clean,
Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial dan Capable.
Tata nilai 6C lebih jauh juga dielaborasi dalam the Do’s and the
Don’ts (apa yang boleh dan apa yang tidak boleh) serta diukur
melalui kompetensi perilaku sebagai basis penilaian kinerja. Tugas
para pimpinan untuk menyatakan secara jelas hal-hal ini sehingga
pekerja dapat memahami budaya seperti apa yang dikehendaki di
perusahaan.
3. Tentukan target kinerja yang ‘stretch’ . Pekerja sebenarnya
memiliki kecenderungan untuk meningkatkan diri guna memenuhi
standard yang ditetapkan bagi mereka. Semakin banyak kita harapkan
dari tim kita, semakin banyak yang akan mereka capai. Itu sebabnya
target perlu dibuat lebih ketat atau lebih tinggi untuk meng-energize
organisasi walaupun tantangannya bisa berdampak pada moral. Pada
praktek Performance Management System (PMS) di Pertamina, kita
memilki 2 (dua) jenis target yaitu target base dan target stretch. Pada
prinsipnya, target base harus sudah cukup ketat sementara target
stretch hanya bisa tercapai jika kita melakukan sesuatu extra-ordinary.
Tugas seorang pemimpin untuk memastikan pekerja dan tim tidak
main-main dengan target kinerja nya.
4. Hubungkan dengan tujuan yang lebih besar. Sebagian
besar pekerja ingin menjadi bagian dari sebuah masa depan yang
berarti, ingin mengetahui apa yang penting di pekerjaan dan seperti
apa bentuk keunggulan itu. Agar target-target kinerja menjadi berarti
dan efektif untuk memotivasi pekerja, mereka harus dikaitkan dengan
ambisi perusahaan. Pekerja yang tidak memahami peran yang mereka
mainkan bagi kesuksesan perusahaan cenderung menjadi lebih
pasif. Tidak peduli apapun level atau tingkatan dari seorang pekerja,
dia harus bisa menjelaskan secara tepat bagaimana upayanya akan
berkontribusi bagi strategi perusahaan. Dalam praktek di Pertamina,
disinilah pentingya seorang pimpinan melakukan Expectation
Setting Conversation (ESC / Diskusi Kesepakatan Kinerja) dengan

framework TEAM (Target – Expectation – Assistance – Match) dimana
sebelum sampai kepada target individu, mereka harus menjelaskan
apa target perusahaan, target Direktorat dan target Fungsi serta
bagaimana target individu berkontribusi pada pencapaian targettarget tersebut.
5. Bangun mental ‘kepemilikan’ (ownership). Ketika seorang
indvidu memahami batasan-batasan mereka beroperasi dan juga
kemana tujuan perusahaan, mereka akan merasa diberdayakan
dengan kebebasan mengambil keputusan dan bertindak, dan
seringkali berakibat pada pilihan-pilihan yang tepat. Para pekerja
ini mulai berpikir dan bertindak seperti ‘owner’. Pada tahapan ESC,
setelah pekerja memahami apa target perusahaan dan fungsi
secara lebih besar serta kontribusi mereka terhadap target-target
tersebut, mereka perlu diberi kesempatan untuk menjelaskan apa
yang menjadi keterbatasan mereka dan bagaimana pimpinan bisa
memberikan bantuan (dalam framework TEAM – dilakukan saat
langkah Assistance) serta kemudian menyepakati bersama target
tersebut (langkah Match). Langkah-langkah ini akan membantu
pekerja meyakini bahwa mereka memiliki otoritas tertentu serta
dukungan dari atasan terhadap pencapaian target-target kinerja
mereka dan dengan demikian mendorong mereka untuk mengambil
ownership atasnya ketimbang merasa bahwa target ini adalah sesuatu
yang di’suruh’ saja.
6. Memperbaiki kinerja melalui transparansi. Dengan berbagi
‘angka’ dengan pekerja, kita bisa meningkatkan rasa kepemilikan
mereka atas target kinerja. Akan tetapi bersikap terbuka saja tidak
cukup. Kita harus memastikan bahwa para pekerja terlatih untuk
memahami maksud angka-angka tersebut dan memiliki pengetahuan
yang mendalam mengenai pekerjaan mereka untuk mengetahui
bagaimana mereka bisa mempengaruhi angka-angka tersebut.
Para pimpinan perlu memastikan bahwa pekerja memahami maksud
dan cara mengukur KPI, bagaimana angka atau target serta bobot
ditetapkan, data-data apa yang diperlukan untuk mengukur serta
upaya-upaya yang mereka bisa lakukan untuk mencapai kinerja
tersebut.
7. Meningkatkan kinerja melalui keterlibatan penuh pekerja
(employee engagement). Pekerja yang terlibat penuh akan
memberikan hati dan jiwa mereka terhadap pekerjaan serta memiliki
semangat dan ‘kegairahan’ untuk memberikan lebih dari yang
diperlukan bagi pekerjaan mereka. Pekerja yang terlibat penuh akan
berkomitmen dan loyal kepada organisasi. Melalui dialog-dialog kinerja
saat Performance Dialog bulanan/triwulanan atau Month of Coaching
serta rapat-rapat lainnya, seorang pimpinan dapat melibatkan para
pekerja ke dalam penyelesaian masalah kinerja dengan memberi
kesempatan mereka menyampaikan ide-ide solusi dan menunjuk
mereka menjadi PIC. Framework SAMBAL (Siap-siap, Apa, Mengapa,
Bagaimana, dan Aksi Lanjut) serta YMO Story (Your Story, My Story,
Our Story) akan membantu para pimpinan mendorong keterlibatan
penuh para pekerja ini.
8. Storytelling. Bercerita adalah salah satu alat yang efektif
untuk mendorong perubahan organisasi dan peningkatan kinerja.
Para pimpinan harus bisa menggunakan cerita untuk memotivasi
pekerja dalam mencapai lebih dari apa yang mungkin bagi mereka.
Jangan terus menerus berbicara mengenai teknis pekerjaan atau
target-target bisnis, tapi ambil waktu untuk berbagi cerita yang dapat
menginspirasi – sebagai contoh saat NGLF (Next Generation Leaders
Forum) beberapa waktu yang lalu, Direktur Pemasaran dan Niaga
serta beberapa SVP membagi cerita mereka mengenai perjalanan
karir serta tips mereka dalam bekerja, yang ternyata dapat mengenergize kembali para pekerja muda yang hadir
9. Komunikasi Internal. Harusnya menjadi agenda paling utama.
Para pimpinan perlu memastikan apakah pekerja sudah mendengar
pesan-pesan perusahaan? Apakah mereka mempercayainya? Apakah
mereka memahami artinya? Sudahkah mereka mengintepretasikan
nya untuk diri mereka dan menginternaisasikannya? Praktek PMS
pada prinsipnya adalah komunikasi sepanjang tahun.
10. Ambil waktu untuk merayakan. Ingatlah untuk merayakan
milestones atau kejadian-kejadian penting setelah tercapai. Mengambil
waktu untuk merayakan adalah penting karena melalui hal ini kita
mengakui kerja keras pekerja, meningkatkan moral dan menjaga
terus momentum. Seperti pepatah – jika menginginkan sesuatu
bertumbuh, tuangkan champagne di atasnya. Tentunya perayaan ini
bukanlah sekali setahun saat penilaian kinerja dilakukan, tetapi kita
dapat merayakan pencapaian milestone tim BTP kita atau saat tim di
fungsi kita sukses dalam melaksanakan sebuah assignment.
Perusahaan berkinerja tinggi tidak memperoleh budaya
nya sebagai anugerah, melainkan mereka merencanakannya,
memantaunya dan mengelolanya hingga tetap sesuai dengan apa
yang ingin dicapai. Seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker “Budaya
menyantap strategi sebagai sarapannya”.• Catatan: Disadur dari blog Torben Wrick Writes
Ernie D. Ginting
Culture Change Manager - Human Resources Directorate
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Forum KOMET M & T Directorate :

Upaya Mencari
Jawaban dari Semua
Tantangan
Jakarta – Direktorat Pemasaran dan Niaga gelar
Forum Komet M & T Directorate, di Ballroom Lt. M
Gedung Utama, (21/10). Forum ini adalah upaya inisiatif
Pertamina dalam mengasah kemampuan dan bertukar
ilmu untuk menjawab berbagai tantangan.
“Saya meminta hari ini, kita mulai sebagai jawaban
dari semua tantangan. Forum Komet ini menjadi taruhan
kita semua, karena dengan komet kita bisa melakukan
sharing untuk kemajuan bersama,” kata Direktur
Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo.
Djaelani mengatakan pada tahun 2012, Pertamina
menghadapi beberapa tantangan baru. Di antaranya
adanya pembatasan volume BBM, yang berakibat
Pertamina mengalami keterbatasan volume sebesar 6
juta Kilo liter dari PSO.
Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan jangka
panjang yang dihadapi adalah soal konsumsi energi
Pertamina akan terus turun. Artinya konsumsi untuk fosil
ini akan turun, mestinya ini sudah menjadi tantangan
baru untuk Pertamina dalam mencari apa yang harus
dilakukan. “Forum bersama ini adalah kesempatan
baik bagi kita sekaligus menjadi ajang sharing,” ungkap
Djaelani.
Forum ini dihadiri oleh 70 orang peserta dari seluruh
fungsi dan lini bisnis di seluruh Direktorat Pemasaran
dan Niaga. Acara diisi dengan persentasi dan sharing
yang disampaikan oleh pembicara seperti SVP Fuel
Retail Marketing and Distribution, Djoko Prasetyo,
SVP Pertoleum Product M & T, Iqbal Hasan, dan SVP
Shipping, Suhartoko.
Acara berlanjut dengan Rountable Discussion,
dengan narasumber dari lini bisnis. Kemudian Komet M
& T Directorate diakhiri dengan penyampaian resume
dari hasil diskusi.MPSAHRUL

Tahun XLVII, 14 November 2011

Sosialisasi Penerapan Diskon Baru
untuk Agen BBM Pertamina
Medan – Dalam menghadapi
persaingan dengan kompetitor,
Fuel Industry & Marine Mar
keting Region I harus memiliki
inovasi dan kreativitas stra
tegis dalam menghadapi
persaingan, terutama dalam
melayani customer, sehingga
Pertamina bisa tercapai target
yang diinginkan.
Hal itu diungkapkan
oleh General Manager PT
Pertamina (Persero) Fuel
Retail Marketing Region I
dan Ambasador, Gandhi
Sriwidodo di acara Sosialisasi
Penerapan Diskon Baru untuk
Agen BBM Pertamina, Kamis
(20/10) di Hotel Grand Haston
Jalan Balai Kota Medan, yang
dihadiri oleh seluruh Agen
BBM Fuel Industry & Marine
Marketing Region I.
Gandhi juga menambah
kan bahwa tanpa adanya
customer maka kita tidak
akan dapat kejayaan seperti
ini, sehingga loyalitas kepada
customer harus ditingkatkan
dan dijaga. Bahwa sekitar
80% Customer kita adalah
customer – customer yang

volumenya kecil-kecil
sehingga besar harapan PT
Pertamina dalam memberikan
kontribusi kepada Negara
dalam memajukan bangsa
ini.
Sementara itu, Sosialisasi
Penerapan Diskon Baru untuk
Agen BBM Pertamina Fuel
Industry & Marine Marketing
Region I dilakukan oleh Iwan
Yudha yang mewakili Non
Key Account Manager PT
Pertamina Pusat dengan
memberikan Diskon
Berdasarkan Komitmen
seperti Selisih Komitmen
diperhitungkan kepada Agen
setiap bulan, untuk koreksi
minus antara selisih realisasi
dengan komitmen akan
ditagihkan setiap tanggal 15
bulan berikutnya, sedangkan
koreksi plus antara realisasi
dengan komitmen akan
dikompensasikan sebagai
tambahan komitmen diskon di
bulan berikutnya serta berita
acara koreksi diinformasikan
oleh Administrasi penjualan
FIMM ke Keuangan Region.
Selanjutnya juga Iwan

Sepanjang Tahun 2011, Pertamina Telah Layani 31 Investment Banks

Foto : INVESTOR RELATIONS

besar untuk memiliki obligasi Pertamina karena menilai Per
tamina memiliki prospek dan pertumbuhan bisnis yang positif
ke depan.
Pasca penerbitan Global Bond pada Mei 2011, Pertamina
secara intensif telah melakukan komunikasi dengan bond
holders, baik kunjungan langsung ataupun updating informasi
perusahaan melalui email. Sejak Januari 2011 hingga kini,
tercatat sudah terjalin 31 komunikasi antara bondholders
serta Investment Banks (potential bondholders) dengan
Pertamina. Komunikasi yang difasilitasi oleh Investor Relations
– Corporate Secretary ini umumnya terkait dengan informasi
data umum perusahaan, kinerja keuangan dan operasional
yang sudah disetujui untuk didistribusikan kepada eksternal
Pertamina, serta isu seputar industri migas. “Komunikasi
dengan bondholders merupakan salah satu bentuk layanan
Pertamina sebagai perusahaan yang telah menerbitkan Global
Bond,” ujar VP Investor Relations Alam Yusuf.MPNeli/NP

Fuel Retail Marketing Region I dan Ambasador, Gandhi Sriwidodo menjelaskan
tentang penerapan diskon baru untuk agen BBM Pertamina.

menjelaskan bahwa terhitung
mulai bulan November 2011
besaran potongan diberikan
berdasarkan komitmen
volume penjualan dari agen
untuk periode bulanan yang
merupakan realisasi komitmen
pembelian dihitung dari
tanggal 25 bulan sebelumnya
sampai dengan 24 bulan
berjalan.
Selisih volume antara
komitmen dan realisasi
akan diperhitungkan seba

gai koreksi komitmen
diperiode bulan berikutnya
sedangkan Fuel Industry &
Marine Marketing Region
I bertanggung jawab atas
besaran komitmen yang di
sepakati dengan Agen BBM
Pertamina. Namun, bila
terjadi penalty/koreksi minus
komitmen selama tiga bulan
berturut-turut akan menjadi
track record kinerja Fuel
Industry & Marine Marketing
Region I. MPFRM REG. I

Gerai Olimart di Sidoarjo
Diresmikan

Pemegang Emisi Global Bond Terbesar
Kunjungi Pertamina
Jakarta – Sebagai salah satu bentuk layanan PT Pertamina
(Persero) terhadap pemegang emisi Global Bond (bondholder),
Pertamina menerima kunjungan dari Washington State
Investment Board (WSIB) di Kantor Pusat Pertamina, Selasa
(25/10). WSIB merupakan salah satu bondholder terbesar bagi
Pertamina, dengan jumlah kepemilikan pada saat penerbitan
Global Bond secara aggregat mencapai US$ 52 juta (atau
setara Rp 468 miliar).
Pada kunjungan tersebut, Senior Investment Officer –
Fixed Income WSIB William P Kennet dan Assistant Senior
Investment Officer – Fixed Income WSIB Donna May Ong
diterima langsung oleh Staf Ahli Direktur Utama Natanael
Brahmana, Finance Planning and Evaluation Manager Tajudin
Noor, serta Manager Capital Market Kornel Soemardi.
Dalam paparannya, Pertamina memberi gambaran kinerja
operasional dan keuangan Pertamina selama kuartal II-2011
(unaudited). Secara umum, kinerja Pertamina mencatatkan
pertumbuhan positif dan hal tersebut mendapatkan apresiasi
dari WSIB. Pertumbuhan yang positif tersebut oleh investor
dipandang sebagai indikasi kesehatan bisnis Pertamina ke
depan dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan
investor terhadap Pertamina sebagai tujuan investasi
(company of choice).
Selain WSIB, Pertamina juga memperoleh kunjungan dari
Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) pada
Kamis (26/10). PIMCO adalah salah satu institusi pengelola
investasi global terbesar di dunia. Meski belum terdaftar
sebagai bondholder Pertamina, PIMCO menunjukkan minat
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SIDOARJO - Pada 18 Oktober 2011, Pertamina Lubricants
meresmikan gerai Bengkel Pertamina Olimart Ariesta yang
beralamat di Jalan Pahlawan No. 2 Sidoarjo.
Pertamina Olimart merupakan gerai resmi pelumas
Pertamina, selain mejalankan fungsi sebagai sales point juga
mengemban misi untuk menyampaikan informasi kepada
konsumen mengenai perkembangan teknologi pelumasan dan
otomotif serta cara pemilihan pelumas yang benar menurut
pertimbangan teknis yang objektif.
Di Pertamina Olimart, konsumen bisa memilih pelumas yang
cocok untuk kendaraannya dengan dibantu oleh service advisor
dan mekanik yang sudah terdidik dan mengikuti standard
yang ditetapkan oleh Pertamina. Karena lengkapnya varian
pelumas dan servis yang disediakan di Pertamina Olimart maka
pelayanan kepada konsumen bersifat one stop solution.
Pertamina Olimart Ariesta sendiri selain berkonsentrasi
dalam bisnis pelumas juga menawarkan pelayanan dalam
perawatan/tune up mesin berteknologi injeksi, over haul,
balancing/spooring, cuci dan salon mobil.
Saat ini Pertamina memiliki sekitar 82 gerai Olimart
termasuk di antaranya 80 yang beroperasi di Indonesia dan 2
Olimart di Australia. Di wilayah Surabaya dan sekitarnya saat
ini terdapat 7 Olimart.
Pertamina saat ini juga sudah memasarkan pelumas ke
berbagai Negara antara lain: Australia, Brazil, Belgia, China,
India, Jepang, Kamboja, Kuwait, Malaysia, Myanmar, Philipina,
Singapore, Taiwan, Timor Leste, Yaman, Vietnam, Nepal,
Thailand dan Bangladesh.MPFRM REG. V

RESUME Pekan Ini
pertamina incar 23 blok migas
JAKARTA (INVESTOR DAILY) - Pertamina mengincar
23 blok migas di dalam negeri untuk dikelola sendiri
ataupun dalam bentuk hak kepemilikan saham partisipasi
(participating interest/PI). “Di dalam negeri yang kami
incar adalah Blok Mahakam, juga bekas blok yang
dikelola Exxon di Aceh. Kami berkeyakinan di daerah
Aceh masih ada peluang besar migasnya,” kata Direktur
Hulu Pertamina Muhamad Husen. Sedangkan di Blok
Masela, Pertamina berharap dapat memiliki saham
partisipasi sebesar 10 persen. Sedangkan untuk
memudahkan akuisisi blok migas yang akan habis
masa kontraknya, Husen mengingatkan pemerintah
agar jangan memutuskan terminasi atau perpanjangan
kontrak dalam waktu yang mepet dengan berakhirnya
masa kontrak blok migas.

masalah formalitas hambat target
pertamina
JAKARTA (SEPUTAR INDONESIA) – Persoalan
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RU III Turut Sukseskan Sea Games XXVI
P L A J U – RU III t u r u t
menyukseskan pelaksanaan
Sea Games XXVI, bersamasama ribuan personil TNIPOLRI, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) membersihkan sampah
yang berada di sekitar venue
ski air dan danau. Dengan
menggunakan sapu lidi
dan arit, bahu membahu
membersihkan sisa-sisa
bangunan yang masih ada,
bahkan dalam waktu lima
jam kawasan venue Ski Air
terlihat bersih dari sampah,
Senin (7/11).

Menurut Manajer HSE RU
III, Leodan Haadin, pekerja
dan mitra kerja dikerahkan
untuk membersihkan
lingkungan sekitra venue
dan danau untuk lomba ski air.
Pembersihan ini dalam rangka
turut menyukseskan Sea
Games yang dilaksanakan di
Kota Palembang.
RU III m e m b e r i k a n
bantuan berupa fasilitas
dermaga migas yang
disandari dua buah kapal
berikut pengamanan keluar
masuk panitia INASOC dan

para official selama berada
di kapal.
RU III juga menyediakan
fasilitas penginapan untuk
para atlit aquatic dan senam
di Mess Patra Jasa Pertamina
HSE Training Center Sungai
Gerong sebanyak 62 kamar,
termasuk akomodasi serta
fasilitas kolam renang Sungai
Gerong untuk latihan.
Tidak hanya itu, RU III
memberikan bantuan Mess
Kenten yang diperuntukkan
untuk menginap panitia
INASOC. Termasuk bantuan

speed boat dari fungsi Marine
Region II untuk panitia yang
digunakan sebagai alat
transportasi air, serta bantuan
dua unit mobil ambulance dari
Rumah Sakit Pertamina Plaju
serta bantuan lainnya.
Leodan mengimbau
kepada panitia dan atlit yang
menginap di Kapal untuk
mematuhi peraturan yang
ada, seperti tidak merokok
selama berada di Kapal,
karena dermaga tersebut
dekat sekali dengan area
kilang.MPRU III

rantai formalitas masih menjadi salah satu penghambat
kinerja bidang hulu Pertamina. Padahal, BUMN energi
tersebut dibebani target peningkatan produksi tak
kurang dari 300.000 barel setara minyak per hari dalam
empat tahun ke depan. “Target dalam RKAP (Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan) pada 2015 sebesar
776.000 barel. Artinya kita harus agresif meningkatkan
produksi secara organik maupun anorganik,” ujar Direktur
Hulu Pertamina Muhamad Husen. Untuk pertumbuhan
organik, Pertamina kerap dihadapkan pada persoalan
eksternal, seperti perizinan. Husen mengungkapkan,
untuk melakukan uji seismik saja dibutuhkan 17 izin
dari berbagai instansi. Sementara, untuk melakukan
pengeboran guna memastikan cadangan, dibutuhkan
34 hingga 40 izin. Akibat persoalan tersebut, realisasi
belanja modal untuk sektor hulu sering tidak mencapai
100 persen. Dari Rp 28 triliun dana investasi yang
disiapkan untuk Direktorat Hulu Pertamina tahun ini,
realisasi belanjanya hingga triwulan III baru sekitar 70
persen. “Kita sering kali carry over ke tahun selanjutnya,”
ungkap Husen.MPRO

‘Media Visit’ 2011 di Kalimantan :

Dukung Blok Mahakam untuk Pertamina
BALIKPAPAN – Sebanyak 34
wartawan dari media massa,
baik cetak maupun elektronik,
di Kalimantan mengikuti Media
Visit Pertamina 2011 mulai 4 6 Oktober 2011. Selama 3 hari
para insan pers tersebut diajak
untuk melihat lebih dekat bisnis
Pertamina dari hulu ke hilir.
Media visit ini baru pertama
kalinya diselenggarakan
di Kalimantan dengan

mengundang perwakilan
wartawan media – media
di Kalimantan. Bertempat
di Kantor Unit Pemasaran
Kalimantan, kegiatan ini
dibuka secara resmi oleh GM
Fuel Retail Marketing Region
VI. Kegiatannya antara lain
classroom dan field trip. Dalam
classroom, peserta diberikan
materi tentang bisnis Pertamina
dari hulu ke hilir. Pemateri yang
hadir antara lain VP Corporate
Communication, GM Fuel
Retail Marketing Region VI,
Process Engineering Section
Head RU V, Humas Pertamina
EP, Sales Region VI Manager
– Lubricants, dan para Sales
Representative dari masing –
masing lini bisnis. Sedangkan
untuk field trip, para peserta
diajak mengunjungi UBEP
Sanga – Sanga, Kilang RU
V, Depot LPG Balikpapan,
Kampung Atas Air, dan SPBU
COCO. Di sela – sela kegiatan
– kegiatan tersebut, peserta
dilibatkan untuk mengikuti
lomba fotografi. Lomba

fotografi yang dikhususkan
untuk peserta Media Visit
tersebut mengambil tema
“Pertamina dan Semangat
Terbarukan”.
Ada yang menarik ketika
VP Komunikasi Mochamad
Harun memberikan materi
mengenai Pertamina Korporat.
Dalam pemaparannya, Harun
banyak bercerita tentang
Blok Mahakam yang sedang
diajukan oleh Pertamina
untuk dikelola gasnya.
Issue ini langsung banyak
memunculkan komentar dan
pertanyaan dari peserta,
karena Blok Mahakam sendiri
berlokasi di Kalimantan Timur.
Tidak sedikit para peserta
yang mengungkapkan
dukungannya bagi Pertamina
untuk mengelola gas di Blok
Mahakam. “Saya mendukung
Pertamina untuk mengelola
Blok Mahakam, karena
Pertamina milik negeri ini.
Semoga pengajuan Pertamina
disetujui oleh pemerintah,”
ungkap Rohansyah, wartawan

Kalteng Post. Selain materi
tentang Pertamina, para
peserta juga menerima materi
tentang Profesionalisme
Jurnalis yang disampaikan
oleh Elba Danhuri, Redaktur
Pelaksana Harian Republika.
Melalui kegiatan Media Visit
ini, Pertamina berkepentingan
untuk menyampaikan
informasi yang lengkap dan
tepat seputar bisnis Pertamina
kepada wartawan. “Kami
berharap agar kegiatan
Media Vsist 2011 ini bisa
memberikan pengetahuan
bagi setiap wartawan
tentang proses kegiatan
bisnis Pertamina dari hulu
ke hilir. Bagaimana susahnya
mencari minyak, mengolahnya
hingga memasarkannya ke
masyarakat,” jelas GM Fuel
Retail Marketing Region VI
Afandi seperti dialnsir oleh
Tribun Pontianak. Disamping
itu, Media Visit ini dapat
menjaga hubungan baik antara
Pertamina dengan media
massa.MPFRM REG. VI

Bisnis SPBU Masih Menjadi Magnet
JAKARTA - Di kantor Fuel Retail Marketing Region III, Jalan Kramat Raya, pada Rabu
(26/10) berlangsung penandatanganan nota kesepakatan pengusahaan SPBU Km
125A dengan sistem CODO di rest area Km 125 tol Purbaleunyi. Penandatanganan
dilakukan oleh GM FRM Region III Hasto Wibowo dan Dirut PT Permitra Parahyangan
Prakarsa Indratama Triharjo.
Hasto Wibowo dalam sambutannyamengakui bahwa bisnis SPBU masih menjadi
magnet, khususnya di lokasi rest area jalan tol. Dikatakan bahwa di jalur Jakarta Bandung, hampir setiap rest area selalu ada SPBU-nya. “SPBU itu seperti tanda
yang menjadi magnet suatu kawasan,” kata Hasto.
Indratama menyatakan bahwa kompleks rest area yang akan dibangun adalah
terintegrasi,dimana di sebelah kanan luasnya 34 hektar, dan di sebelah kiri 9 hektar. Rest
area tersebut akan dilengkapi lapangan golf 18 hole yang akan selesai pada Desember
2011 ini.
Pada tahap pertama, SPBU Km 125A ini akan dilengkapi dengan 5 dispenser.MPUHK
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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
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PQA 2011
Berakhir Sudah...
Dari Belakang Panggung Presentasi
CIP APQ Awards 2011
“We are the champions my friends
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
No time for losers
‘cause we are the champions
of the world”
Begitulah sebagian lirik lagu yang dinyanyikan group musik Queen terus
berkumandang di lantai M mengiringi para jawara peraih APQ Awards 2011 yang tampil di
atas pentas untuk menerima berbagai penghargaan dari 12 kategori APQ Awards 2011.
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards merupakan ajang tahunan untuk mendorong
insan Pertamina dalam berkreasi dan berinovasi. Melalui acara ini, inovasi yang
diciptakan dalam continuous improvement program (CIP) diharapkan bisa meningkatkan
daya saing perusahaan serta meningkatkan kinerja perusahaan menuju kelas dunia.
Dari tahun ke tahun CIP telah mengalami kemajuan baik dari sisi jumlah peserta
maupun value creation yang dihasilkan. Tahun 2011 presentasi CIP diikuti oleh 95 gugus
yang terdiri dari 41 gugus kendali mutu (GKM), 22 proyek kendali mutu (PKM) serta
32 suggestion system (SS) yang berasal dari Unit Operasi, Kantor Pusat, dan Anak
Perusahaan, hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen seluruh insan Pertamina
terhadap mutu.
Bagi para peserta presentasi CIP
persiapan yang dilakukan tentunya
membutuhkan effort yang luar biasa,
dimulai dengan sesi wawancara yang
dilaksanakan pada hari Minggu tanggal
30 Oktober dan dilanjutkan dengan
presentasi pada tanggal 31 Oktober
sampai dengan tanggal 1 Nopember
2011.
Di sana sini terlihat peserta bersama kelompok gugusnya berdiskusi jelang
presentasi, mulutnya komat kamit seperti sedang membaca mantra..he..he..he
kelihatannya sedang menghapal, berlatih yel-tel untuk tampil di atas pentas. Ada yang
mengenakan pakaian seperti detektif conan, dan banyak juga yang mengenakan pakaian
tradisional dari daerah masing-masing. Pokoknya seru...

Saking asyiknya berlatih untuk persiapan sebagian peserta banyak yang menunda
waktu makannya, sehingga ada peserta yang sakit karena masuk angin, untungnya
tenada medis stand by untuk memberikan bantuan..Hal ini dapat diambil kesimpuian
bahwa semua peserta presentasi dengan segala daya dan upaya menginginkan yang
terbaik untuk tampil semaksimal mungkin.

Hasil asesmen PQA tahun 2011 ini telah diserahkan kepada pimpinan masing-masing
Aplikan dalam suatu rangkaian acara Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2011 pada
tanggal 2 Nopember 2011 lalu. Moment penting ini menandai pula berakhirnya keseluruhan
rangkaian pelaksanaan asesmen PQA 2011 yang telah diawali dari pelatihan-pelatihan
bagi sekitar 214 orang baik Tim Penyusun Dokumen Aplikasi maupun Tim Examiner di
bulan Maret-April lalu, penyusunan Dokumen Aplikasi oleh masing-masing Unit Bisnis,
pelaksanaan asesmen dalam 3 batch yang melibatkan 54 orang Tim Examiner, hingga
proses finalisasi feedback report dalam sidang Dewan Judge yang melibatkan pejabat
setingkat SVP pada tanggal 18 Oktober 2011 lalu.
Secara umum,
terdapat peningkatan
perolehan skor PQA
di tahun 2011 ini jika
dibandingkan periode 2
tahun sebelumnya yang
menandakan adanya
perbaikan dalam hal
pengelolaan bisnis
Aplikan. Namun demikian,
dengan predikat tertinggi
yang dicapai saat ini yaitu
Good Performance, maka masih ada 4
anak tangga lagi yang harus dilalui untuk
mencapai predikat tertinggi sebagai
World Leader.
Sejalan dengan hal itu dan sesuai
dengan visi baru Pertamina yaitu menjadi
Perusahaan Energi Nasional Kelas
Dunia, maka asesmen PQA berbasis
KKEP bagi Unit Bisnis/Unit Operasi/
Anak Perusahaan ini amatlah penting.
Sebagaimana juga yang disampaikan
oleh Dirum di media ini edisi minggu
lalu, bahwa setiap value creation yang
dihasilkan haruslah mampu diukur
keberhasilannya dengan parameter kinerja yang standart yaitu Kriteria Kinerja Ekselen
Pertamina (KKEP).
Terkait hal itu, Feedback Report hasil asesmen PQA berbasis KKEP ini perlu
dimanfaatkan secara maksimal sebagai acuan dalam proses peningkatan kinerja dan
pedoman bagi terciptanya ide inovasi dan kreatifitas di setiap lini kerja agar dapat
meningkatkan daya saing perusahaan secara keseluruhan. Feedback Report ibarat bola
salju yang digulirkan, yang akan menemukan kekuatannya sebagai energi gerak jika kita
semua menindaklanjutinya. Sebagaimana tahun sebelumnya, QM-General Affairs Directorate
akan lebih mengintensifkan proses coaching & monitoring tindak lanjut Opportunity For
Improvement (OFI) dalam Feedback Report ini menjadi Action for Improvement (AFI).
Bagaimanapun
disadari bahwa masih
banyak yang masih
perlu ditingkatkan dalam
pelaksanaan PQA
mendatang, tak ada
gading yang tak retak,
terus dan terus berbenah
untuk kebangkitan
Pertamina ke depan.
Sampai jumpa dalam PQA 2012 mendatang.
Salam KKEP
Plan-Execution-Achievement

Kini sudah seminggu APQ Awards 2011 berlalu, tentunya banyak pelajaran dan
kenangan yang tersisa dari ajang tahunan tersebut bahwa inovasi dan kreativitas sangat
diperlukan demi kejayaan perusahaan yang kita cintai ini.

oleh Annisrul Waqie - Tim QM, General Affairs Directorate

Akhirnya “Welcome to TKMPN XV Makassar”•

Oleh : Hilda Yanti - Tim QM, General Affairs Directorate
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 - Untuk menambah keimanan dan ketakwaan anggota Per
satuan Wanita Patra Pusat mengadakan pengajian di Gedung PWP
Simprug, pada (3/11). Dalam sambutannya Ketua PWP yang diwakili oleh
Ibu Wati Edi Setianto berharap kegiatan ini akan memberi pencerahan dan
iman anggota PWP.
Dalam kesempatan tersebut, AA Hadi Wibawa dalam tausiyahnya
menyampaikan ada lima hal yang harus kita lakukan agar bisa meraih
kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Pertama, kita harus memperbaiki
kualitas hubungan kita dengan Allah SWT. Bila kita selalu mendekatkan
diri kehadirat-Nya, maka Alloh SWT akan melimpahkan kasih sayangnya
kepada kita. Kedua, perbaiki hubungan kita dengan orang tua, karena Ridho
orang tua adalah ridho Allah SWT. Ketiga, perbaiki hubungan kita kepada
keluarga inti, yakni suami, istri serta anak-anak kita. Keempat dan kelima,
selanjutnya perbaiki hubungan dengan alam dan lingkungan sekitar seperti
tetangga kita dan yang terakhir perbaiki sikap kita terhadap fakir miskin.
“Di zaman sekarang banyak orang yang selalu merasa susah, banyak
harta tapi merasa kekurangan, sempit hidupnya, dan sepertinya selalu saja
mendapat kemalangan. Karena itu, sudah seharusnyalah kita berintrospeksi

Foto : KUN/Pertamina

Meraih Kesuksesan Hidup dengan Iman dan Takwa

diri. Mungkin kita tidak pernah melaksanakan lima hal diatas.Maka mari
kita bersama memperbaiki diri hingga nantinya kita akan menjadi manusia
yang sukses dunia dan akhirat.MPKUN

GM FRM Region VII Bangun Komunikasi dengan Jurnalis
MAKASSAR - General Manager Fuel Retail Marketing Region VII Adi
Nugroho giat melakukan silaturahmi ke berbagai pihak di Makassar,
Sulawesi Selatan (Sulsel). Setelah sempat beraudiensi dengan Gubernur,
Muspida dan ketua DPRD Sulsel, Adi juga membangun kemitraan dengan
media melalui silaturahmi dengan para pekerja media baik cetak, elektronik
dan online.
Silaturahmi yang dikemas santai di Black Canyon, Adi secara personal
membangun komunikasi dengan para jurnalis. Para jurnalis tampak
akrab memperbincangkan topik ringan di luar teknis kebijakan Adi selaku
pimpinan di Fuel Retail Marketing di Region Sulawesi.
Kinerja para kuli tinta ini diapresiasi GM sebagai sebuah profesi mulia
karena tugasnya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat
dan fungsi kontrol. Media dan jurnalis dikatakan Adi merupakan mitra guna
menyampaikan hal positif juga perkembangan perusahaan.
Wartawan senior dari LKBN Antara, Hendra Nick Arthur menyampaikan
kepada GM jika jurnalis siap menyampaikan informasi positif kepada
masyarakat. “Kami sangat senang bisa terlibat dalam sebuah komunikasi
non formal dengan pekerja Pertamina, apalagi dalam hal ini dilakukan

Foto : FRM REG. VII

Sinopsis
Sebelas Patriot merupakan
kisah yang menggetarkan mengenai
semangat yang dapat memberikan
inspirasi tentang cinta seorang anak,
dan pengorbanan seorang Ayah
dalam kegigihan memperjuangkan
nilai-nilai anak bangsa yang berani
memperjuangkan hak-haknya
sebagai anak Indonesia demi
kemerdekaan bangsa Indonesia
dalam menggapai mimpi-mimpi.
Aku ingat tentang Ayah seperti
gambar yang samar, pada suatu
malam aku dan teman-teman duduk
di sebuah ruangan mereka adalah
Trapani si pemalu dan Mahar
si bergajul. Nah, Kawan, itulah
ayahku, dan umurku, mungkin
tiga atau empat tahun waktu itu.
Ayah berkerja menjadi kuli di PN
Timah, bergegas berangkat kerja
naik sepeda, dan bergegas pula
pulangnya. Menerima gaji kecil dan
beras 60 kilogram setiap tanggal 1.
Selalu begitu, tetap, bertahun-tahun.
Ayah adalah inti dari kesederhanaan
itu karena sikapnya yang sangat
pendiam, tak pernah menuntut
apapun dari siapa pun, merasa tak
perlu membuktikan apa pun pada
siapa pun, selain kasih saying untuk
keluarga, tak banyak tingkah. Begitu
saja gambaranku tentang Ayah.
Di tengah olahraga yang telah
dipolitisasi dan tekanan batin
olahragawan lokal, tersebar berita
tentang tiga anak muda, para kuli
parit tambang, yang lihai bermain
bola. Dalam waktu singkat, ketiga
anak itu kondang. Mereka adalah
tiga saudara kandung berusia
13, 15, 16 tahun yang tempo hari
dipaksa Belanda meninggalkan
rumah untuk bekerja rodi. Perlahan
namun pasti, si tiga saudara berhasil
mengangkat pamor unit tambang
dalam piala Distric beheerder.
Sepak bola, olahraga rakyat
dunia itu, tak ayal melanda kami.
Aku, sebagaimana semua anak
lelaki Melatu, sudah kecanduan
sepak bola sejak kecil. Sepak bola
adalah agama kedua kami setelah
Islam. Aku makin gemar sepak bola
dan tak ada hal lain dalam kepalaku
selain ingin menjadi pemain PSSI!
Untuk menggantikan posisi Ayah
yang telah dirampas Belanda.
Berbeda dengan karya Andrea
Hirata yang sebelumnya, keunikan
buku Sebelas Patriot ini, didalam
bukunya disisipkan sebuah CD
musik yang berisikan tiga buah lagu
yang secara lirik dan aransemen
musiknya langsung diciptakan
Andrea Hirata. Lagu-lagu tersebut
dapat mengetarkan hati para
pembaca buku yang kemudian
juga turut dapat merasakan
perjuangan para atlit dan dapat
juga memberikan semangat bagi
supporter pencinta sepak bola.
Buku sebelas Patriot ini
sebagai inspiratif tentang cinta
seorang anak Indonesia akan
Olahraga. Untuk para pembaca
dapat mengetahui meletupkan
gelora semangat rasa cinta pada
bangsa Indonesia, demi mendukung
PSSI dan tim olahraga Indonesia
saat bertarung. Andrea Hirata
mengajak seluruh rakyat Indonesia
pencinta PSSI untuk menyebut diri
mereka sebagai Patriot PSSI. Cinta
PSSI, Cinta Indonesia.Merdeka!.
MP
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Adi Nugroho berbincang santai dengan para jurnalis di Makassar.

oleh pimpinannya sendiri. Teman-teman jurnalis akan tetap menjadi mitra
Pertamina selama pintu informasi juga dibuka buat para pekerja media,”
ujar Hendra.MPFRM REG VII

Ardiansyah :
OSN, Lebih Memacu Semangat Belajar
Pesona Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2011 memang luar biasa.
Pertama kali dilaksanakan tahun 2008, OSN terus menarik peserta yang semakin
meningkat. Tahun 2011 ini, pada penyelenggaraan yang keempat, sekitar 16.748
peserta mahasiswa/i dari seluruh penjuru tanah air mendaftar untuk keempat
kategori, yaitu Matematika, Fisika, Kimia, Biologi.
Setelah penyisihan di tingkat provinsi selesai dihasilkanlah 132 pemenang
terbaik untuk keempat kategori yang datang mewakili 33 provinsi dari seluruh
Indonesia. Di antara mereka terdapat Ardiansyah, pemenang I kategori Kimia
yang mewakili Provinsi Riau.
Anak muda kelahiran Danau Bingkuang, 7 Mei 1990, tampak penuh semangat
dan optimis saat ditemui Media Pertamina di Wisma Makara UI, Kampus UI Depok,
akhir Oktober lalu. Ardi lulus dari SMA Negeri Plus Pekanbaru tahun 2008, dan
masuk ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tahun 2009,
dengan mengambil jurusan Pendidikan Kimia.
OSN Pertamina 2011 ini bukanlah keikutsertaan Ardi yang pertama.
Sebelumnya ia juga sempat ikut OSN PTI 2010, namun tidak berhasil lolos
ke Jakarta, karena ia hanya menjadi pemenang II. Sementara yang dikirim ke
Jakarta adalah pemenang I. OSN tahun ini pun ia hampir tidak ikut, karena adanya
perubahan nama dari OSN PTI ke OSN Pertamina yang membuatnya bingung.
Namun akhirnya ia pun mendaftarkan diri.
Mengikuti OSN Pertamina 2011, Ardi mengakui kesulitannya pada fase
pembuatan makalah yang hanya diberi waktu 1 minggu. “Menurut saya, waktu 1
minggu tersebut masih kurang untuk menulis makalah,” kata Ardi yang punya IPK
3,83 ini. Namun ia pun senang bisa lolos dari lubang jarum di tingkat provinsi.
Berlaga di tingkat nasional, dan bertanding dengan lawan-lawan dari berbagai
provinsi, tidak menyurutkan semangatnya. Bertanding dengan lawan-lawan

yang berat, membuatnya
semangat belajarnya
terpacu lagi untuk
menjadi yang terbaik.
Tentang harapan
nya, Ardi dengan op
timis menjawab bahwa
ia ingin menjadi juara.
“Kalau juara kan dapat
beasiswa. Kalau di
tingkat provinsi, kita
hanya dapat hadiah
uang tunai saja. Tetapi
di tingkat nasional,
juga akan memperoleh hadiah beasiswa.,” ujarnya
mantap.
Ketika ditanyakan apakah ia mengenal Pertamina, ia pun tersenyum lebar.
“Ya sedikit tahulah. Yang saya ketahui, Pertamina itu suatu perseroan terbatas
milik negara, yang tugasnya mencari minyak dan gas bumi, mengolahnya
menjadi bahan bakar minyak dan gas, serta produk turunannya,” kata pemuda
yang hobi main futsal ini.
Ke depan, Ardi masih berharap untuk bisa melanjutkan kuliahnya ke S2,
khususnya studi Teknik Kimia. Ia tidak memasalahkan apakah di dalam negeri
atau di luar negeri, karena tergantung apakah ia berhasil mendapatkan
beasiswa. Namun ia tidak akan menolak jika ada kesempatan untuk bekerja
di Pertamina.MPUHK
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JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan aspek HSE di lingkungan M&T Directorate,
diselenggarakan HSE Leadership Forum bagi General Manager / Manager Fuel Retail Marketing Region I-VIII – M&T Directorate (28/11). Dalam forum tersebut, Staf Ahli
HSE Direktur Umum Ismet Somad bertindak sebagai fasilitator. GM PT PHE ONWJ
Ignatius Tenny Wibowo dan Business Development Director - Dupont Yopie Rissa
memaparkan best practice penerapan HSE Leadership di perusahaan kelas dunia.
Forum ini dihadiri oleh Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo. SVP Fuel Retail
Marketing & Distribution Djoko Prasetyo, VP HSSE Joko Susilo dan jajaran manajemen unit bisnis M&T Directorate. Komitmen yang tinggi para General Manager Fuel
Retail Marketing terhadap aspek HSE ditandai dengan penandatanganan Kontrak
Kinerja Kepemimpinan Aspek HSE antara Para GM dengan SVP Fuel Marketing
& Distribution Djoko Prasetyo di akhir forum. Kontrak Kinerja tersebut diantaranya
adalah melaksanakan MWT dan memimpin langsung HSE Meeting setiap bulan,
secara personal bertemu dengan pekerja yang mendapatkan Loss Time Incident
serta mengembangkan kompetensi K3 secara personal. MPWNR

slamet riadhy

Direktur Utama
PT Pertamina Geothermal Energy

narendra widjajanto
Direktur Keuangan
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : WNR/PERTAMINA

Foto : DRP/Pertamina

Foto : DRP/Pertamina

HSE LEADERSHIP FORUM BAGI GENERAL MANAGER/MANAGER FUEL
RETAIL MARKETING

richard hasudungan tamba

Warung Kopi

Semangat Kerja
Sammy
Roni

Fathir
Roni
Sammy
Iyum
Roni
Iyum
Roni
Ujang
Roni
Iyum
Fathir
Roni

Sammy

Fathir

Sammy

Roni

: Wah pagi-pagi pada keliatan seneng
nihhh....
: Hei bro... iya... Kita lagi happy. Ayo,
sebelum kita kerja, kita sarapan dulu.
Blom jam tujuh kan???
: Hahahaha tumben Ron... Jadi rajin kerja.
: Iya donk. Kita harus nunjukin kalau kita
kerja gak main-main. Gak ‘magabut’.
: Wuih, berat euy omongannya Roni...
: Punten Mas Roni, ini sarapannya.
: Makasih ya Yum....
: (senyum) Punten lagi mas, ‘magabut’ teh
apa??
: Hahahaha.... Iyum dengerin aja.
Magabut tuh Makan Gaji Buta.
: Ih si Iyum mah, kebiasaan. Ikut campur
aja urusan orang lain. Maaf ya mas...
: Hehehe... gak apa-apa Jang.... Kamu
jangan cemburu gitu donkkk...
: Ah udah ah... Permisi mas-mas semua.
: Eh gimana ceritanya kok bisa jadi lebih
semangat kerja sekarang...?
: Hehehehe ya pengen semangat aja. Kan
walaupun cuma outsourcing, tetep harus
nunjukin loyalitas kita buat perusahaan.
: Ckckckck... Mantabbbsss. Betul Ron.
Apalagi sekarang perusahaan terus
mentransformasi diri.
: Yah semoga aja semangat kerja
outsourcing mendapatkan perhatian
khusus dari manajemen. Kadang, saya
kasihan lho... Peran mereka banyak
yang melebihi tugasnya. Harusnya,
perusahaan memberikan reward yang
sepadan.
: Saya setuju tuh... Semoga aja mulai
dirumuskan dan dipetakan apa yang
akan dilakukan perusahaan untuk lebih
meningkatkan kompetensi mereka.
Kalau aturannya jelas, saya yakin
seluruh SDM di perusahaan ini, apapun
statusnya, akan bersungguh-bersungguh
memberikan kontribusinya untuk
perusahaan.
: Ah, jadi gak enak nih... Hayuuu bro...
Dah jam 7 nih... Waktunya kerja. Biar
hidup lebih bermakna... Hehehehe....MP

Foto : FRM REG. I

Vice President Upstream Technology Centre
Direktorat Hulu

Pulau Sambu - Dalam rangka koordinasi perencanaan
kebutuhan dan pengiriman BBM, pada 13 Oktober 2011
Pertamina dan PT PLN Pembangkitan Sumbagut dan PT PLN
Wilayah NAD melakukan rapat koordinasi dan kunjungan ke
Terminal BBM Pulau Sambu. Pada kunjungan tersebut pihak
PLN menyampaikan terima kasih atas pelayanan Pertamina
yang selalu memberi dukungan pelayanan maksimal selama
ini. Dijelaskan juga bahwa dukungan BBM Pertamina sangat
penting bagi kontinuitas operasional pembangkit PLN yang akan
berdampak bagi pelayanan listrik ke masyarakat. Rombongan
dibawa melihat langsung sarfas yang ada di TBBM Pulau Sambu.
Melalui rapat koordinasi dan kunjungan dari PLN ke TBBM Pulau
Sambu diharapkan perencanaan dan pengiriman BBM untuk BBM
dapat berjalan lancar seperti yang selama ini telah dilakukan
sekaligus meningkatkan sinergi BUMN antar PT Pertamina
dengan PT PLN.MPFRM REG. I

PEP REGION SUMATERA MEMBORONG PIALA HUT KOTA
PRABUMULIH KE-X
PRABUMULIH - PT Pertamina EP Region Sumatera me
menangkan kategori stand terbaik BUMN dan mobil hias
terbaik BUMN dalam kegiatan HUT Kota Prabumulih ke-X.
Penghargaan ini diumumkan pada malam penutupan pameran
HUT Kota Prabumulih minggu (23/10). PT Pertamina EP
Region Sumatera bekerja sama dengan PT Pertamina EP
UBEP LIMAU berpartisipasi memeriahkan pameran dengan
membuka booth yang mengusung tema pendidikan dan CSR.
PT Pertamina EP mengundang dua Sekolah Dasar dan dua
Sekolah Menengah Pertama untuk berkunjung ke stand. Dalam
kegiatan tersebut, mereka mendapatkan materi pengenalan
migas. Setelah itu dilanjutkan dengan lomba mewarnai si
Patra untuk Sekolah Dasar, serta lomba membentuk kerajinan
clay (tepung) untuk Sekolah Menengah Pertama. PEP Region
Sumatera juga memboyong mitra binaan untuk mengisi stand
pameran. Diantaranya adalah kerajinan membuat hiasan dari
clay , kerajinan membuat hiasan dari barang bekas, dan hasil
olahan nanas.MPPEP REG. SUMATERA

Foto : PEP REGION SUMATERA

Foto : DRP/Pertamina

Kunjungan PLN Ke Terminal BBM Pulau Sambu:
Membangun Customer Loyalty
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JAKARTA - PT Pertamina
Tongkang (PTK) melakukan
kerja sama dengan PT Perta
mina Dan a Ventura (PDV).
Sinergisitas yang dibangun
ked ua anaka perusahaan
Pertamina tersebut ditandai
dengan penandatanganan
perjanjian pakai Dana
P r o g r a m K e s e j a h t e r a a n
Pekerja (DPKP). Kerja sama
ini berujuan untuk mem
pertahankan kesejahteraan
pekerja PTK di hari tua.
Acara tersebut dilaksa
nakan pada 26 Oktober
2011, di Gedung PTK Pusat.
Perjanjian tersebut ditan
datangani oleh President

Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) Mardjo
Soebianto mencoba salah satu alat medis di klinik franchise pertama
milik Pertamedika.

Klinik Franchise
Pertama Pertamedika
Diresmikan di Bogor

Director PTK Suherimanto
dengan Direktur Utama PDV,
Yayok T. Wisanggo. Acara ini
dihadiri oleh jajaran Direksi
beserta Tim Manajemen PTK,
Direktur beserta staf PDV.
Suherimanto menyam
paikan bahwa kerja sama
ini merupakan langkah awal
untuk kerja sama selanjutnya
dengan PDV yang sama-sama
merupakan Anak Perusahaan
PT. Pertamina (Persero).
“Semoga, sinergi dengan se
sama anak perusahaan PT.
Pertamina (Persero) akan
menjadikan kerja sama yang
saling menguntungkan kedua
belah pihak,” ujarnya.MPPTK

Foto : PTK

Sinergi PTK dan PDV

Direktur Utama PDV Yayok T. Wisanggo dan President Director PTK Suherimanto setelah menandatangani berita acara perjanjian pakai DPKP.

Perpanjangan Ijin Penggunaan Hutan untuk PGE Disetujui
BANDUNG - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan
menyerahkan surat ijin perpanjangan penggunaan
hutan untuk eksploitasi panasbumi kepada Direktur
Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Slamet Riadhy untuk seterusnya diserahkan
kepada CEO Star Energy Mr. Bret Mattes di
Kantor Star Energy Geothermal (Wayang Windu)
Ltd Pangalengan, Kabupaten Bandung, pada
(26/10). PT Pertamina Geothermal Energy ada
lah pemegang hak izin usaha pertambangan
dari pemerintah RI dan Star Energy Geothermal
(Wayang Windu) Ltd. adalah kontraktor yang
mengelola dan memproduksi lapangan Wayang
Windu. Kunjungan ini merupakan wujud nyata
kepedulian Menteri Kehutanan dalam memajukan
penyediaan energi bersih di Indonesia khususnya
yang bersumber dari tenaga panas bumi. Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan mengimbau agar
semua pihak turut serta membantu kelancaran
pengembangan industri panasbumi.MPPGE

Foto : PGE

CSS dan Pertagas Sepakat Terapkan ‘Chargeback’
JAKARTA - Bertempat di
Gedung Annex Lantai 1, fung
si SVP Corporate Shared
Service (CSS) Direktorat
U m u m B u r h a n u d i n AE
dan Dirut Pertamina Gas
(Pertagas) Gunung Sardjono
Hadi menandatangani
K e s e p a k a t a n B e r s a m a
C h a r g e b a c k 2 0 11 p a d a
Selasa (18/10).
SVP CSS Burhanudin
AE m e n y a t a k a n b a h w a
penandatanganan ini bisa
sangat bermakna untuk
kedua belah pihak. “Buat
CSS ini merupakan suatu
kewajiban bahwa kita harus
menyanggupi apa yang
diperjanjikan dan betulbetul memenuhi apa yang
diperlukan customer kita.
Dan sekaligu pada saat yang
sama kita juga memperoleh
hak untuk menagih. Demikian
pula sebaliknya,” kata Bur

hanudin.
“Salah satu makna dari
acara ini ialah merupakan
bagian dari transformasi
yang dilakukan CSS, dimana
kita berusaha meningkatkan
kolaborasi dengan semua
customer kita. Kolaborasi
merupakan kata kunci bagi
CSS untuk memenuhi ke
wajiban-kewajiban,” tegas
Burhanudin.
Sementara Dirut Pertagas
Gunung Sardjono Hadi
mengatakan bahwa ke
sepakatan ini merupakan
ses uatu yang wajar. “Me
mang ada hubungan se
cara korporasi, tetapi ka
mi bangga bahwa kami
sudah menjadi SBU, dimana
kami sudah mengacu pada
perseroan,suatu unit bisnis
yang dituntut accountable, dan
bisa dipertanggungjawabkan,”
kata Gunung.” Kita sama-sa

Foto : KUN/Pertamina

Bogor – Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika
(Pertamedika), Mardjo Soebianto meresmikan klinik
sistem franchise di Jalan Soleh Iskandar, Bogor, (17/10).
Klinik sistem franchise ini merupakan klinik pertama
sekaligus menjadi pilot project anak perusahaan Per
tamina tersebut.
“Franchise system untuk klinik Pertamedika me
rupakan terobosan bisnis yang fokus pada produkproduk unggulan Pertamedika. Hal ini merupakan
penetrasi dan ekspansi pasar yang menjadi salah satu
strategi pengembangan Pertamedika,” kata Mardjo
dalam sambutannya.
Konsep franchise yang ditawarkan Pertamedika berupa
pendirian Poliklinik Pertamedika yang menyediakan
jasa terpadu (intergrated) untuk kepentingan edukasi
kesehatan, pemeriksaan, pencegahan, pengobatan
hingga pemulihan kesehatan. “Pertamedika memberikan
kesempatan bagi masyarakat yang memiliki modal dan
mau berinvestasi untuk bergabung bersama jejaring
kami,” katanya.
Mardjo juga menyatakan bahwa terdapat dua konsep
usaha dari poliklinik Pertamedika ini. Yaitu, konsep
atau model utama yang menyajikan jasa layanan yang
lengkap, dan konsep atau model spesialisasi.
Terkait dengan itu, Direktur Utama PT Pertamedika
Sentul, Dany Amrul Ichdan mengatakan bahwa Perta
medika menyediakan berbagai model klinik yang akan
tampil sesuai dengan konteks keberadaan tempat. “Kami
tampilkan menu-menu ‘siap saji’ untuk dipakai bagi
peminat yang ada di lokasi manapun,” katanya.
Dany menuturkan bahwa harga paket paling seder
hana dalam franchise klinik ini dimulai dari Rp 540 juta,
Rp 840 juta hingga Rp 3 miliar. “Kami sediakan paket
ready for use bagi siapa saja yang berminat sesuai
dengan budget-nya. Yang terpenting semuanya harus
sesuai dengan standarisasi kami. Mulai dari mutu
layanan, SOP, layanan media, hingga tenaga media
yang praktek disitu adalah dokter yang di-endorse oleh
Pertamedika,” jelasnya.
Menurut Direktur Pengembangan Pertamedika
Sum anto, sebenarnya perencanaan konsep klinik
franchise ini telah digodok sejak tahun 2010 lalu, dengan
mempersiapkan model, bentuk, kajian dan segala
macam di dalamnya. Target pengembangan klinik sistem
ini minimal 60 klinik di tahun 2015.
Kendati baru sebatas pilot project, klinik franchise
perdana Pertamedika itu sudah mengundang banyak
animo para investor. Hingga peresmian berlangsung,
Sumanto mengatakan sudah ada permintaan dari be
berapa kota seperti Lampung, Semarang, Jogja, Medan,
Palembang, Surabaya dan bahkan beberapa klien dari
luar negeri. MPSAHRUL

10

Tahun XLVII, 14 November 2011

SVP Corporate Shared Service (CSS) Direktorat Umum Burhanudin AE berjabat tangan dengan Dirut Pertamina Gas (Pertagas) Gunung Sardjono Hadi
sebagai tanda disepakatinya penerapan chargeback di Pertagas.

ma punya kewajiban, tetapi
saya akan mengutamakan
kewajiban kami terlebih
dahulu, yaitu membayar jasa
yang telah disediakan.”
Chargeback berkaitan
dengan tagihan dari CSS yang
telah memberikan layanan

kepada para customer, yaitu
fungsi dan anak perusahaan
yang membutuhkan, dalam
hal mana layanan tersebut
kemudian ditagihkan kepada
para customer. Tagihan
ini disebut inter company
transaction.MP UHK
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Medan – Memperingati hari Sumpah Pemuda pada 28
Oktober yang lalu, Pertamina bersama Aliansi Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Medan menggelar
Dialog Kebangsaan bertemakan “Semangat Sumpah
Pemuda dalam Merekontruksi Kedaulatan Energi
Nasional”, di Garuda Plaza Hotel, Medan.
Dialog Kebangsaan diisi oleh Manager External
Communication Pertamina Ugan Gandar sekaligus
Presiden Serikat Perkerja Pertamina Bersatu, Anggota
DPRD Sumut Marahalim Harahap, Kadis Pertambangan
dan Energi Pemprov Sumut Untungta Kaban dan
Ketua DPC Pemuda Pancasila Kota Medan Boyke
Turangan.
Ugan Gandar menyambut baik kegiatan mahasiswa
menggelar kegiatan ini. “Dialog dapat mengasah
kepekaan mahasiswa dalam berpikir serta bertindak
untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa
ini,” ujar Ugan. Dalam kesempatan tersebut, Ugan
menegaskan bahwa Pertamina adalah milik rakyat.
“Jadi, rakyat harus peduli terhadap perusahaan negara
ini,” tegas Ugan.
Sebelumnya, Senior Vice President Petroleum
Prod. M&T Pertamina Iqbal Hasan menjelaskan sejarah
Pertamina kepada peserta dialog. Iqbal mengungkapkan
bahwa mengenang kembali hari bangkitnya Pemuda
Indonesia merupakan langkah positif untuk memupuk
terus persatuan dan kesatuan.
Sementara itu, Ketua Panitia Irwan Lubis yang juga
Presiden Mahasiswa Univeritas Negeri Medan meng
aku prihatin dengan kondisi energi nasional, khususnya
di Sumut yang kaya energi tetapi masih tergantung
dengan energi dari negara asing.MPFRM REG. I

Pelatihan Budi Daya
Eceng Gondok
PLAJU – RU III sangat peduli terhadap pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa
program CSR yang telah digulirkan, seperti budi daya
eceng gondok.
Salah satu mitra binaan CSR RU III yang cukup
sukses dalam membudidayakan eceng gondok adalah
Wiryo Supardjo yang berhasil mengembangkan usaha
eceng gondok mulai dari proses pengambilan bahan
baku sampai menjadi produk.
Pada 7 Nopember 2011 Pak Wiryo bersama staf
berbagi ilmu kepada 50 kader pengrajin eceng gondok
di Kelurahan Sungai Lais dalam pelatihan budi daya
eceng gondok di Kantor Lurah Sungai Lais Kecamatan
Kalidoni Palembang.
Public Relations Section Head RU III Jamsen Purba
dan staf Public Relation Makhasin dan Sri Rachmi
Indahsari mengungkapkan, bantuan pelatihan budidaya
eceng gondok bertujuan untuk meningkatkan ekonomi
masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Sementara itu Lurah Sungai Lais Danilawati meng
harapkan agar pelatihan ini diikuti dengan sebaikbaiknya, karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan
Pertamina dalam penyelenggaraan pelatihan. “Jangan
setelah mengikuti pelatihan ini dilupakan begitu saja,
cari dan manfaatkan ilmu yang didapat untuk bisa
mendapatkan uang,” harap Danilawati.MPRU III

Pertamina Sukseskan
Program Campak dan Polio
Jakarta – Dalam upaya
mencapai visi menjadi peru
sahaan berskala dunia, PT
Pertamina (Persero) harus
benar-benar memahami
per annya sebagai tulang
pungg ung perekonomian
negara. Perihal tersebut,
tentu terkait dengan masalah
kesejahteraan masyarakat
termasuk di bidang kesehatan
yang menjadi salah satu to
lok ukur peningkatan kese
jahteraan.
Untuk itu, melalui kegiatan
Corporate Social Resp on
sibility (CSR), Fuel Retail
Marketing (FRM) Region III
bersama dengan Pemerintah
Kota Jakarta Utara turut serta
dalam menyukseskan pro
gram campak & polio di Pus
kesmas Kecamatan Koja.
Dalam kesempatan ter
sebut, Walikota Jakarta
Utara Bambang Sugiyono
mengimbau agar masyarakat
m e l a k u k a n i m u n i s a s i
dengan membawa balitanya
ke posyandu. Bambang
mengintruksikan kepada
kader posyandu untuk

melakukan pendataan ulang
balita, dimana pendataan
dapat dilakukan mulai dari
tingkat RT.
“Hal ini harus dilakukan
mengingat penyakit cam
pak merupakan penyakit
yang dapat menular dan
mematikan. Bagi mereka
yang terkena penyakit campak
tubuhnya menjadi lumpuh layu
dan dapat mengakibatkan
kematian,” jelas Bambang.
Kegiatan yang berlang
sung di Posyandu Melati Putih
2, RW 08 Kelurahan Lagoa
Kecamatan Koja Jakarta
Utara ternyata mendapatkan
perhatian dari warga setempat
terutama bagi orang tua yang
memiliki anak balita. Program
ini pun berlangsung hingga
18 November 2011 dan
dilakukan secara ser entak
di 31 kelurahan. Imun isasi
campak dilakukan unt uk
160.000 anak balita. Mereka
juga diberikan imunisasi polio
tambahan, meski sebelumnya
telah melakukan imunisasi
polio dengan perhitungan
waktu tertentu sesuai dengan

Foto : FRM REG. III
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Dede Sulaeman, OH TBBM JKT Group menyerahkan bantuan sarana kampanye dalam pencanangan program imunisasi campak dan polio dari Pertamina
kepada Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono.

ketentuan yang diperbolehkan
secara medis.
Pada saat yang bersa
maan, Operation Head Ter
minal BBM Jakarta Group
- Plumpang Dede Sulaeman
menyerahkan bantuan CSR
seb esar Rp. 50 juta yang
diserahkan oleh kepada Wa
likota Jakarta Utara Bambang
Sugiyono.

Dengan adanya bantuan
dari CSR Pertamina, Bam
bang berharap agar pro
gram imunisasi ini dapat
terus berjalan. Bambang
memberikan apresiasi atas
kepedulian Pertamina dalam
bidang kesehatan masyarakat,
dan berharap perusahaan
lain dapat mengikuti jejak
Pertamina.MPFRM REG. III

FRM Region VI Rangkul
Komunitas Motor Tanam Pohon
BALIKPAPAN – Pertamina
Pemasaran Kalimantan meng
gelar event Feel The Pride
pada (30/10). Dalam event
promo Pertamax tersebut,
Pertamina menobatkan
Walikota Balikpapan Rizal
Efendi sebagai Duta Pertamax.
Selain mempromosikan Perta
max, Pertamina Pemasaran
Kalimantan juga mengajak
komunitas motor Honda Ba
likpapan untuk menanam
pohon di Kebun Raya Balik
papan.
Bertempat di Lapangan
Merdeka, event Feel The
Prid e bertujuan mengajak
para pengendara motor
untuk bangga menggunakan
Pertamax. Selain dapat
memb antu negara dalam
menghemat APBN untuk
BBM bersubsidi, sebagian
keuntungan dari penjualan
Pertamax akan disisihkan
untuk penanaman pohon

di Kebun Raya dan Hutan
Kemasyarakatan Balikpapan.
Karena itu, pelanggan Per
tamax Balikpapan patut
bangga karena turut meng
hijaukan Balikpapan.
Dengan dinobatkan se
bagai Duta Pertamax, Ri
zal Efendi akan ikut
mengamp anyekan peng
gunaan Pertamax di setiap
kesempatan. “Dalam ke
sempatan ini saya juga
mengajak dan mengimbau
kepada seluruh elemen pe
merintah kota Balikpapan
untuk beralih menggunakan
Pertamax,” ujarnya.
Dalam kesempatan terse
but, GM Fuel Retail Marketing
Region VI Afandi menye
rahkan secara simbolis bibit
pohon kepada Wakil Walikota
Balikpapan Heru Bambang
selaku Ketua Badan Pengelola
Hutan Lindung Sungai Wain
(BPHLSW).

Foto : FRM Region VI

BERITA

GM FRM Region VI Afandi menyerahkan secara simbolis bibit pohon kepada
Wakil Walikota Balikpapan Heru Bambang selaku Ketua Badan Pengelola
Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW).

Pertamina Pemasaran
Kalimantan bekerja sama
dengan BPHLSW menanam
bibit pohon kayu di Kebun
Raya dan bibit pohon
Aren di areal 2 Ha Hutan
Kemasyarakatan Balikpapan.
“Selain memang BBM ramah
lingkungan, Pertamax juga

mengajak para penggunanya
untuk peduli pada lingkungan.
Sebagian kentungan pen
jualan Pertamax akan di
sisihkan untuk kegiatan pe
nanaman pohon di Hutan
Balikpapan,” jelas Afandi di
sela-sela kegiatan tersebut.
MP
FRM REG. VI
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OSN Pertamina 2011 :

Aksi Biopori
Selamatkan Bumi
JAKARTA - Jumlah gedung bertingkat dan hunian
yang semakin mengepung, serta permukaan tanah
yang berganti dengan lapisan beton dan aspal
menjadikan air hujan yang mengguyur Jakarta
langsung terbuang ke parit dan mengalir kembali ke
laut. Inilah yang menyebabkan ibu kota akan terus
mengalami krisis air tanah.
PT Pertamina (Persero) merasa memiliki tanggung
jawab untuk mengampanyekan penyelamatan air
hujan, dengan aksi nyata membuat lubang-lubang bio
pori di sekitar Kantor Pusat untuk bisa terserap kembali
ke dalam bumi. “Kami membuat lubang biopori untuk
upaya konservasi air tanah, dan sekaligus konservasi
energi,” tutur Adhi Susanto, Asisten Manajer HSE
Operational HO PT Pertamina Persero.
Selain pembuatan biopori di seputar halaman
Kantor Pusat, rencananya juga akan dibangun di
17 Gedung Pertamina yang ada di Jakarta. Bahkan,
menurut Adhi, pihaknya pun membagi-bagikan ma
terial yang dibutuhkan untuk pembuatan biopori ini
untuk masyarakat umum.
“Ya kami juga membagi-bagikan untuk masyarakat,
baik brosur pembuatan biopori maupun material yang
dibutuhkan,” Jawab Adhi di sela-sela pembuatan
biopori di halaman gedung kantor pusat.
Bila tingkat kesadaran para pengelola gedung
serta penghuni ibu kota semakin nyata, akan makin
sedikit air hujan yang terbuang sia-sia. Dan semua
akan kembali ke dalam bumi menjadikan cadangan
air tanah terus melimpah.MPTATAN

Hewan Qurban untuk
Desa Wadang dan Tengger
BOJONEGORO - Dalam menyambut Hari Raya Idul
Adha 1432 H, PT Pertamina EP Cepu mengadakan
kegiatan sosial berupa pemberian bantuan dua ekor
sapi Qurban kepada masyarakat Desa Wadang dan
Desa Tengger Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, yang
dilaksanakan di Balai Desa/ Masjid Desa Wadang dan
Desa Tengger pada Tanggal 04 November 2011.
“Kegiatan sosial ini merupakan salah satu bentuk
kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di se
kitar daerah operasi perusahaan,” kata Manager HR
& GA PEP Cepu Abdul Malik.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa sesuai dengan
komitmen perusahaan, PEP Cepu ingin membangun
bersama masyarakat. Karena itu dengan adanya
kegiatan sosial seperti ini, kami ingin menjadi bagian
dari masyarakat, dimana kita melakukan aktivitas
perminyakan.
Kepala Desa Wadang Bambang Sutikno dan
Kepala Desa Tengger H.Shofwan menyatakan bah
wa masyarakat sangat berterima kasih kepada PEP
Cepu dengan kegiatan sosial seperti ini. Masyarakat
kedua desa tersebut juga mendukung sepenuhnya
kegiatan operasi yang dilakukan oleh PEP Cepu dalam
pengelolaan migas di daerahnya.MPPEP CEPU

Jakarta - Pelaksanaan
Kompetisi Olimpiade Sains
Nasional (OSN) Pertamina
2011 kian menujukkan geliat
perubahan minat anak muda
Indonesia akan sains. Terbukti
dengan peningkatan jumlah
peserta dan juga pemenang
yang makin merata, tidak
didominasi lagi oleh ‘scientist
idol’ pulau Jawa.
Sebanyak 24 pemenang
bidang matematika, fisika,
kimia, dan biologi diseleksi
dari 132 mahasiswa yang
lolos di tingkat provinsi. “Pada
tahun ini, pendaftar berjumlah
16.565 mahasiswa dari 33
provinsi, naik 22,7 persen
dibanding tahun sebelumnya,
yaitu 13500 peserta,” Kata
Vice President Corporate
Communication Pertamina,
Moch. Harun pada malam
grand final OSN Pertamina
2011, Jumat (4/11).
Harun juga mengatakan
bahwa peningkatan tersebut
menjadi indikator sekaligus
input optimisme bahwa sains
menjadi hal menarik bagi anak
muda bangsa Indonesia. Hal
tersebut sejalan dengan tema
OSN Pertamina 2011 kali ini,
yaitu “Mencetak Generasi

Berprestasi Sebagai Energi
Negeri.”
Malam puncak OSN
Pertamina 2011 ini juga
dihadiri oleh Wakil Menteri
Pendidikan Nasional Musliar
Kasim, Komisaris Utama
Pertamina Sugiharto, Direktur
Sumber Daya Manusia
Pertamina Rukmi Hadihartini,
Direktur Keuangan Pertamina
M. Afdal Bahaudin, Wakil
Rektor UI Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan Dr. Ir.
Muhammad anis. M.Met.
Tahun ini, Pertamina
men yediakan total hadiah
sebesar Rp 3,2 miliar. Ha
diah tersebut meliputi bea
siswa dan hadiah lain bagi
pemenang, serta dana pem
binaan bagi perguruan tinggi
yang mahasiswanya termasuk
juara nasional.
Walaupun tetap membagi
peserta dalam empat bi
dang (matematika, biologi,
kimia, dan fisika), tahun ini
pem enang dibagi menjadi
dua kategori. Yaitu, the best
presenter (kualitas penyajian)
dan the best theory.
Kategori the best presenter
untuk kualitas penyaji materi
terbaik dan the best theory

Foto : WNR/Pertamina
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Dongkrak Minat Anak Muda
Terhadap Sains

Direktur Keuangan Pertamina M. Afdal Bahaudin menyerahkan hadiah kepada
para pemenang I Olimpiade Sains Nasional Pertamina tahun 2011.

untuk kualitas teori peserta
dalam mengerjakan soal-soal.
Dalam setiap bidang akan
dipilih tiga pemenang.
Kategori best presenter
bidang matematika dim e
nangkan oleh Salwa Nur
syahidah (Universitas Pen
didikan Indonesia), bidang
biologi (Andreas Binar aji,
Universitas Kristen Satya
wacana), kimia (Agus Hidayat,
Universitas Syiah Kuala),
dan fisika (Chalis Setyadi,
Universitas Gadjah Mada).
Kategori the best theory
diraih oleh I Gede Ariana,
U n i v e r s i t a s P e n d i d i k a n
Ganesha (fisika), Bernard

Immanuel, Universitas In
donesia (matematika), Ar
diantiono, Universitas In
donesia (biologi), dan Ir
kham, Universitas Indonesia
(Kimia).
“Harapan kami, mereka
menjadi bibit unggul. Ternyata
masih banyak para generasi
muda yang baik, pekerja
keras, dan cerdas. Paling
tidak, minat terhadap sains itu
besar. Hadiah memang tidak
seberapa, tapi kebanggaan
mereka menjadi juara. Insya
Allah akan ada peluang bagi
mereka untuk mendapat bea
siswa,” kata Direktur SDM
Rukmi.MPSAHRUL

Rosi, si Pendiam
Kini Ngetop di Sekolah
Nama Rosi Nuril di kalangan siswa SMP Negeri 1, Kartasuro,
Jawa Tengah kini tengah menjadi perbicangan di sekolah. Putra
bungsu dari tiga bersaudara pasangan Edi Purwoko dan Tri Murtini
itu, merupakan siswa pertama dari sekolah tersebut yang melanglang
dunia, berkat prestasinya di cabang olah raga sepak bola. Rosi yang
dikenal pendiam, kini mulai ngetop di sekolah bahkan di sekolah
tetangga se Kartasura.
Remaja kelahiran 31 januari 1997 itu merupakan salah satu dari
18 tunas muda terpilih di Indonesia All Star Team 2011 (IAST). Ia
dipercaya sebagai striker yang ikut berlaga dalam turnamen tahunan
Intesa Sanpaolo,di Milan Italia.
Perjalanan panjang Rosi ke markas Rossoneri, tak berjalan
mulus begitu saja. Sejak dibukanya seleksi AC Milan Junior di 10
kota pada Juni lalu, Rosi yang mengikuti klub sepakbola Bonanza
mengikuti audisi bibit pesepakbola muda di Semarang. “Bagi saya
seleksi seperti yang dilakukan Pertamina, sangat bermanfaat untuk
mencari bakat pesebakbola dari berbagai daerah,”ujarnya.
Dari situlah kemampuan Rosi diasah. Setelah melewati berbagai
babak seleksi, Rosi pun terpilih untuk memperkuat tim Indonesia All
Star 2011.” Seleksinya banyak, ya fisik, dan teknik,”jelasnya. Sejak
tergabung di IAST, kemampuannya diasah ditambah dengan bekal
kedisiplinan. “Saya jadi lebih mandiri, dan disiplin sejak mengikuti
Milan Junior ini. Harapannya bisa menang di turnamen Intesa
Sanpaolo Italia”.
Kini, apa yang diiharapkan Rosi dan rekan-rekannya di IAST

terwujud sudah. IAST mampu mempertahankan gelar juara dunia
yang pernah direbut IAST 2010. Bahkan Rosi menyumbang dua
gol saat bertanding melawan tim gabungan Amerika Tengah, pada
5 November lalu. “Saya bangga dengan prestasi yang diraih, dan
pengalaman ini merupakan kisah indah yang akan saya ceritakan
ke teman-teman,”papar pelajar yang menyukai mata pelajaran Fisika
dan Matematika ini.
“Saya dan teman-teman di IAST bangga bisa melaksanakan
amanat Bapak Menteri Pemuda dan Olah Raga, untuk
mempertahankan prestasi. Dan saya berterima kasih kepada
Pertamina yang memberikan kesempatan saya untuk meraih cita-cita,
“papar pelajar yang bercita-cita menjadi pemain bola ini. MPDSU

