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Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan bernyanyi bersama anak-anak
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) usai
meresmikan PAUD Patra Belia dan taman
bacaan di Kawasan Huntara Kuwang,
Cangkringan, Sleman.

pulihkan ekonomi masyarakat merapi
Kegiatan penghijauan dan pengelolaan lingkungan
menjadi salah satu program dari Pertamina Sobat
Bumi. Lereng Merapi menjadi salah satu wilayah yang
dihijaukan Pertamina lewat program Menabung 100
Juta Pohon sebagai bentuk dukungan Pertamina untuk
memulihkan ekonomi masyarakat pasca bencana.
Sleman – Warga sekitar Huntara (Hunian Sementara) Ku
wang, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Sleman
DIY tak ingin terpuruk dengan kondisi ekonomi mereka. Sejak
Gunung Merapi meletus tahun lalu, warga Kinahrejo tinggal
sementara di kawasan tersebut, dengan mengandalkan
kehidupannya pada kegiatan berkebun serta peternakan.
Karena itulah Pertamina berusaha menghijaukan lereng Merapi
dengan kegiatan Menabung 100 Juta Pohon.
Penanaman pohon dilakukan secara simbolis di Kawasan
Huntara Kuwang, Cangkringan yang dihadiri Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka

Paku Alam IX dan Bupati Sleman Sri Poernomo. Bibit pohon
tersebut akan disebarkan di beberapa wilayah sekitar lereng
Merapi. Yang meliputi 25.000 bibit tanaman keras akan
ditanam di Desa Petung, bekerjasama dengan Paguyuban
Budi Asih dibawah binaan Kopassus. Sementara 3.200 pohon
buah yang merupakan tanaman produktif akan ditanam di
wilayah Kinahrejo sebagai upaya Pertamina dalam mendukung
pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.
“Penanaman pohon dilaksanakan secara bertahap, yang
merupakan realisasi dari program Menabung 100 Juta Pohon.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merehabilitasi hutan
dan juga tanaman milik masyarakat yang rusak karena letusan
Gunung Merapi,”papar Karen dalam sambutannya. Karen
menambahkan upaya ini sekaligus sebagai bentuk dukungan
Pertamina dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca
bencana yang dibuat sejalan dengan rencana Pemda setempat
yang akan mengembangkan Desa Kinahrejo sebagai daerah
agrowisata buah.
Selain melakukan kegiatan penanaman pohon, Pertamina
juga meresmikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Patra
Belia dan taman bacaan sebagai upaya untuk mencerdaskan

generasi penerus bangsa. Taman belajar bagi anak balita
tersebut, sekaligus menjadi bagian dari kegiatan pemulihan
trauma anak-anak saat bencana Merapi melanda tempat tinggal
mereka. “Tentu saja kami merasa terbantu, karena anak-anak
disini bisa kembali bermain, beraktivitas yang menyenangkan,
serta menjadi tempat belajar anak,”ujar Nur, salah satu guru
PAUD Patra Belia.
Usai meresmikan, Karen menyempatkan diri bercerita
dan bernyanyi bersama anak-anak. Belasan balita antusias
mendengarkan cerita yang dibacakan Karen. Sementara
seorang anak mencoba memamerkan kepandaiannya membaca
buku cerita bantuan dari pelanggan SPBU se Jateng – DIY
dan pekerja Pertamina di lingkungan Fuel Retail Marketing
Region IV.
Rangkaian perayaan HUT Pertamina ke-54, ditandai
dengan pencanangan Pertamina Sobat Bumi yang berorientasi
pada percepatan perbaikan lingkungan serta berkontribusi
dalam pengurangan emisi karbon dengan kegiatan utama
‘Menabung 100 Juta Pohon’. Program Menabung 100 juta
pohon dicanangkan Pertamina dalam jangka waktu lima tahun
ke depan dari 2011 – 2015.MPDSU
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Meningkatkan ‘Service Level’
kepada Pelanggan
Pengantar Redaksi :
Unit Bisnis Fuel Industry &
Marine Marketing (FIMM) terus
berpacu untuk lebih meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan.
Menurut Vice President Fuel
Industry & Marine Marketing
Pertamina, Dani Adriananta,
persaingan yang sangat ketat
mengharuskan Pertamina untuk
meningkatkan service level melebihi kompetitor. Karena menjaga
dan memelihara pelanggan biayanya lebih ekonomis dibanding
merebut kembali pelanggan yang sudah beralih ke kompetitor.
Berikut wawancara lengkapnya.
Bagaimana pencapaian target FIMM tahun 2011 ini?
Pada tahun 2011 ini untuk target revenue-nya sudah mencapai
120% dari base target di KPI. Kemudian untuk profitnya, kita
sudah mencapai 87% dari target pada bulan Oktober 2011. Jadi,
kita optimis pada tahun 2011 ini profit yang ditargetkan sebesar
Rp.7,4 triliun di BBM Industry & Marine itu dapat tercapai.
Bagaimana dengan target tahun 2012? Target 2012 sesuai
dengan RKAP (Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan) untuk
sektor Non PSO dan Non PLN itu kita dinaikkan. Volume total
Non PSO-nya ditargetkan menjadi 15,4 juta KL. Dan saya optimis
mampu mencapai angka tersebut.
Bagaimana dengan target RJPP tahun 2011 – 2015? Jadi,
trend di pasar BBM Industry & Marine ini harus dipisahkan di
sektor Industri, khususnya di segmen electricity power generation
itu nantinya akan turun. Kenapa? Karena PLN sebagai pelanggan
terbesar Pertamina akan menggunakan energi alternatif, yaitu
beralih ke gas dan batubara. Otomatis di segmen PLN, trendnya akan turun. Untuk tahun 2012 diperkirakan PLN hanya
menggunakan BBM antara 5,5 – 6,5 juta KL saja.
Nah, di sisi lain sektor industri non PLN seperti di sektor
pertambangan, khususnya pertambangan batubara, precious
metal, emas, tembaga, dan nikel akan booming dan tumbuh
besar. Jadi, kehilangan di sektor power generation (PLN)
diharapkan akan terkompensasi di sektor pertambangan lainnya,
seperti batubara, emas, tembaga dan precious metal serta
marine bunker.
Jadi, kita betul-betul menyampaikan kepada pemegang
saham untuk men-support. Khususnya mengenai penghilangan
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk bunker kapal dengan tujuan
luar negeri. Karena hal tersebut membuat produk Pertamina
tidak kompetitif di Indonesia, sebab harga kalah bersaing dengan
produk dari luar negeri.
Sejak kapan terjadinya pengalihan bahan bakar?
Sebenarnya mulai 2011 ini sudah terasa, karena dulu PLN
mengambil sekitar 10 – 10,5 juta KL/tahun, sekarang ini mungkin
hanya 9 juta KL/tahun. Jadi, saya perkirakan tahun depan
kemungkinan turun lagi.
Jadi, intinya di pulau Jawa, Madura dan Bali alternatif energi
tersedia cukup, ada gas dan batubara. Pembangkit listrik dari
batubara atau pembangkit listrik gas besar ada di pulau Jawa.
Jadi, memang ruang untuk tumbuh di segmen BBM Industry &
Marine Pertamina nantinya berkembang di Sumatera, Kalimantan
dan Indonesia Timur.
Oleh karena itu, kita mengajak kepada seluruh tim
Pertamina untuk men-support dengan melakukan perbaikan
sarana dan fasilitas di Sumatera Bagian Selatan. Mengapa?
Karena tambang-tambang itu ada di daerah Sumatera Sela
tan. Kemudian di Samarinda dan Tarakan (Kalimantan Timur),
Sampit (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan),
Pontianak (Kalimantan Barat). Juga di Indonesia Timur seperti
di Tual, Bau-Bau kita meminta sarana-sarana back loading dan
pumping rate-nya diperbesar.
Terobosan apa yang akan dilakukan FIMM kepada
pelanggannya ke depan? Jadi, memang bisnis ini adalah
perwujudan riil dari business to business. Karena ini bukan
bisnis retail, tapi lebih ke B to B. Karena bisnis B to B, customer
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intention atau customer maintenance-nya tidak sama dengan
B to C. Jadi, kunci utamanya adalah Sales Representative dan
Key Account Officer Pertamina, produk berkualitas, product
knowledge, pengetahuan tentang teknologi, seperti teknologi
permesinan, kemudian juga pengetahuan tentang Health, Safety,
& Enviroment (HSE).
Apalagi misi FIMM adalah menjadi partner yang terbaik
bagi pelanggan. Jadi, FIMM akan tumbuh dan besar bersama
dengan partner kita. Maka dari itu, pelanggan kitalah yang
menjadi pemicunya. Untuk itu, kita dituntut harus mengetahui apa
kebutuhan dan teknologi yang digunakan pelanggan dari FIMM,
seperti PLN, Adaro, Samudera Indonesia, Borneo Lumbung
Energi, Newmont, dan Pama.
Dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan, langkah
apa yang dilakukan FIMM? Dulu Pertamina merupakan bagian
dari Pemerintah. Kita menyalurkan BBM PSO dengan tata
cara Pemerintah. Yang harus diingat, sekarang ini kita bukan
Pemerintah. Pertamina sekarang ini adalah persero dan di BBM
Industry & Marine itu adalah segmen yang berkompetisi dengan
80 badan usaha lain. Artinya, jika Pertamina tutup pada hari
Sabtu – Minggu, pelanggan dengan mudah memesan kepada
pihak lain.
Jadi memang harus ada perubahan, kalau Pertamina mau
maju. Karena pasar menuntut kita harus siap ketika dibutuhkan
7 hari seminggu. Lain ceritanya ketika Pertamina masih menjadi
pemain tunggal. Bagaimanapun pasti ditunggu oleh pelanggan.
Untuk itu, saya sudah berkomunikasi, terutama kepada
teman-teman di kilang memang harus ada yang diberikan
kompensasi. Misalnya, adanya tambahan dana lembur karena
Sabtu dan Minggu harus masuk kerja.
Zamannya sudah berubah, kita dituntut oleh pelanggan untuk
dapat memenuhi kebutuhannya kapanpun. Dan ada alternatif
kompetitor apabila Pertamina tidak melayani
Berapa banyak jumlah pelanggan FIMM? Total pelanggan
FIMM mencapai 4.600 pelanggan yang tersebar di seluruh
Indonesia. Nah, dari 4.600 ini ada 200-an pelanggan yang
membeli 70% dari total sales FIMM.
Lalu bagaimana dengan progress Conco Delco? Program
ini sudah berjalan dengan baik. Pada tahun 2011 ini kita sudah
melakukan kurang lebih 37 call (kapal) dengan total revenue
kurang lebih 26 juta dolar Amerika dengan profit yang cukup
signifikan. Jadi, komposisinya sebulan 3-4 kapal yang melakukan
pengisian.
Ini sebetulnya misi belajar FIMM dalam melakukan ekspansi
ke luar negeri, yang ternyata cukup signifikan hasilnya. Makanya
sekarang program ini kami garap sangat serius, yaitu dengan
menaruh satu orang sales representative di Singapura yang
mengerjakan Conco Delco untuk melakukan ekspansi ke luar
negeri yang lebih dahsyat.
Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan FIMM ini,
saya meminta dukungannya dari seluruh tim Pertamina, bahwa
persaingan semakin berat dan ketat, jadi tidak ada waktu lagi
untuk santai-santai. Sekarang ini Pertamina harus merubah diri
dan mindset.
Karena kalau kita tidak meningkatkan service level, kita akan
ditinggalkan oleh pelanggan. Sekarang ini kita dituntut harus
lebih baik lagi dari kompetitor. Misalnya kompetitor pelayanannya
sudah level A, maka Pertamina harus level A+1 kalau masih ingin
pelanggannya eksis. Dan itu semua tidak bisa dikerjakan oleh
satu Fungsi FIMM saja, namun juga tim Distribusi, Keuangan,
Perkapalan, Pengolahan dan lainnya.
Sementara di segmen yang kecil-kecil sebanyak 3.000-an
pelanggan kalau tidak hati-hati menjaganya bisa saja pindah ke
kompetitor. Jadi, kuncinya adalah memelihara pelanggan dan
menjaga customer retention jauh lebih murah daripada merebut
kembali pelanggan yang sudah pindah ke kompetitor. Karena
kalau sudah hilang untuk merebut kembali biayanya bisa lima
kali lipat dan itu sudah pernah dilakukan.
Untuk maintenance relationship sekarang cukup baik,
misalnya mengadakan workshop untuk problem solving, call
center. Memberikan respon yang cepat berdampak luar biasa.
Intinya, pelanggan menginginkan adanya respon yang cepat,
kualitas produk yang baik, dan harga yang kompetitif.MPNDJ

Editorial
‘Mature’
Tak terasa, usia Pertamina bertambah satu lagi.
Untuk sebuah entitas bisnis, angka 54 merupakan
nilai yang dapat menjadi tolok ukur kedewasaan
perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya.
Seperti yang diucapkan Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, di usia tersebut, Pertamina
seharusnya sudah mature dan mengetahui arah yang
ingin dicapai untuk jangka waktu 10 sampai 20 tahun
ke depan. Dengan visi dan misi perusahaan yang
baru sebagai perusahaan energi nasional berkelas
dunia, tujuan tersebut harus bisa dicapai dalam waktu
sesingkat-singkatnya.
Inilah momen yang pas bagi seluruh insan
Pertamina untuk senantiasa memperbarui semangat
kerja, sesuai dengan sesuai dengan tagline “Semangat
Terbarukan” yang diusung Pertamina. Dengan
semangat itu, cita-cita menjadi perusahaan kelas dunia
bisa dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Jalan yang ditempuh Pertamina bukanlah jalan
yang lurus dan mulus. Di era persaingan bisnis global
ini, pasti banyak tantangan yang dihadapi. Dibutuhkan
kesungguhan seluruh elemen di Pertamina untuk
menjalankan tugas dan kewajibannya, dan senantiasa
menerapkan tata nilai 6C, Clean, Competitive,
Confident, Customer Focused, Commercial, Capable.
Termasuk menerapkan 24 x 7 ethics.
Ulang tahun Pertamina yang jatuh pada akhir
tahun harus disyukuri sekaligus menjadi bagian dari
evaluasi dan introspeksi kita dalam melaksanakan
target-target yang telah dicapai pada tahun 2011 ini.
Pencapaian prestasi di bisnis dan operasi selama
tahun ini, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan
untuk menghadapi tantangan bisnis tahun 2012, di
tengah kondisi ekonomi global yang tengah lesu.
Sementara target yang tak tercapai pada tahun ini,
harus menjadi catatan dan pelecut bagi peningkatan
kinerja di tahun 2012. Bukan saatnya lagi mencaricari alasan tidak tercapainya target kerja, diakibatkan
masalah eksternal. Belajar dari pengalaman sudah
berjalan seharusnya kegagalan yang terjadi menjadi
bahan untuk menghadapi tantangan kedepan.
Mempersiapkan diri dengan amunisi untuk berperang
di kancah bisnis yang kian ketat ini.
Memaknai ulang tahun tidak boleh sekadar
perayaan belaka. Gebyar kemeriahan telah usai pada
10 Desember lalu. Tapi, semangat kebersamaan
dan sense of belonging seluruh pekerja Pertamina
harus lebih ditingkatkan. Spirit itu perlu ditanamkan
dalam diri setiap insan Pertamina, mengingat saat ini
persaingan dunia
usaha semakin
tajam. Tidak hanya
memperbarui
semangat, tapi
juga harus mampu
memperbarui
strategi dan
inisiatif agar bisa
terus memberikan
yang terbaik untuk
perusahaan dan
bangsa ini. Dan
jangan lupa, seluruh
pekerja harus solid
dalam mengemban
tanggung jawab dari
perusahaan.
Mari rapatkan
barisan menggapai
asa bersama.MP

SUARA

PEKERJA

No. 50

Tahun XLVII, 12 Desember 2011

Industri Hijau, Kenapa Tidak?
Perubahan tidak hanya menuntut orang per orang. Industri
sebagai penyedia hajat manusia sangat berperan dalam
menciptakan kerusakan lingkungan. Revolusi industri telah
membawa konsekuensinya, dan saatnya untuk membawa
sebuah gerakan: industri hijau.
Ada yang beranggapan pemanasan global hanya bualan
saja. Anggapan seperti ini mungkin saja muncul lantaran
tidak ada informasi memadai mengenai besarnya dampak
pemanasan global itu. Atau, karena memang belum ada
dampak negatif yang dirasakan sehingga menganggapnya
sebagai isapan jempol.
Menurut Forum Kemanusiaan Global (GHF) kematian
yang disebabkan oleh pemanasan global di seluruh dunia
tidak kurang dari 315 ribu orang. Jumlah sebesar itu berasal
dari kelaparan, berbagai penyakit, dan aneka bencana alam.
Bahkan, pada tahun 2030 jumlah kematian langsung dari
pemanasan global bisa mencapai 500.000 orang. Maka, tidak
heran jika kemudian kesadaran akan pentingnya kehidupan
yang lebih ramah lingkungan menggema di mana-mana.
Tuntutan bukan saja terhadap individu, tetapi pada perusahaan
yang telah begitu banyak memberikan andil besar terhadap
perusakan lingkungan.
Harus diakui kegiatan industri memiliki potensi tinggi
terjadinya kerusakan lingkungan melalui pencemaranpencemaran yang ditimbulkannya. Apalagi, jika perusahaan
tidak menerapkan baku mutu limbah yang aman untuk sampai
pada pembuangan akhir. Jelas, kondisi ini selain dapat merusak
lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar industri,
belum lagi bila ditinjau dari segi kerugian moral. Racun kimia
yang diproduksi pabrik-pabrik terus mengaliri sungai, kali
dan meresap ke tanah-tanah. Jenis bahan kimia yang telah
dipergunakan setidaknya telah mencapai 60.000 jenis, dari
lima juta jenis kimia yang telah dikenal. Jumlah itu belum
termasuk ribuan bahan kimia lain yang diperdagangkan.
Maka, tuntutan perusahaan dan industri menerapkan
prinsip-prinsip ramah lingkungan menjadi tidak berlebihan.
Memang banyak anggapan yang mengatakan bahwa industri
yang berbasis ramah lingkungan biaya operasinya menjadi
sangat mahal. Mungkin saja demikian, jika sudut pandang
yang dipakai pengolahan limbah hanya sebatas biaya.
Namun, jauh di luar itu, jika industri memandangnya dari sisi
lain tentu akan berbeda. Industri ramah lingkungan bukan
saja ikut melestarikan kekayaan alam yang jelas-jelas juga
diperlukan perusahaan tetapi juga menjadi investasi untuk
kegiatan industri itu sendiri. Mengapa? Saat ini penghargaan
masyarakat terhadap industri yang ramah lingkungan semakin
tinggi. Dampak positifnya tentu saja produk-produk yang
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dihasilkan akan makin diminati.
Investasi bukan semata soal keuntungan. Dengan
pengolahan limbah yang baik, secara moril perusahaan
telah ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan yang
dieksploitasinya. Kenyamanan kerja bisa muncul jika kondisi
perusahaan juga ramah terhadap lingkungan. Yang lebih
penting lagi, limbah yang dihasilkan seringkali menjadi pemicu
konflik utama antara masyarakat dengan perusahaan atau
industri. Tidak sedikit konflik ini berujung bentrok atau diajukan
ke muka hukum. Biaya untuk mengurusi hal-hal seperti ini
tentu sangat besar. Kondisi kerja yang tidak kondusif seperti
ini pada akhirnya menurunkan produktifitas. Sebaliknya,
penerapan prinsip-prinsip industri ramah lingkungan bisa jadi
justru mendapatkan dukungan masyarakat.
Harus diakui menuntun perusahaan untuk beramah
lingkungan memang tidak mudah. Setidaknya diperlukan
instrumen pendukung, yang bersifat pembinaan, pengawasan
dan pemantauan. Instrumen bisa berupa administratif, sosial
dan teknis. Instrumen administratif meliputi hukum dan
kebijakan, peraturan dan ketentutan-ketentuan, guideline,
dan penegakan hukum. Pemberian insentif bagi industri yang
menerapkan prinsip ramah lingkungan dapat dimasukkan
dalam kategori ini. Sedangkan, intrumen sosial adalah
partisipatif masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya.
Intrumen yang tidak kalah pentingnya adalah teknis dimana
mencakup AMDAL, Penilaian Risiko, Penentuan Kriteria dan
Standar.
Seperangkat infrastuktur tersebut sejatinya sudah ada
dan beberapa lagi terus diperbaiki. Peran pemerintah tidak
dipungkiri begitu penting. Dalam upaya mendorong kebutuhan
sikap beberapa pengusaha yang sulit tergerak memang
harus ada semacam intensif yang diberikan. Beberapa ke
mudahan—terutama yang terkait dengan biaya—tidak bisa
tidak harus bisa dilaksanakan. Pengolahan limbah, bahan
baku, produk yang berwawasan lingkungan serta budaya
membutuhkan dana besar, meski manfaat yang didapat jika
mempraktikkannya jelas jauh lebih besar.
Menyadari hal tersebut, pemberdayaan dan kemitraan
harus mampu membentuk kesadaran pentingnya pelestarian
lingkungan dan melibatkan partisipasi aktif pemangku
kepentingan. Pada proses ini, aspek otonomi daerah menjadi
signifikan, yakni pengelolaan dan pelestarian lingkungan dan
sumber daya manusianya harus melibatkan masyarakat. Baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan pelestarian itu.•

Pertamina foundation
Belajar, Berbagi, dan Bergerak Bersama
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Akuisisi Konsumen
Pelumas Industri
Pasar Overseas di
Bangladesh
JAKARTA - Jangkauan pemasaran produk pelumas
Pertamina untuk pasar overseas bertambah
dengan mulai masuknya pelumas Pertamina di
sektor industri di Bangladesh. Pasar potensial yang
digarap Pelumas Pertamina adalah industri tekstil
di Bangladesh yang merupakan salah satu pusat
industri tekstil di kawasan Asia.
Pada tanggal 19 Nopember 2011, tim Overseas
Marketing yang diwakili oleh Nugroho Setyo
Utomo, Ass. Man. Overseas Region B, dan Abdul
Hamid, mencapai kesepakatan dengan Mr. Hsiao
Hai He, Director of Ring Shine Textiles Ltd., salah
satu industri tekstil utama di Dhaka untuk supply
produk pelumas Pertamina ke grup Ring Shine
menggantikan produk global brand yang sekarang
mereka gunakan. Melalui premilinary test yang
telah dilakukan oleh teknisi Ring Shine tidak
ada keraguan terhadap kualitas produk Pelumas
Pertamina, terutama produk specialties untuk mesin
rajut Knitto TX 22.
Penggunaan pelumas Pertamina di Ring Shine
ini telah meng-endorse beberapa industri lain di
Bangladesh untuk beralih menggunakan Pelumas
Pertamina.MPPELUMAS

Jakarta - Untuk Kesekian
kalinya PT Pertamina
(Persero) mendapatkan
pengakuan atas kinerjanya.
Kali ini perusahaan yang
dinahkodai Karen Agustiawan
menjadi salah satu finalis
perusahaan yang memiliki
strategi bisnis yang cukup
baik di antara 10 perusahaan
yang terpilih oleh GML melalui
Strategy-Into-Perfomance
Excecutive Excellence
(SPEx2).
Penghargaan tersebut
diterima langsung oleh Di
rektur Sumber Daya Ma
nusia Pertamina Rukmi
Hadihartini, Senin (28/11) di
Hotel Four Season,Jakarta.
“Penghargaan ini menjadi
bukti bahwa strategi bisnis
Pertamina memang telah
berjalan sesuai rencana dan
pada rule yang tepat,”kata
Rukmi usai menerima
pengh argaan. Rukmi me
nambahkan penghargaan
ini sekaligus menjadi bukti
pengakuan publik akan
kinerja Pertamina yang terus
mereformasi diri menjadi
lebih baik.
Keberhasilan yang
telah dicapai Pertamina
saat ini tidak bisa lepas
dari strategy mapping yang
telah diterapkan. Strategy
mapping sendiri bertujuan
untuk menerjemahkan ke
dalam sasaran dan ini
siatif. Peta strategi yang di
kembangkan berfokus pada
empat hal. Di antaranya,

Foto : KUN/PERTAMINA

‘Mapping Strategy’ Pertamina Nyaris Sempurna

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini menerima penghargaan SPEx2.

balanced scorecard atau
keuangan, pelanggan,
pros es pertumbuhan dan
pembelajaran. Setiap ide dan
inisiatif diidentifikasikan dalam
masing-masing kategori ter
sebut, kemudian dinilai ber
dasarkan kemampuan.
”Pertamina menjadi per
usahaan yang memiliki The
Best Practice dalam hal ini.
Mereka memiliki rencana
jangka panjang dari tahun
2011-2015. Secara garis be
sar unit bisnis Pertamina

dibagi menjadi dua hal, hu
lu dan hilir,”kata Budi Se
tiadharma selaku salah satu
dewan juri.
Senada dengan Budi,
dewan juri lainnya, Firdaus
Alamsyah menilai leadership
di tubuh Pertamina sendiri
memiliki peran yang sangat
signifikan yang dapat mem
pengaruhi kinerja eksekusi.
”Pertamina juga memiliki tema
fundamental yang mencakup
tranformasi bidang pola pikir
dan perilaku bebas korupsi,

sedangkan untuk tema bisnis,
mereka juga ingin fokus pa
da pelanggan,”ungkap
Alamsyah.
Sementara itu sepuluh
finalis yang terpilih selain
Pertamina di antaranya, PT
Indo Tambang Raya Megah
Tbk, PT United Traktor Tbk,
PT Tigaraksa Satria Tbk,
PT Kompas, PT Sumber
Alfaria Trijaya, Tbk, TV one,
PT Freeport Indonesia, PT
Kalbe Farma Tbk, PT Bank
BNI Tbk.MPEKA

Kemajuan Perusahaan, Kesejahteraan Pensiunan
JAKARTA - Meningkatkan Kemitraan
dan Kesejahteraan Pensiunan Per
tamina. Demikian tema yang diambil
pada Musyawarah Nasional (Munas)
ke-9 Himpunan Pensiunan Pertamina
(Himpana) di Kantor Pusat Pertamina,
pada 26-27 Nopember 2011. Tema
tersebut selaras dengan tujuan didi
rikannya Himpana, yaitu menjadi
wadah silaturahmi bagi pensiunan
Pertamina dan sebagai upaya
kesejahteraan anggotanya. Kegiatan
yang diikuti oleh perwakilan pensiunan
dari cabang-cabang Himpana seluruh Indonesia ini dibuka oleh Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan.
Pada kesempatan tersebut, Karen Agustiawan menyampaikan rasa bahagianya bisa
berkumpul dengan para senior. Karen memaparkan, saat ini program transformasi yang sudah
digulirkan Pertamina secara bertahap telah mengarahkan Pertamina menuju cita-citanya menjadi
perusahaan energi nasional kelas dunia. “Dalam perjalanan menuju visi besar tersebut, kita
berharap masa depan Pertamina semakin cerah yang dampaknya secara langsung kepada
karyawan dan tentunya juga mantan karyawannya,” ujar Karen.
Untuk itulah, Karen mengharapkan kerja sama antara pekerja Pertamina yang masih
aktif maupun para mantan pekerja untuk mendukung program transformasi Pertamina dalam
mewujudkan cita-cita tersebut.
Karen juga berharap agar Munas Himpana tahun ini dapat menghasilkan program kerja
yang bagus untuk kebaikan pensiunan dan perusahaan. “Jadikan Himpana sebagai organisasi
para mantan pekerja Pertamina yang ikut bertansformasi,” tegasnya.
Sementara ketua panitia Munas Syaebani menyampaikan bahwa kebersamaan, kemitraan
dan kesejateraan adalah dambaan bagi setiap anggota Himpana. “Melalui Munas ini kita ingin
mendiskusikan bersama semua harapan dan pandangan dan upaya untuk meningkatklan
kebersamaan antara Himpana dengan DPP, dan juga perusahaan,” jelasnya.
Pada hari kedua, Hari Purnomo terpilih menjadi ketua baru Himpana. Hari akan menjabat
untuk tiga tahun ke depan. Acara ditutup oleh Direktur SDM Rukmi Hadihartini.MPKUN

PERTAMINA SIAP PIMPIN PROGRAM
KONVERSI BBM KE BBG

JAKARTA (INVESTOR DAILY) - PT Pertamina (Pesrero)
menyatakan siap memimpin program konversi BBM ke
BBG. Hal tersebut dinyatakan Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan pada pembukaan Go Gas Indonesia
National Forum. Menurut Karen, Pertamina memiliki
pengalaman di bidang hulu hingga hilir di sektor minyak
dan telah berhasil melaksanakan program konversi
minyak tanah ke elpiji. Dia memaparkan, Pertamina
telah terlibat dalam program konversi BBG sejak 1986
saat pemerintah menetapkan compressed natural gas
(CNG) sebagai bahan bakar alternatif. Saat itu, Pertamina
langsung menggarap infrastruktur gas dengan membangun
delapan unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar gas (SPBG) di
wilayah Jakarta. Untuk mendukung program konversi, Karen
menuturkan Pertamina telah mengalokasikan gas sebesar 4
juta kaki kubik per hari (mmscfd) dari total seluruh produksinya.
Alokasi pasokan gas ini menyusul rencana Pemprov DKI
Jakarta yang menambah armada Transjakarta sebanyak 44
unit tahun ini dan 202 armada pada 2012. Tambahan armada
ini membutuhkan gas sebanyak 6,4 mmscfd.

PERTAGAS siapkan belanja modal
3 triliun rupiah

JAKARTA (Republika) - PT Pertamina Gas (Pertagas)
menyiapkan belanja modal Rp 3 triliun pada 2012.
Sementara itu, hingga akhir tahun, Pertagas berharap
bisa membukukan pendapatan sekitar Rp 750 miliar.
Direktur Pertagas Gunung Sardjono Hadi menyatakan
belanja modal yang dialokasikan memang lebih tinggi
dari tahun ini yang hanya Rp 1,038 triliun. “Ini disebabkan
banyaknya proyek yang kami tangani tahun depan,”
katanya. Seperti pembangunan pipa floating storage
and regasificatio unit (FSRU) dan pipa Trans Jawa.
Belanja modal tersebut akan berasal dari pengalokasian
Pertamina. “Jadi, tidak cari sendiri,” katanya. Perseroan
pun berharap bisa membukukan pendapatan Rp 750
miliar hingga akhir tahun. Angka ini melebihi target
pendapatan yang ditetapkan untuk 2011, yaitu Rp
627 miliar. Tahun depan, diharapkan pendapatan
bisa meningkat hingga Rp 1 triliun. “Lalu, pada 2015
diharapkan mencapai target BUMN sekitar Rp 3 triliun,”
katanya.MPRO
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2 Penghargaan dari Kementerian BUMN
J akarta – P e r t a m i n a
berhasil memenangkan dua
penghargaan sekaligus dalam
program BUMN Awards 2011
“Inovasi untuk Kinerja Unggul”
yaitu juara pertama kategori
Inovasi Manajemen BUMN
terbaik dan juara ketiga untuk
kategori Inovasi GCG BUMN
terbaik.
Anugerah BUMN 2011
diselenggarakan Kementerian
Badan Usaha Milik Negara,
Forum Humas BUMN, dan
M a j a l a h B U M N Tr a c k d i
Ballroom Hotel Four Season,
Jakarta, pada Kamis (1/12).
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan menerima
penghargaan kategori Inovasi
Manajemen BUMN Terbaik
yang diserahkan oleh mantan
Menteri Negara BUMN
Sugiharto yang juga menjabat
Komisaris Utama Pertamina.
Selain para petinggi BUMN.
“Penghargaan
ini
merupakan apresiasi untuk
perusahaan yang menunjukkan
keberhasilannya dalam
mengubah cara kerja lama
menjadi cara kerja yang lebih
baik. Termasuk perusahaan
yang berhasil menciptakan
cara-cara kerja baru dan
menerapkannya sehingga
memudahkan pengelolaan
organisasi dalam kurun waktu
lima tahun terakhir,” kata Ketua
Pelaksana sekaligus juri di

Foto : WAHYU NR/PERTAMINA

RESUME Pekan Ini

Komisari Utama Pertamina Sugiharto yang juga mantan Menteri Negara BUMN memberikan penghargaan BUMN Awards
2011 untuk kategori Inovasi Manajemen BUMN Terbaik kepada Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

BUMN Award 2011 Hadi M
Djuraid.
Hadi menambahkan
bahwa keberhasilan inovasi
manajemen dalam konteks
ini terlihat dalam efektifitas
prospek bisnis perusahaan
tersebut. Dampaknya secara
ekonomi dan sosial akan
terlihat dalam 1-5 tahun ke
depan. “Inovasi manajemen
berperan dalam mendongkrak
produktivitas input inovasi or
ganisasi,” ujarnya.
Terkait dengan peng
hargaan yang diterima
Pertamina, Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
mengatakan bahwa penghar
gaan ini bukan sekadar
menunjukkan kinerja Pertamina
secara kuantitatif, tapi juga
kinerja kualitatif. “Saya melihat
perusahaan yang inovatif itu
adalah perusahaan yang
memapu berkembang dari
sisi kuantitatif dan kualitatif.
Contohnya, perubahan visi
Pertamina dari perusahaan
migas ke perusahaan energi.
Ini untuk kepentingan masa

depan, “ ungkap Karen.
Karen menuturkan
bahwa kedepanya ia ingin
melakukan peningkatan
kemampuan SDM yang
nantinya diimplementasikan
melalui berbagai proyek,
terutama hulu, laut dalam
dan Natuna. “Saya ingin dari
sekarang SDM Pertamina itu
sudah dipersiapkan. Karena
saya pikir, kinerja operasional
ini sudah membaik, hanya
butuh lebih ekspansif lagi.
Nah, sekarang yang perlu
perhatian ekstra adalah SDMnya,” katanya.
Penghargaan kategori
Inovasi untuk Kinerja Unggul
ini diraih Pertamina setelah
menyisihkan empat nominator
l a i n n y a . Ya i t u , P T B NI
(Persero) Tbk, PT Angkasa
Pura I (Persero), PT Bukit
Asam (Persero) Tbk, dan PT
Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Adapun runner up kategori ini
diraih oleh PT BNI (Persero)
Tbk, diikuti oleh PT Bukit Asam
(Persero) Tbk. Sedangkan
untuk kategori inovasi Good

Corporate Governance (GCG)
BUMN terbaik, Pertamina
meraih juara ketiga. Untuk
posisi pertama dimenangkan
oleh PT Bank Mandiri Tbk,
sedang juara kedua diraih oleh
PT Jasa Marga Tbk.
Anugerah BUMN 2011
bertema Inovasi untuk Kinerja
U n g g u l d i i k u ti 6 9 B U MN
yang memperebutkan gelar
inovatif pada 12 kategori
yang dilombakan. Program ini
merupakan ajang bagi kalangan
BUMN sebagai korporasi yang
sehat dan tangguh, serta
konsisten menerapkan Good
Corporate Governance.
Menteri BUMN Dahlan
Iskan dalam sambutannya
mengatakan bahwa pemenang
dari semua kategori inovasi
merupakan yang terbaik di
antara yang terbaik. “Saya
berharap para pemenang,
terutama bagi perusahaan yang
dinobatkan sebagai BUMN
Terbaik dapat menularkan
inovasi yang dimilikinya kepada
BUMN lainnya,” katanya.
MP
SAHRUL

Kunjungan Peserta ‘Workshop Oil & Gas
Refinery IPDC’
CILACAP - Sebanyak 20 pekerja PT Pembangunan Perumahan (PP) Jakarta yang tengah
mengikuti workshop oil & gas refinery berkunjung ke Refinery Unit IV Cilacap, pada 11
November 2011.
Rombongan yang didampingi oleh Indonesia Profesional Development Center
(IPDC) ini diterima oleh Pjs. Manager General Affairs RU IV Kurdi Susanto di gedung
PWP Cilacap.
Perwakilan dari PP Heri Subiono dalam sambutannya memperkenalkan tentang PT
Pembangunan Perumahan itu sendiri, yakni merupakan BUMN Karya yang bergerak
dalam bidang jasa kontruksi. Sementara maksud kunjungannya ke RU IV adalah
ingin mengetahui lebih jauh tentang kegiatan kilang RU IV karena refinery ini juga
ada kaitannya dengan PP dalam melebarkan cakupan kerjanya ke depan.
Pada kesempatan ini rombongan tamu berkesempatan untuk berdiskusi dengan Public
Relations Section Head Ruseno, staff dari HSE, TA dan Engineering serta melihat secara
langsung area kilang RU IV.MPRU IV
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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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Cari Info Tentang
si Dia Lewat MYSITE
TKMPN XV : Berita Teranyar dari Makassar
Makassar semakin mengalami perkembangan yang pesat dan telah menjelma
menjadi kota metropolis dan dapat disejajarkan dengan kota-kota besar di pulau Jawa.
Kemajuan yang telah dicapai tersebut tentu saja tidak terlepas dari keinginan yang kuat
dari warga kotanya untuk berubah dan melakukan perbaikan serta kerjasama yang baik
dari seluruh pemangku kepentingannya.
Hal ini sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan Temu karya Mutu & Produktivitas
Nasional (TKMPN) XV yang berlangsung Clarion Hotel & Convention di kota yang dikenal
dengan sebutan Angingmammiri tersebut dari tanggal 29 Nopember sampai dengan 02
Desember 2011.
Drs.Toha Rosadi Ph.D sebagai
Ketua komite Pelaksana bahwa
ada empat hal penting tujuan
penyelenggaraan TKMPN tersebut
yaitu :
a. Memacu tumbuhnya karya-karya
bermutu yang bermanfaat bagi
masyarakat dan bangsa.
b. Meningkatkan wawasan, inisiatif
dan kreativitas masing-masing
peserta.
c. Membuka cakrawala baru bagi pimpinan/manajemen dalam menyikapi sistem
manajemen mutu terpadu dan pengembangan sumber daya manusia.
d. Meningkatkan kebersamaan dan kerukunan antar instansi pemerintah dan dunia
usaha.
Selama perjalanan Temu Karya
Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN)
yang baru pertama kali dilaksanakan di
wilayah Indonesia Timur ternyata minat
peserta TKMPN XV 2011 di Makassar
sangat besar. Sejumlah 1.152 orang
pencinta mutu yang terdiri perusahaan
BUMN/BUMS meliputi 30 PKM, 108
GKM, 87 SS, 7 5R, 1 Six Sigma dan
7 Tim Inovation dari berbagai wilayah
Indonesia dan 1 (satu) team dari
negara Singapore. Adapun peringkat
pemenang terdiri dari : Platinum 18 Tim, Gold 112 Tim, Silver 101 Tim serta Bronze 9 Tim.
Dari 36 Gugus (delegasi) yang dikirim untuk mengikuti TKMPN XV ini, Pertamina
berhasil mendapatkan 7 Platinum, 19 Gold dan 10 Silver. Hal ini merupakan peningkatan
penghargaan yang sangat
signifikan bila dibanding
dengan pencapaian tahuntahun sebelumnya sehingga
menjadi kebanggaan bagi insan
Pertamina.
Pada TKMPN XV ini diisi
juga dengan acara Forum
Manajemen yang menampilkan
empat pembicara dan salah
satunya adalah Faisal Yusra –
Manager Quality Management
yang menyampaikan topik
“Implementasi TQM di PT
Pertamina (Persero)”.
Acara penutupan malam itu
Bapak Waluyo-Direktur Umum
menghangatkan suasana
dengan orasi komitmen dan
ungkapan semangat seraya
menyampaikan penghargaan
yang tinggi atas prestasi luar
biasa dari insan Mutu Pertamina
pada TKMPN ini. “Selamat
kepada Pemenang dan teruslah
berkarya...”.

Biasanya apabila kita penasaran ingin mengetahui profil seseorang maka yang terlintas
pertama kali adalah mencari informasinya di situs pertemanan yang biasanya disebut social
network yang saat ini semakin berkembang pesat. Tren pertemanan yang sangat diminati pada
saat awal munculnya situs pertemanan ini dikuasai
oleh situs “Friendster”. Saat ini posisi “Friendster”
per 1 Desember 2011berada di urutan ke-15
(limabelas), urutan ini diambil dari hasil survei
yang dilakukan oleh eBizMBA Rank. Sedangkan
urutan pertama diduduki oleh situs “Facebook” dan
urutan selanjutnya diikuti oleh Twitter, Linkedln,
MySpace, Ning, Google Plus+, Tagged, orkut, hi5,
myyearbook.
Perkembangan situs pertemanan tersebut
juga mendorong munculnya situs pertemanan asli
buatan Indonesia yang semakin kesini semakin
banyak bermunculan dengan fitur-fitur khas dari
masing-masing situs pertemanan tersebut.

Pertemanan atau networking ternyata saat
ini memegang manfaat yang cukup besar,
mulai hanya sebatas jaringan pertemanan,
ikatan alumni, bahkan untuk mendukung
keperluan bisnis. Tidak dapat dipungkiri
bahwa tanpa networking yang baik, bisa dipastikan usaha atau bisnis yang dijalani
tidak dapat berkembang. Berkat tersedianya media networking saat ini dapat dirasakan
manfaatnya untuk mempermudah seseorang untuk berkomunikasi sehingga dapat
mempercepat dan mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan.
Terkait dengan tuntutan untuk berbagai pengetahuan berarti hal ini tidak lepas
dari keharusan untuk berkomunikasi untuk menyebarkan pengetahuan atau keahlian
yang dimiliki. Saat ini KOMET telah mengembangkan fitur atau aplikasi untuk
mengembangkan networking KOMETers melalui MYSITE.
Melalui MYSITE para KOMETers dapat melengkapi profilenya yang terdiri dari
deskripsi pribadi singkat, minat, photo, data pekerjaan dan yang paling penting mengenai
“expertise” yaitu bidang pekerjaan, keahlian atau pengalaman seseorang. Dengan
melengkapi data “expertise” maka otomatis KOMETers bergabung dengan Community
of Practice (CoP) sesuai dengan expertise yang dipilih. Dalam CoP tersebut KOMETers
akan bergabung dengan KOMETers yang memiliki expertise yang sama untuk saling
berdiskusi mengenai suatu tema tertentu. Selain itu manfaat dari MYSITE juga untuk
memetakan expertise yang dimiliki Pertamina sehingga KOMETers dapat dengan
mudah terhubung dengan expertise yang dituju. Fitur atau aplikasi tersebut dalam Portal
KOMET disebut “Ask The Expert.” Jadi ketika KOMETers memiliki permasalahan dalam
pekerjaannya dapat langsung membuka fitur tersebut kemudian memilih bidang yang
dimaksud untuk mengirimkan pertanyaan kepada expert yang sudah terdaftar.
Informasi dan keterangan lebih lanjut tentang tata cara melengkapi MYSITE,
penggunaan fitur CoP dan Ask The Expert dapat menghubungi Tim KOMET pada alamat
di bawah.

oleh Shynta Dewi, Tim KOMET - General Affairs Directorate

Oleh : Hilda Yanti - Quality Management, 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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Bakti Sosial PWP ke Panti Rehabilitasi Cacat Mental

PERPUSTAKAAN

MP

Foto : wahyu/pertamina

Bekasi – Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melakukan bakti
sosial ke Yayasan Galuh – Bekasi, Selasa (29/11). Yayasan Galuh
Bekasi merupakan Yayasan Panti Rehabilitasi Cacat Mental. Bantuan
yang deirahkan berupa matras, kaos, celana pendek, pakaian dalam,
perlengkapan kebersihan dan obat-obatan, serta sajadah.
Bakti sosial ini dilakukan untuk memperingati Tahun Baru Islam, 1
Muharam 1433 H yang merupakan program kerja dari Bidang Sosial
Budaya PWP.
Bantuan secara simbolis diserahkan Ketua PWP Pusat Direktorat
Umum Henny Waluyo kepada Pimpinan Yayasan Galuh, Suhanda. Henny
Waluyo beserta anggota PWP sempat meninjau dari dekat keadaan para
pasien di yayasan panti rehabilitasi cacat mental tersebut yang berjumlah
sekitar 230 orang.MPNAYA

Judul Buku : DECISIONS POINTS
Pengarang : George W. Bush
Penerbit
: Random House, Inc
ISBN
: 9780307590619

Foto : wahyu/pertamina

Berbagi Kasih PWP ke Panti Asuhan Darul Ulum
Bogor - Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat melakukan bakti sosial
ke Yayasan Darul Ulum Bogor, Selasa (29/11). Kegiatan yang dipimpin
Ketua PWP Pusat Direktorat Umum Henny Waluyo ini memberikan
bantuan berupa komputer, karpet masjid, karpet ruang pertemuan,
selimut, kasur lipat dan bantal.
Acara bakti sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati tahun
baru Islam, 1 Muharam 1433 H yang merupakan program kerja dari
Bidang Sosial PWP Pusat.
Henny Waluyo dalam kesempatan tersebur menyerahkan bantuan
secara simbolis kepada pimpinan Yayasan Darul Ulum, Ustad Ruyani.
Heni Waluyo beserta anggota PWP sempat meninjau dari dekat keadaan
Yayasan Darul Ulum yang merupakan yayasan yatim piatu.MPNAYA

PWP Pusat Adakan
Retret di Bogor
Foto : PRIYO/pertamina

BOGOR - PWP seksi bidang kerohanian kristen mengadakan acara
rutin tahunan RETRET 2011 “GOD’s WONDERFUL WOMEN” yang
diselenggarakan di Cipayung Bogor pada Senin, (21/11).
Hadir sebagai pembicara Pendeta George Ferry P.L Tobing dan juga
Ketua Bidang Sosial Budaya Elvi Todo Sihombing. Acara kali ini diikuti
sekitar 150 orang.MPPRIYO

Silaturahmi Pengurus PWP Pertamina EP

Foto : KUN/pertamina

Amerika Serikat, pasca
perang dingin berakhir dan
setelah runtuhnya Uni Soviet
dan penyatuan Jerman barat
dan Jerman timur, tidak dapat
dipungkiri bahwa dunia melihat
ada satu negara yang menjadi
hegemoni, yaitu Amerika Serikat.
Dalam perjalanan perpolitikan
dunia, Amerika Serikat ada dalam
peristiwa tersebut, baik dalam
perang teluk, perang Israel- liga
arab, dan yang terbaru adalah
invasi Amerika terhadap Irak pada
tahun 2003. Perang ini memang
penuh kontroversi dunia.
Dibalik invasi AS terhadap Irak
ada sosok yang sangat fenomenal
bahkan dunia pada saat itu dan
mungkin sampai saat ini masih
menganggap ada satu sosok yang
berperan penting dalam peristiwa
yang terjadi saat itu. George W.
Bush ialah sosok yang selama 8
tahun memimpin AS yang telah
menjadi aktor utama dalam invasi
AS ke Irak menggulingkan rezim
Saddam Husein. Namun seberapa
jauhkah kita mengetahui sosok
President yang keras, arogan dan
tegas dalam menjaga kedaulatan
AS.
Sosok George W.Bush
tentunya sudah tidak asing di dunia
sebab pada era 90-an ayahnya
George Bush senior pernah
memimpin AS. Namun tahukah
kita siapa sebenarnya siapa sosok
George W. Bush ini. Melalui
buku yang ditulis langsung oleh
beliau yang berjudul “Decisions
Points” ini, terdapat beberapa
hal yang dapat kita pelajari dari
sosok beliau, pertama ia adalah
penganut kristiani yang diakui ia
bahwa keputusan yang diambil
oleh nya bukan semata arogansi
seorang penguasa,melainkan ada
pemahaman sebuah keperceayaan
yang beliau tunjukan agar public
tahu bahwa beliau bukan lah
penganut atheis. Kedua dalam hal
menyangkut Kedaulatan Negara
AS dengan tegas ia menjaga penuh
keamanan dan pertahanan Negara
dari ancaman manapun. Sebagai
perumpamaan, “satu warga AS
terancam satu kapal Induk perang
datang”.
Sejak tidak menjabat sebagai
President AS, beliau fokus dalam
mendirikan George W.Bush
Presidential Center di Methodist
University Dallas AS. Dalam
mendirikan institut ini, beliau
mencoba memberikan pelajaran
mengenai pendidikan, kesehatan,
dan fokus terhadap kebebasan
individu, sehingga para kaum
akademis dapat mengerti apa
yang harus dilakukan dan tidak
dalam pemahaman politik di AS.
Dalam buku ini, beliau banyak
bercerita tentang apa yang
dialami oleh bangsa Amerika saat
beliau menjabat, dari perang Irak,
Afganishtan dan peristiwa lainya.
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JAKARTA - Bertempat di lantai 3 Gedung Standard Chartered Building,
PWP Pertamina EP mengadakan silaturahmi sesama anggota, pada
(15/11). Selain bertujuan menambah rasa kekeluargaan sesama

anggota, acara ini juga sekaligus untuk melepas Zuchro Toni Harisman
yang sudah lebih dari 20 tahun aktif di Persatuan Wanita Patra.
Dalam kesempatan tersebut, Zuchro Toni Harisman menyampaikan
ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena mendapat banyak
pengalaman selama aktif sebagai anggota PWP. Zuchro berharap, ke
depannya PWP Pertamina EP lebih maju dan sukses dalam menjalankan
semua program-program yang sudah direncanakan.
Sementara Ketua PWP Pertamina EP Atu Syamsu Alam memberikan
apresiasi atas pengabdian Zuchro Toni Harisman selama ini. “ Semoga
apa yang sudah dilakukan bisa menjadi contoh bagi kita anggota yang
masih aktif,” ujarnya.
Pada acara ini juga diserahkan bantuan kepada salah satu cleaning
service yang rumahnya di daerah Benhil habis terbakar. “Ini merupakan
bentuk kepedulian kami kepada sesama,” jelas Atu Syamsu Alam.
Pada hari yang sama juga dilaksanakan rapat kerja PWP PEP.
Acara tersebut diisi dengan laporan hasil kerja selama tahun 2011dan
pembahasan mengenai program tahun depan. “PWP EP akan me
lanjutkan program yang sudah ada dan akan meningkatkan lagi programprogram tersebut terutama di bidang sosial,” kata Atu Syamsu Alam.
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Foto : TATAN/Pertamina

Sales Region III Manager
Direktorat Pemasaran & Niaga

i nyoman gede sarjana

MAHASISWA POLITEKNIK AKAMIGAS KUNJUNGI
PEP REGION SUMATERA

FELIX harianto wibowo

PRABUMULIH – PT Pertamina EP Region Sumatera menerima
kunjungan mahasiswa dari Politeknik Akamigas Palembang,
pada (16/11). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Program
Pengenalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Politeknik
Akamigas. Kunjungan lapangan seperti ini dilaksanakan rutin
setiap tahun. Pada kesempatan ini mereka mendapatkan
materi mengenai K3 serta pengenalan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K). Rombongan diterima Manajer Legal
& Relation Region Sumatera, Agustinus. Mereka mendapatkan
pemaparan tentang PEP Region Sumatera. Mereka juga
mendapatkan penjelasan mengenai P3K oleh tim dokter dan
perawat dari Rumah Sakit Pertamedika Prabumulih (RSPP).
Para mahasiswa yang berjumlah 75 orang ini mempunyai rasa
ingin tahu yang sangat besar, hal ini terlihat saat memasuki
sesi tanya jawab, mereka banyak mengajukan pertanyaan.
Mereka juga praktik langsung bagaimana teknik pemadaman
api.MPPEP REG. SUMATERA

Foto : TATAN/Pertamina

Staf Utama Diperbantukan
kepada VP Project Management

Warung Kopi

Foto : PEP REG. SUMATERA

Project Coordinator 2

Let’s Move On

SHARING KNOWLEDGE PUBLIC SPEAKING DI RU III

Siang hari di warung Mang Warta.

Pak Hamzah

Bu Sofia

Bu Tina

Pak Hamzah
Pak Joni
Pak Hamzah

Bu Sofia
Pak Joni

Bu Sofia

Iyum

Mang Warta

Bu Tina

: Eh Bu Tina.... Tumben nih turun gunung.
: Hehehe emangnya saya pendekar yang
baru selesai berguru, pake turun gunung
segala....
: Tau nih Pak Joni. Lagi sanatai nih Bu,
sampe bisa beli makan siang sendiri.
Biasanya Rinto yang disuruh beli makan.
: Saya yang ngajak Pak... Lumayan kan
olahraga. Kan seharian udah duduk terus.
Ya Buuu....
: Iya nih.... Bu Sofia lagi semangat. Jadi saya
juga semangat. Kata Bu Sofia, selain sehat
juga ikut nyuksesin program Let’s Move On.
: Ohhh... Program HR ya... Bagus tuh. Saya
dukung banget program itu.
: Program apa? Saya kok belum denger...
: Aduhhh... Gimana sih Pak Joni. Itu
program kesehatan dari HR untuk pekerja
Pertamina. Karena dari hasil MCU 2011,
hampir setengah pekerja Pertamina
mengalami overweight. Belum lagi obesitas
dan hiperkolesterol. Kalau gak segera
diantisipasi dengan gaya hidup sehat,
lama-lama kondisi kesehatan pekerja
akan memburuk yang bisa berakibat pada
menurunnya kinerja.
: Tuh Pak... Udah dijelaskan sama Pak
Hamzah.
: Ya... Saya ngerti. Tapi kenapa antisipasinya
cuma jalan kaki? Kan jenis olahraga banyak.
Dan setiap pekerja pasti minatnya berbedabeda.
: Ih gimana sih Pak Joni. Bagi kita yang sibuk,
jalan kaki ini jadi solusi efektif. Coba kalau
Bapak sengaja datang ke tempat fitnes.
Belum tentu ada waktu kan?
: (sambil menyerahkan makan siang Bu Tina)
Hehehe kalo Iyum mah, kemana-mana jalan
kaki Bu...
: Huusss Iyum... Tuh ada pelanggan lain.
Maaf ya Ibu-ibu... Iyum emang senang
begitu... Maklum anak muda.
: Hehehe Gak apa-apa Mang.MP

TUMBUHKAN SPORTIFITAS MELALUI TURNAMEN BOLA
VOLLY SECURITY CUP

Foto : PRIYO/Pertamina

Pak Joni
Bu Tina

PLAJU - RU III melakukan sharing knowledge mengenai
public speaking. Kegiatan ini diperuntukkan bagi 3 Tim
Peserta Gugus CIP yang berlaga di Temu Karya Mutu &
Produktivitas Nasional di Makassar. “Sharing knowledge
ini sifatnya tidak hanya pemberian materi satu arah.
Kami melakukan simulasi serta evaluasi penampilan para
peserta. Simulasi ini penting sebagai upaya perbaikan
penampilan,” ujar Rachmi, Public Relations Officer RU
III. Para peserta tampak antusias. Hal ini terlihat dari
keinginan agar sesi pelatihan seperti ini tidak hanya
diberikan pada saat Tim Gugus CIP RU III mengikuti
kompetisi mutu semata. Tetapi juga sebagai bekal pekerja
untuk memberikan presentasi dalam berbagai acara
lainnya.MPRU III

Foto : RU III

Foto : TATAN/Pertamina

Retail Marketing Manager
Direktorat Pemasaran & Niaga

Foto : PEP REG. SUMATERA

PALEMBANG – PT Pertamina EP berpartisipasi pada pameran
Sriwijaya Expo di Dekranasda, Jakabaring, Palembang yang
diselenggarakan dari tanggal 12-20 November 2011. Pameran Sriwijaya
Expo adalah kegiatan tahunan yang diadakan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan. Kegiatan ini diadakan dalam rangka perayaan Hari
Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan dan tahun ini khususnya untuk
memeriahkan Sea Games. PT Pertamina EP di wilayah Sumbagsel
berpartisipasi pada pameran dengan dikoordinir oleh BPMIGAS
Sumbagsel bersama dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)
lainnya. Peserta pameran terdiri dari BUMN, BUMD, dan Kementerian.
Selain pameran, diselenggarakan juga acara gelar budaya dan
pariwisata. Total keseluruhan pengunjung pada rangkaian pameran
selama sepekan adalah dua ratus ribu orang. Pada malam itu juga
diumumkan pemenang stand pameran terbaik dengan berbagai kategori,
yaitu kategori Stand Kementerian, BUMN, dan BUMD dimenangkan oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kategori Stand Dinas/
Instasi dimenangkan oleh Distamben & Energi Provinsi Sumsel, kategori
Stand favorit dimenangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
dan kategori Stand Pemerintah Daerah dimenangkan oleh Pemerintah
Daerah Riau.MPPEP REG. SUMATERA

JAKARTA – Sebagai pengemban tugas mengamankan peru
sahaan, sekuriti wajib memelihara kebugaran jiwa dan raga,
serta kebersamaan dan integritas diantara sesama anggota
sekuriti. Untuk itulah, diadakan Turnamen Bola Volley Security
Cup 2011 yang berlangsung dari 8 - 18 November 2011
dan diikuti oleh 12 tim berasal dari Area I sampai IV, HSE,
Perkapalan, UPms III, ABB dan Perkapalan. “Turnamen ini
bukan sekadar mencari kemenangan. Tapi harus bisa lebih
meningkatkan integritas di antara kita semua,” demikian
disampaikan VP HSSE Joko Susilo. Keluar sebagai juara I
Perkapalan, juara II Area IA dan juara III Area IIA. Selain tropi,
para pemenang mendapatkan uang pembinaan Rp 3 juta untuk
juara I, Rp 2 juta untuk juara II, dan Rp 1 juta untuk juara III.
Sedangkan Abeng dari Perkapalan terpilih menjadi pemain
terbaik dan mendapat hadiah berupa uang Rp 500 ribu. Hadiah
diserahkan oleh Manajer Sekuriti Yuandrias.MPKUN

KELUARGA BESAR TERMINAL BBM P.SIANTAR LAUNCING
KLUB SEPEDA SANTAI
P. SIANTAR - Dalam rangka menjalankan hidup sehat dengan
cara bersepeda, Terminal BBM P.Siantar, (2/10) me-launching
klub sepeda santai “SIANTARMEN FUN BIKES CLUB”. Klub
ini beranggotakan 26 personil, yang terdiri keluarga pekerja
Pertamina, mitra kerja dan warga sekitar lingkungan operasional.
Launching dilakukan oleh Operasional Head Terminal BBM
P.Siantar Suwardi. Selain dimaksudkan untuk meningkatkan
kesehatan, Suwardi mengatakan bahwa cara ini bisa mening
katkan hubungan silaturahmi di antara sesama anggota dengan
mengupayakan kesadaran lingkungan bebas emisi setiap hari
dengan berolahraga. Dua kali sebulan anggota klub berkumpul di
hari Minggu. Selain bersepeda bersama, anggota klub melakukan
kegiatan lain seperti sarapan pagi bersama, acara permainan,
dan belajar fotografi.MPFRM REG. I

Foto : FRM REG. I

Foto : TATAN/Pertamina

PARTISIPASI PEP DI PAMERAN SRIWIJAYA EXPO 2011
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HUT ke-30 Tugu Pratama Indonesia :
J akarta – R a t u s a n
orang bersepeda memadati
Gedung Wisma Tugu dalam
memeriahkan HUT PT Tugu
Pratama Indonesia (TPI) ke30, dengan tema “Remarkable
Years 1981-2011”, pada
Mingg u (28/11). Acara ini
dihadiri oleh Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan,
Direktur Keuangan Pertamina
M. Afdal Bahaudin, President
Direktur PT Tugu Pratama

Indonesia Evita Tagor, jajaran
direksi TPI, keluarga besar
TPI, dan klien TPI.
Acara peringatan HUT
TPI tahun ini diisi dengan fun
bike yang diikuti 500 peserta.
Start yang dimulai dari Wisma
Tugu ini menyusuri daerah
Kuningan, Gatot Subroto
Semanggi dan berakhir di
tempat yang sama.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Utama Perta

mina Karen Agustiawan
sangat mengapresiasi acara
ini. “Even ini sangat baik un
tuk memupuk kekompakan
seluruh keluarga besar TPI.
Saya berharap pada 2012
kekompakan TPI menjadi lebih
baik dalam menggapai citacita, terutama dari pemegang
saham,” ujar Karen.
Sementara President Di
rektur PT Tugu Pratama In
donesia Evita Tagor berharap

seluruh yang hadir dalam
perayaan HUT TPI dapat
bergembira dan menikmati
kebersamaan ini.
Perayaan HUT TPI de
ngan mengadakan fun bike
dimaksudkan sebagai salah
satu bentuk kesadaran dan
kecintaan anak perusahaan
Pertamina ini terhadap ling
kungan yang dikemas dalam
suasana kekeluargaan yang
menyenangkan.MPWNR

Foto : WAHYU NR/Pertamina

“Remarkable Years 1981 - 2011”

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi oleh Direktur
Keuangan Pertamina M. Afdal Bahaudin dan President Direktur PT Tugu
Pratama Indonesia Evita Tagor turut memeriahkan HUT Tugu Pratama
Indonesia (TPI).

Gas Pol Kembali Berjaya di APQ Awards 2011
JAKARTA - GKM Gas Pol dari Distrik Cilamaya Area Jawa Bagian Barat Pertamina Gas (Pertagas)
kembali berjaya dan berhasil membawa pulang predikat Gold pada Annual Pertamina Quality
(APQ) Awards 2011, pada (2/11). Penghargaan diserahkan oleh Direktur Umum PT Pertamina
(Persero) Waluyo dan diterima Ketua GKM Gas Pol Mangiring M. Limbong.
Tidak hanya GKM Gas Pol yang bersinar di ajang APQ Awards 2011. GKM Lokak dari Pertagas
Area Sumatera Bagian Selatan nyaris mendapatkan Gold dengan selisih angka 6,13 poin. Dengan
total angka 814,87, Lokak harus puas membawa pulang predikat Silver. Selain GKM Lokak,
GKM Gesit dan GKM Komet dari Pertagas Area Jawa Bagian Barat juga mempersembahkan
predikat Silver untuk area operasinya. Sedangkan GKM Labu Siam berhasil membawa pulang
predikat Bronze untuk Pertagas Area Kalimantan.
Satu gold mungkin akan terasa kurang jika dibandingkan banyaknya Gold yang dibawa pulang
oleh Unit atau Anak Perusahaan Pertamina lainnya. Namun ini adalah kali pertama Pertagas
mengikuti ajang APQ dan berhasil membawa pulang satu Gold. Ini adalah sebuah keberhasilan

‘Roll Out’ Implementasi ERP
Tiung Biru Unitization PEP Cepu
JAKARTA - Pada Jumat (11/11), Corporate Shared Service (CSS) mengantarkan Tiung Biru
Unitization Pertamina EP Cepu (PEPC) dalam pelaksanaan implementasi ERP. Roll out
implementasi ERP di PEPC ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama memulai
implementasi ERP di PEPC. Acara berlangsung di Ruang Rapat C,D Gedung Annex Pertamina
Pusat dan dihadiri 30 peserta dari jajaran manajemen CSS dan PEPC.
PEP Cepu merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak
di bidang usaha hulu migas. Di Blok Cepu, Pertamina bermitra dengan Mobil Cepu Ltd (selaku
operator) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola KKS Blok Cepu. PEPC telah
mengimplementasikan ERP sejak tahun 2010 untuk beberapa modul dasar.
Dalam pengelolaan blok Jambaran dan Tiung Biru, PEPC ditunjuk menjadi operator dari
unitization Jambaran Tiung Biru. Untuk mendukung kinerja terbaik, maka dibutuhkan tambahan
modul yang dapat meng-cover kebutuhan pengelolaan transaksi yang baru. Modul yang
diimplementasikan kali ini adalah FICO, JVA, PS dan MMNH dengan target program selama
enam bulan.
Mangasi Simanjuntak, Direktur Operasional PEPC mengatakan bahwa implementasi ERP
ini akan memudahkan proses bisnis di PEPC, yang berdampak end to end process akan
berjalan baik dan transparan. Salah satu faktor penting dari keberhasilan implementasi ERP
adalah ownership dan tanggung jawab dari semua pihak . “Implementasi sistem terintegrasi ini
merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mencapai visi dan misinya menjadi perusahaan
migas kelas dunia serta siap untuk menghadapi pasar global dan untuk dapat tumbuh dan
berkembang,” ujar Mangasi.
Sementara, SVP CSS Burhanuddin A.E meminta agar implementasi ERP di PEPC kali ini
bisa dilakukan dengan optimal. Burhanuddin mengatakan bahwa keberhasilan implementasi
tergantung dari empat pilar. Yaitu, SDM, infrastruktur, data dan software. Keempat pilar itu harus
dipenuhi agar proses bisnis berjalan optimal, dan didalamnya terdapat integrasi dan transparansi.
“Kami sebagai koordinator sistem di Pertamina akan membantu men-support, dan bersama-sama
melakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Burhanuddin.
Manager SAP Modul IT Solution Bambang Rudi menjelaskan bahwa implementasi ERP di
PEPC ini merupakan bukti layanan yang diberikan CSS sampai pada “cucu perusahaan”. Ke
depan diharapkan CSS lebih bisa melayani lebih banyak pelanggan, sehingga cita-cita CSS
menjadi IT world class service provider akan segera terwujud.MPSAHRUL/CSS

besar bagi anak perusahaan yang baru berumur empat tahun.
Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi, yang turut menghadiri acara tersebut
mengekspresikan kegembiraanya atas kesuksesan ini dengan mengundang seluruh GKM
dari Pertagas untuk makan malam bersama. Di momen tersebut Gunung mengungkapkan
rasa bangganya pada keberhasilan Pertagas dalam ajang APQ Awards 2011, ”Saya sungguh
mengapresiasi pencapaian ini. Semoga semangat para pekerja Pertagas dapat terus
ditingkatkan sehingga di tahun depan akan lebih banyak Gold yang bisa kita raih,” ujar Gunung.
MP
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Bersahabat dengan Bumi
Lewat Green Festival

Sentul – Fuel Retail Marketing (FRM) Region III
melalui Program Pertamina Peduli memberikan ban
tuan pembuatan sumur artesis untuk Masjid Muammar
Qaddafy Yayasan Azzikra senilai Rp. 194.690.000.
Serah terima bantuan secara simbolis dilakukan pada
2 Oktober 2011 oleh GM FRM Region III Hasto Wibowo
dan diterima Ustadz Arifin Ilham.
Bantuan ini diberikan oleh FRM Region III sebagai
bentuk kepedulian perusahaan terhadap aktivitas
jamaah dan masyarakat sekitar yang memanfaatkan
Masjid Muammar Qaddafy Yayasan Azzikra untuk
kegiatan ibadahnya. Dengan pembuatan sumur artesis,
diharapkan jamaah Masjid Muammar Qaddafi tidak lagi
menghadapi kesulitan air bersih untuk aktivitas ibadah
sehari-hari. Apalagi ketika ada kegiatan dzikir akbar
yang melibatkan ribuan jamaah.
Dalam kesempatan tersebut, Ustad Arifin Ilham
sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pertamina.
“Ini wajib kita syukuri, karena pembuatan sumur artesis
ini merupakan bantuan yang sangat berarti dalam
mengakomodir kebutuhan air bagi jamaah Masjid
Muammar Qaddafi dan membawa nilai manfaat yang
tak ternilai harganya bagi masyarakat,” ujarnya. MPFRM
REG. III

BANDUNG - PT Pertamina
(Persero) bersama korporasi
lainnya yang tergabung da
lam Green Initiative Forum
menga dakan “4th Green
Festival 2011, Gaya Hidupku
untuk Bumi” di beberapa kota,
yakni Bandung, Jakarta dan
Surabaya. Kota Bandung,
menjadi awal rangkaian ge
laran Green Festival yang
berlangsung dari (24/11) hing
ga (26/11).
“Pertamina sebagai sa
lah satu penggagas acara
ini terinspirasi membentuk
kemitraan dengan korporasi
lainnya saat menjadi tuan
rumah penyelenggaraan
Global Warming Climate
Change Summit di Bali tahun
2007,” ujar Senior Officer
Environment CSR Pertamina,
Julian Iskandar Muda, di Mo
numen Perjuangan Jalan

Dipati Ukur, Kota Bandung.
Menurut Julian, dalam
rangkaian acara Green Fes
tival ini, Pertamina meng
ajak masyarakat untuk me
nerapkan gaya hidup hijau.
“Pertamina sadar betul bahwa
untuk mengurangi dampak
pemanasan global harus
berpartisipasi aktif masyarakat
luas,” katanya.
Selama tiga hari, Pertamina
membagikan secara gratis
12.500 bibit pohon buah dan
mengajak masyarakat untuk
berkomitmen menanam dan
merawat pohon tersebut di
lingkungan tempat tinggalnya.
“Karena, setiap bibit pohon
yang akan ditanam oleh
masyarakat, akan dihitung
berapa kilogram CO 2 yang
akan tereduksi. Selain itu
program uji emisi yang
digalakkan Pertamina dapat
mengontrol kadar polusi di
Indonesia,” tutur Julian.
Pada stan yang berdiri di
Zona Iklim Area 4th Green
Festival, Pertamina juga
menyosialisasikan produkproduk ramah lingkungan
dan hemat energi antara lain
BBG, Pertamax, Pertamax
Plus, Elpiji, Musicool dan
Vi-Gas serta aplikasinya dan
manfaatnya dalam kehidupan
sehari-hari.
4th Green Festival, kata
Julian, merupakan bukti
bahwa Pertamina secara
konsisten terus mengambil
peran sebagai korporasi

Foto : PRIYO/Pertamina

Sumur Artesis untuk
Jamaah Masjid Muamar
Qaddafi

Di Jakarta, Green Festival “Gaya Hidupku Untuk Bumi 2011” yang ke 4
diselenggarakan di Bentara Budaya, pada Kamis (1/12). Pada acara yang
digelar dari tanggal 1- 4 Desember 2011 ini, Pertamina membagikan 4000
pohon kepada masyarakat. Jenis pohon yang dibagikan berupa mangga,
rambutan, sirsak, jambu biji dan trembesi.

yang peduli terhadap pe
lestarian alam dan menjaga
keberlanjutan lingkungan.
“Di samping Green Festival,
kami menggagas program
Menabung 100 Juta Pohon,
program resapan biopori,
pemberdayaan biogas,
rehabilitasi hutan mangrove,
Coastal Clean-Up, ReuseReduce-Recycle (3R), serta
Satu Aksi untuk Ciliwung,”
katanya.
Selain itu, Pertamina
memberikan edukasi praktis
tentang penerapan ReuseReduce-Recycle (3R) de
ngan mengadakan demo
pembuatan barang-barang
kerajinan tangan yang ber
bahan dasar sampah plastik
dan sampah kertas. Kegiatan
tersebut diperagakan oleh
Ibu Nandang (35 tahun),
salah satu mitra binaan CSR

Pertamina dari Cilacap. Di
Stand Pertamina, Ibu Nan
dang tak lelah-lelahnya mela
yani pertanyaan dari banyak
pengunjung yang ingin tahu
cara mengolah sampah
menjadi kerajinan tangan.
“Ibu, ini dari bekas ke
masan minuman ringan, lho.
Bisa jadi gantungan kerudung
kalau diolah dengan kain
perca,” ujar Ibu Nandang
dengan mikrofonnya. Ia juga
menunjukkan salah satu karya
dari sampah plastik, sebuah
gaun pengantin yang berhasil
menyabet 3 rekor MURI.
Diharapkan dengan
menularkan kreasi kerajinan
dari bahan bekas, para
pengunjung bisa menerapkan
tips mengolah kerajinan yang
disajarkan, dan memberikan
nilai tambah bagi sampah di
sekitar lingkungan.MPDSU

Piagam Kehormatan Mitra Emas dari FE USU
Medan – Kiprah Pertamina dalam kegiatan
Corporate Social Responsibility di bidang
pendidikan meraih penghargaan dari Fakultas
Ekonomi Universitas Sumatera Utara (FE
USU), pada (23/11).Penghargaan Mitra Emas
diserahkan kepada General Manager PT
Pertamina FRM Region I, Gandhi Sriwidodo oleh
Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr.
Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc(CTM). Sp.A(K),
bertepatan dengan ulang tahun FE USU.
Pertamina dinilai berjasa membangun
sarana dan fasilitas pendidikan serta mendukung
kegiatan penelitian dan pengabdian mahasiswa. Sejak lama Pertamina sudah membantu
pembangunan USU, pada masa Direktur Utama Ibnu Sutowo dengan membantu pembangunan
Gelanggang Mahasiswa USU dan sejak 2001 Dosen FE USU sering melaksanakan penelitian
terapan terhadap ratusan mikro dan kecil (UMK) binaan Pertamina serta ditandai dengan bantuan
Pertamina berupa biaya pembangunan Convention Hall baru yang lebih luas dan lebih baik.
General Manager Fuel Retail Marketing Region I Gandhi Sriwidodo dalam kesempatan
tersebut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fakultas Ekonomi USU yang telah berusia
setengah abad. Gandhi berharap ke depannya FEUSU dapat terus memberikan karya terbaik
dan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan.MPFRM REG. I
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Tali kasih untuk
Keluarga Heri Supriyanto
SEMARANG - Pada 14 November 2011,
Pemasaran Jateng & DIY menyerahkan
bantuan tali asih dalam bentuk uang tu
nai sebesar Rp.10 juta kepada keluarga
almarhum Heri Supriyanto, awak mobil
tanki PT Patra Niaga, yang meninggal
dunia karena lakalantas di Jl. Raya Rawalo,
Patikraja Banyumas pada 14 Oktober 2011.
Bantuan diserahkan oleh Operation Head
Terminal BBM Maos Imam Wibowo dan
diterima oleh isteri Heri, Wiwik Dwi Nurhaeni.
Pemberian tali asih tersebut dimaksudkan sebagai bantuan biaya pendidikan bagi
anak-anak almarhum agar tidak putus sekolah.
General Manager Pemasaran Jateng & DIY Rifky E.Hardijanto menyampaikan
belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga Heri. “Ini merupakan bentuk tali
asih sebagai bantuan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak almarhum agar tidak putus
sekolah. Meskipun Heri Supriyanto bukan merupakan pekerja organik Pertamina, namun
kami tetap memberikan tali asih sebagai bukti kepedulian Pertamina kepada keluarga
Heri Supriyanto yang mengalami musibah sewaktu saat sedang melaksanakan tugas,”
ujar Rifky. MPFRM REG. IV
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1.000 Pohon Trembesi untuk
Wilayah Gundih
CEPU – Sebanyak 1.000
pohon Trembesi ditanam
di seluruh wilayah Area
Gundih, pada (23/11). Acara
penghijauan ini dihadiri GM
PPGJ PT Pertamina EP Doddy
Sasongko dan Wakil Bupati
Blora Abu Nafi. Kegiatan ini
merupakan wujud tanggung
jawab sosial Pertamina dalam
bidang pelestarian lingkungan
dan pengurangan efek gas
rumah kaca, khususnya di
sekitar daerah operasi Central
Processing Plant Proyek
Pengembangan Gas Jawa
Pertamina EP.
Doddy Sasongko ber
harap, penanaman pohon ini
dapat mewujudkan lingkungan
yang lebih asri melalui pe
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manfaatan lahan-lahan
yang ada, serta membantu
menciptakan lingkungan yang
sehat dan sejuk.
“Semoga pemberian bibit

tanaman ini bisa memberi
manfaat tambahan secara
langsung kepada masyarakat,”
ujar Doddy.MPWNR

