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Pertamina terpilih menjadi perusahaan idaman 2010
versi Majalah Warta Ekonomi. Tampak Direktur SDM
Pertamina Rukmi Hadihartini menerima penghargaan
tersebut dari CEO Warta Ekonomi Mario Alisjahbana.
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Values Better Than Performance
PENGANTAR REDAKSI :
Beratnya tantangan bisnis yang
dihadapi Pertamina di masa de
pan membuat fungsi Legal Coun
sel (atau Legal Affairs) harus
bekerja keras dan proaktif dalam
mengawal aktivitas perusahaan
dari sisi hukum terutama untuk
semua kontrak-kontrak bisnis
nya. Berikut pandangan PJ
Chief Legal Counsel Irwan
Priyasa yang kami petik saat
mengukuhkan pejabat setingkat manager di lingkungan
Legal Counsel pada Senin (24/1), dalam bentuk tanya
jawab.
Tampaknya ada sesuatu yang baru di dalam or
ganisasi Legal Affairs? Ya, Organisasi Fungsi Hukum saat
ini memasuki tahap yang baru dengan telah terintegrasinya
Fungsi Hukum di Pertamina baik di tingkat Korporat,
Direktorat maupun Unit Operasi Marketing & Trading dan
Refinery Unit ke dalam wadah baru yang disebut sebagai
Fungsi Legal Counsel. Tentunya kita berharap dengan
adanya reorganisasi Fungsi Hukum akan memudahkan
kita dalam melakukan koordinasi. Serta yang paling
penting adalah memudahkan dalam rangka perencanaan,
pembinaan dan pengembangan karir pekerja fungsi
Hukum. Dengan adanya integrasi ini, kita harapkan Fungsi
Hukum mampu memberikan support kepada customer
kita dengan lebih baik. Perbaikan struktur organisasi saja
tentulah tidaklah cukup untuk meningkatkan kinerja fungsi
hukum dalam membantu mencapai sasaran-sasaran bisnis
perusahaan. Fungsi Hukum harus mengambil peran
sebagai simpul atau hub dan tumpuan bagi semua fungsi
lainnya dalam melaksanakan kegiatan operasinya dalam
kerangka hukum yang tepat
Kalau saudara lihat di beberapa media, baik itu di
televisi maupun media cetak, lihat bagaimana Pertamina
ini mendapat banyak sorotan yang terkadang dapat
berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dan ini menjadi
tantangan kita semua bagaimana bisa membantu dan
berperan mendukung kegiatan bisnis perusahaan.
Di Hulu misalnya masalah akuisisi menjadi tantangan
inhouse counsel. Ke depannya kita harus mendukung
pertumbuhan di Hulu termasuk dalam rangka inorganic
growth melalui proses akuisisi, merger, maupun
pengembangan migas Hulu, baik di tingkat domestik
maupun internasional. Saya berharap kontribusi fungsi
Hukum dapat dirasakan bagaimana kita dapat mempercepat
bisnis dari customers kita.
Seperti apa sebenarnya fungsi Legal Counsel
(atau Legal Affairs) ini dalam pandangan Anda?
Fungsi Hukum bukanlah fungsi polisi korporasi. Kita
adalah business facilitators dan strategic partners bagi
stakeholders Perusahaan. “Problems is our business and
to resolve it is our main task and duty”. Problem itu memang
bisnis kita, bagaimana kita untuk menstruktur problem
itu untuk menjadi solusi yang business practical dalam
mendukung dan antisipasi bisnis perusahaan.
Kalau ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan, kita
akan berkoordinasi, karena kita sudah menjadi satu dalam
wadah Fungsi Hukum. Jadi, walaupun Fungsi Hukum ada
di Korporat, Direktorat Hulu, Direktorat Pengolahan, atau
di Direktorat Pemasaran dan Niaga, semuanya adalah
satu dan dalam pelaksanaannya kita jalankan dengan
prinsip “KISS” (Koordinasi dan Komunikasi, Integrasi,
Synkronisasi dan Sinergi). Jadi apapun yang terjadi, itu
akan berpengaruh pada kinerja fungsi Hukum secara
keseluruhan. Sehingga para inhouse counsels harus saling
mendukung satu sama lainnya.
Demikian juga dengan Direktorat Pengolahan
yang sekar ang sangat agresif sekali dalam rangka

pengembangan bisnis kilang, karena kita tahu hampir
semua kilang kita itu merugi. Hanya satu kilang saja yang
untung, yaitu Kilang Balongan. Kilang-kilang yang lain itu
merugi, sehingga mau tidak mau harus ada pengembangan
bisnis kilang.
Begitu juga dengan Pemasaran & Niaga, yang sudah
mulai mempersiapkan diri dalam kaitannya dengan kebijakan
Pemerintah untuk membatasi subsidi BBM. Selain itu, juga
masih adanya masalah dengan konversi elpiji, karena dalam
prakteknya kita selalu di-hooked in the corner. Jika ada
insiden, Pertamina yang disalahkan, padahal disitu banyak
pihak yang terlibat dan dan tidak semua menjadi tanggung
jawab Pertamina, tetapi kalau urusannya migas, yang paling
gampang memang menyalahkan Pertamina at any point.
Sehingga kita juga perlu melakukan upaya-upaya dan
mungkin juga edukasi-edukasi bagaimana memberikan
pemahaman terhadap stakeholders kita, sehingga tidak
terjadi misinterpretasi.
Demikian juga di Corporate Function, saya kira banyak
tambahan pekerjaan, terutama di dengan adanya Direktorat
PIMR. Akan ada banyak investasi, dan juga banyak bentukbentuk kerjasama mapun hal-hal lain yang memerlukan
perhatian secara khusus di samping juga adanya wacana
perubahan UU Migas No. 22 tahun 2001. Apalagi untuk
RKAP 2011 Pertamina dipatok untuk bisa menghasilkan
laba sebesar Rp. 17,7 triliun, tentunya dalam hal ini inhouse
counsels diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian
target laba ini.
Bagaimana penanganan kasus-kasus yang dihadapi
Pertamina? Sampai sekarang, saya mencatat, kasus
Pertamina ada 103 kasus yang current atau sedang
berjalan. Dari 103 kasus ini hampir 70 persen adalah
masalah Perdata yang dit angani oleh Manager Civil
Case. Dengan adanya tambahan Manager tersendiri untuk
menangani case pidana dan non litigasi diharapkan bisa
sedikit meringankan beban pekerjaan dari fungsi Litigasi.
Fungsi ini juga menjadi sorotan dan kita perlu berpikir
untuk bagaimana upaya kita untuk mengurangi outstanding
kasus.
Bagaimana mengatasinya? Kita harus bisa
merumuskan dan menganalisa setiap masalah hukum
dengan baik sebelum memutuskan untuk opsi lain. Dalam
beberapa hal, ada juga kebijakan dari perusahaan yang
harus kita dukung, tentu kita mau terus mendukung
agar tidak terjadi hambatan-hambatan. Jangan sampai
permasalahan litigasi ini menjadi obstacles dalam
pengembangan bisnis.
Apakah ini menjadi suatu trend? Ke depan, saya
melihat trend, bahwa kasus-kasus perkara ini sudah
menjadi investasi. Semacam bluechips, investasi perkara
ini dianggap menghasilkan yield yang tinggi. Bagi setiap
Inhouse Counsels harus dicatat bahwa jabatan itu adalah
sebuah amanah, sebuah titipan dan bukanlah pemberian.
Dan adalah kewajiban kita untuk menjalankan amanah ini
dengan benar. Kita harus menjaga martabat dan Integritas
dari fungsi Hukum. Masalah integritas dan dignity serta
hal-hal yang terkait dengan etika, menjadi sesuatu yang
tidak bisa ditawar di fungsi Hukum. Kita harus menjalankan
Values Fungsi Hukum yaitu “Integrity, Responsive and
commitment, Winning Team, Anticipating Challenges and
Never settle for second best”, baru setelah itu kita bicara
masalah performance.
Di fungsi Hukum, values, better than performance. Jadi
kita harus memiliki dan pertahankan values dari Fungsi
Hukum, baru kita bicara performance. Bagaimanapun kalau
Anda mempunyai values yang baik, performance itu akan
mengikuti. Tetapi kalau values Anda jelek, sebaik apapun
performance Anda akan menjadi tidak berarti. Kata kuncinya
adalah righteousness (kebenaran dan kebajikan). So, one
more time, what are your values in life?MPUHK

Editorial
Krisis Mesir dan Harga BBM
Krisis Mesir yang berusaha menumbangkan rezim
Presiden Husni Mubarak diharapkan tidak berlarut-larut.
Situasi di negeri Piramid itu terus memburuk akibat aksi
unjuk rasa yang menelan korban jiwa. Gambarannya
mungkin tak jauh beda ketika reformasi di tanah air tahun
1998 lalu.
Bedanya ini terjadi di Mesir yang membuat banyak
kalangan ketar-ketir terkait dengan harga minyak dunia.
Baik negara pengekspor dan pengimpor minyak was-was
akan kecenderungan harga minyak mentah yang terus
melambung. Pasalnya Mesir meskipun bukan sebagai
produsen minyak , tetapi posisinya yang mengapit Terusan
Suez -- jalur utama transportasi minyak mentah dari Timur
Tengah ke Eropa -- tentu saja akan berdampak pada
pendistribusian minyak.
Bahkan Filip Petersson, analis dari SEB Commodity
Research dalam wawancaranya dengan AFP mengatakan,
ancaman di Terusan Suez dan Suez-Mediterranean oil
pipeline (SUMED) bisa terus melontarkan harga minyak
mentah dunia. Kenaikan harga minyak tak semata-mata
dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh kurs
dolar Amerika, dan juga situasi geopolitik.
Bagi Indonesia, krisis Mesir tentu saja berdampak
pada beberapa hal. Mulai dari nasib WNI yang tengah
mengenyam pendidikan maupun bekerja disana, dan
tentu saja pada multiplier effect dari terdongkraknya harga
minyak mentah dunia.
Harga minyak mentah dunia menembus angka US$
100 per barel, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun
terakhir. Bagi Indonesia yang mengimpor minyak tentu saja
kenaikan ini akan menambah beban pemerintah untuk
alokasi subsidi BBM. Tak hanya itu, untuk BBM non subsidi
pun sudah mulai dirasakan sejak awal bulan Februari.
Pada akhirnya kita akan terbiasa dengan fluktuasi
harga BBM non subsidi. Keterlenaan menikmati subsidi
yang 70-80 persen dinikmati pemilik kendaraan beroda
empat dan kalangan industri, selama puluhan tahun,
memang pada akhirnya harus diakhiri.
Dalam mekanisme harga BBM bersubsidi ada sekian
ribu rupiah per liternya yang dibayari Pemerintah, sehingga
konsumen membeli di bawah harga. Di lain sisi, dalam
proses pengolahan crude oil menjadi produk BBM,
maka komponen biaya pengolahan adalah 80-90 persen
merupakan biaya bahan baku – dalam hal ini crude oil.
Artinya apa? Ketika harga bahan baku itu harga belinya
meroket tinggi, ya biaya bahan baku menjadi ikut terkerek
tinggi. Itulah sebab biaya subsidi BBM selalu berubah dan
fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2009 subsidi sebesar Rp
45,039 triliun, tapi pada tahun 2010 kemarin melompat dua
kali lipat menjadi Rp 88,890 triliun.
Pembatasan subsidi BBM dengan melarang kendaraan
beroda empat memakai BBM bersubsidi sebetulnya untuk
mengembalikan subsidi BBM yang memang hak rakyat
kecil, bukan untuk orang yang mampu membeli mobil
atau pemilik pabrik. Pemilik mobil akhirnya harus terbiasa
memakai BBM non subsidi. Kini saatnya kita memikirkan
pengembangan bahan bakar alternatif yang efisien dan
ramah lingkungan. Khusus untuk sektor transportasi,
Pertamina telah menyiapkan LGV (Liquid Gas for Vehicle)
yakni bahan bakar gas untuk mobil kecil yang sudah
tersedia di 8
SPBU di wilayah
Jakarta, dan
dipastikan akan
terus bertambah.
Sementara bagi
kendaraan besar
dan bus, ada
Bahan Bakar
Gas (BBG). Jika
penggunaan
bahan bakar
alternatif sudah
memasyarakat,
pada akhirnya
kenaikan harga
minyak dunia
tak membuat
masyarakat ketar
ketir lagi.MP
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Godaan Baru di Perpustakaan
Kinclong dan nyaman begitu melihat Perpustakaan
Kantor Pusat Pertamina, setelah direnovasi dan
diresmikan pada 21 Januari 2011. Dengan tampilan
baru, perpustakaan kini sungguh menggoda.
Jangan lagi membayangkan kondisi perpustakaan
yang membosankan, karena di perpustakaan yang
baru ini ada lebih dari 7.000 buku (mulai dari buku
migas, pengetahuan umum, pengetahuan popular,
hingga novel), puluhan judul majalah edisi terbaru,
sofa nyaman, komputer plus fasilitas wifi, sampai
minuman gratis. Bahkan kalau lelah membaca di kursi,
tinggal lepas sepatu dan kita bisa lesehan di ruang
tengah perpustakaan. Benar-benar menggoda.
Bukan hanya tampilannya yang menggoda,
namun pelayanan dan sistem pencarian buku juga kini
sangat memudahkan penggunanya. Kalau dulu harus
melihat satu per satu judul buku yang berderet di rakrak raksasa, sekarang tinggal menghampiri katalog
otomatis dan ‘mengklik’ judul yang dicari. Mudah dan
cepat.
Ada juga teknologi peminjaman mandiri, dimana
pengunjung bisa meminjam buku sendiri dengan
perangkat komputer yang ada. Tapi harus hati-hati
dengan sistem ini, karena jika tidak melewati prosedur
yang benar, bisa-bisa alat deteksi keamanan berbunyi
saat kita membawa keluar buku yang dipinjam secara
mandiri. Praktis dan aman.
Nah, sekarang perpustakaan sudah cantik dan
dilengkapi dengan fasilitas yang apik. Selanjutnya,
bagaimana membuat aktivasi untuk menghidupkan
perpustakaan berwajah baru ini. Belajar di beberapa
tempat perkumpulan para pecinta buku, kenikmatan
membaca buku sesungguhnya bukan hanya ketika
kita bisa mendapat pengetahuan baru, namun juga
ketika kita bisa berbagi pemikiran mengenai buku
yang dibaca.
Hingga kemudian terpikirkan, bagaimana kalau

dibuat sebuah klub buku yang kegiatannya antara lain
menggelar diskusi dan sharing bagi orang-orang yang
tertarik tentang isu tertentu. Forumnya bisa berupa
bedah buku atau diskusi lepas mengenai tema tertentu
yang berkaitan dengan beberapa buku yang berbeda.
Misalkan bulan ini temanya tentang aplikasi ‘green
life’ dalam kehidupan sehari-hari, lalu bulan depan
membedah novel teranyar Agatha Christie. Temanya bisa
macam-macam sesuai minat dan permintaan peserta
diskusi.
Lebih jauh, untuk semakin memeriahkan diskusi
klub buku, tidak tertutup kemungkinan juga untuk
mengundang penulis atau pakar dari luar sesuai
tema yang diangkat. Syukur-syukur jika perpustakaan
Pertamina bisa menjadi venue untuk roadshow launching
buku dan kita bisa mendapatkan buku terbaru lengkap
dengan tanda tangan penulisnya. Tak sabar rasanya
membayangkan Rhenald Kasali atau Andrea Hirata hadir
untuk berdiskusi di Klub Buku Perpustakaan Pertamina.
Kegiatan di atas baru sebagian contoh aktivasi
yang bisa dilakukan di Klub Buku Perpustakaan
Pertamina. Tentunya masih banyak pemikiran dari
kita, pekerja Pertamina, untuk me-leverage fungsi dan
manfaat keberadaan perpustakaan. Siapa tahu, aktivasi
perpustakaan juga bisa menyuburkan bakat-bakat
terpendam insan Pertamina dalam bidang tulis menulis
dan melahirkan penulis baru, asli dari Pertamina.
Jadi tunggu apa lagi, coba saja berkunjung ke
Perpustakaan Pertamina di Gedung Perwira 2 dan
rasakan semangat baru dalam menyerap pengetahuan
baru. Tapi pasti akan lebih semangat lagi kalau ada edisi
lengkap Conan Edogawa di deretan koleksi bukunya.
Hehehehe…•

ALIH ISTIK WAHYUNI
EPD Media Relations

Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)
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Apresiasi untuk Mitra Kerja :

Penjualan BBM Industri dan Marine
Sumbagsel Naik 12 Persen

Medan - Memasarkan secara serius produk Pelumas
dengan brand Pertamina, merupakan salah satu komitmen
yang harus dipegang para mitra kerja yang menjadi Agen
Pelumas Pertamina. Atas keseriusannya tersebut, PT
Serdang Jaya yang telah memasarkan produk Pertamina
selama 51 tahun, berhasil mendapatkan penghargaan
sebagai “Best Retail Performance National I”, yang
diberikan oleh Vice President Pelumas Pertamina,
Supriyanto D.H.
Bukan hanya itu penghargaan yang dicapai oleh
PT Serdang Jaya. Pertamina juga memberikan empat
penghargaan lain kepada agen pelumas tersebut. Yaitu,
“Best Sales Growth National-Grade Platinum”, “Best
Sales Retail National II”, “Best Retail Performance
Region I”, dan “Best Sales- Region I”.
Atas keberhasilan yang diperolehnya, PT Serdang
Jaya melakukan customer gathering dan syukuran,
Sabtu (22/1) malam di Grand Ball Room, Hotel Grand
Angkasa, Jl. Perintis Kemerdekaan, Medan.
Direktur Utama PT Serdang Jaya, Tirta Wiriyan
mengatakan bahwa selama 51 tahun ini, PT Serdang
Jaya telah bekerjasama dengan Pertamina dalam me
masarkan produk Pelumas kepada para konsumen oto
motif. Dengan usia yang cukup berpengalaman dalam
memasarkan produk Pertamina, PT Serdang Jaya selalu
berupaya memberikan yang lebih baik kepada para
pengguna produk Pertamina.
“Prestasi yang luar biasa bagi PT Serdang Jaya tidak
akan sempurna tanpa adanya outlet-oulet yang tersebar
di seluruh Sumatera Utara. Khususnya Medan, Binjai,
Tanjung Morawa, Pematang Siantar, Rantau Prapat dan
Kota Pinang atas kerja kerasnya untuk memasarkan
produk Pertamina,” tutur Tirta Wiriyan.
Dalam kesempatan itu, PT Serdang Jaya juga
memberikan penghargaan kepada 16 outlet-nya yang
meraih Sales Growth di Sumatera Utara. Penghargaan
juga diberikan kepada Salesman PT Serdang Jaya, yaitu
Susanto yang meraih Best Sales Growth dan Budianto
mendapatkan penghargaan Best Sales Volume. Setelah
itu PT Serdang Jaya bersama pemilik outlet (bengkel,
toko Pelumas) yang tersebar di seluruh Sumatera Utara
melakukan penandatanganan kontrak kerjasama 2011
selama 6 bulan senilai Rp 67 miliar.
Di malam tersebut, selain kontrak volume juga di
sampaikan informasi produk baru Enduro Gear Matic
120 ml serta Meditran E. Kedua produk tersebut yang
sebelumnya sudah diinformasikan ke seluruh toko di
malam itu ternyata direspon sangat baik dengan kontrak
pembelian Enduro Gear Matic sebanyak 1.400 doos total
selama 6 bulan dan Meditran E sebanyak 162.000 Liter
selama 6 bulan.
Sebelumnya, Pertamina Lubes Region I bersama
Agen melakukan penandatanganan perpanjangan
kontrak agen 2011 di Swiss BelHotel, Medan.
Pertamina telah membuat beberapa kebijakan
agar memanfaatkan semaksimal mungkin market size
pelumas yang tumbuh di segmen retail dan segmen
industri. Pertamina juga bertekad untuk meningkatkan
pangsa pasar pelumas dalam negeri dari sekitar 55
- 60 persen di tahun 2011 ini. “Ke depan, para agen
agar lebih agresif. Pertamina akan terus memberikan
motivasi dan apresiasi agar agen terus memberikan
yang terbaik kepada Pertamina, sehingga pangsa pasar
kompetitor bisa ditekan dengan produk-produk yang
dimiliki Pertamina,” ujar Sales Region Manager I, Bimo
Wicaksono.
Keagenan yang ada di Lubes Region I, telah mem
berikan kontribusi yang tinggi bagi Pertamina sehingga
di tahun 2010 kemarin mengalami kenaikan penjualan
Pelumas Retail menjadi 20.696 ll dari 20.240 kl,
sedangkan Industri juga mengalami kenaikan dari 30.325
kl menjadi 31.217 kl.MPPMS REG. I

PALEMBANG - Penjualan
BBM Industri dan Marine
pada tahun 2010 naik sebesar
12 persen dari tahun 2009.
Kenaikan terbesar terjadi pada
Kerosene dan Solar, bahkan
penjualan Solar Industri men
capai 1 juta kiloliter.
Hal tersebut diungkapkan
Deny Djukardi, Sales Area
Manager Sumbagsel BBM
Industri dan Marine dalam
acara gathering bersama agen
dan konsumen di Krakatau
Ballroom, The Aryaduta Hotel
Palembang, pada 8 Desember
2010. Acara dihadiri oleh
hampir semua agen dan kon
sumen utama Industri dan
Marine dari seluruh wilayah
Sumbagsel seperti Jambi,
Bengkulu, Lampung, Bangka-

Agen Pelumas Medan
Terbaik se-Indonesia

Belitung dan Sumsel.
Selain peningkatan
penjualan, Pertamina jug a
telah memberikan pelayanan
terbaru den gan sistem TI
terpadu, seperti Pertamina
I-serv, Autocollection, Franco,
dan Vendor Held Stock. ”De
ngan komitmen ini kami men
jamin bahwa BBM yang dibeli
pelanggan tepat jumlah dan
kualitas,” jelas Deny Dju
kardi.
Deny menyebutkan, bah
wa selama tahun 2010 yang
telah dilewati, Pertamina
BBM Industri dan Marine
Sumb agsel telah membuat
pelanggan dan agennya
ters enyum, dan ini juga
yang membuat Pertamina
tersenyum. ”Mengapa ter

senyum? Karena hasil
yang menggembirakan dan
pelayanan yang maksimal,”
ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk
meningk atkan kerja sama
dan pola kemitraan yang
telah terjalin, Pemasaran
BBM Industri dan Marine
Sumbagsel menggelar acara
gathering sebagai bentuk
apresiasi kepada agen dan
konsumen. “Acara ini bisa
dijadikan wadah diskusi
antara Pertam ina dengan
konsumen dan antar sesama
pelaku industri. Diharapkan
ban yak input konstruktif
yang dapat diperoleh guna
meningkatkan pelayanan
terh adap konsumen,” jelas
Deny.

BBM Industri dan Marine
adalah bagian dari core bu
siness Pertamina yang murni
bisnis. Di tengah persaingan
BBM industri yang terus ber
gerak dinamis, Pertamina
perlu terus meningkatkan
sinergi dan mengambil lang
kah-langkah strategis un
tuk mempertahankan ke
percayaan konsumen.
Acara berlangs ung da
lam suasana keakraban
dan kekeluargaan dengan
pertunjukan yang menghibur
seperti live band dan pertun
jukan sulap. Ditambah lagi
dengan pembagian doorprize,
seperti kamera digital, no
tebook, Blackberry hingga
hadiah utama berupa LCD TV
32 inci.MPPMS REG. II

Sosialisasi SK-51 tentang
Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
PLAJU - RU III dan BBM
Retail Region II Sumbagsel
menyosialisasikan SK No.51/
C00000/2010 tentang Ma
najemen Pengadaan Barang
dan jasa, (17/1).
Acara berlangsung di ge
dung Patra Ogan Plaju diikuti
pekerja dan para kontraktor
di lingkungan RU III, UPms
Region II dengan narasumber

Sulistiono dari CSS My SAP,
Satya Nugraha dari Strategic
Procurement, Kusmadi dari
HSE Korporat, dan Rahmi dari
Fungsi Hukum.
Adi Sulistiono dal am
paparannya mengungk ap
kan, tidak banyak perubahan
antara SK 51 dan SK 75 yang
mengatur Contractor Safety
Manajemen System (CSMS)

dan vendor. “Perubahannya
lebih kepada profesionalisme,
integritas dan transparansi,”
jelas Adi.
Pjs. GM RU III, Joko Wi
di Wijayanto mengatakan,
mengingat tantangan per
usahaan menghadapi pe
saing bisnis semakin be
rat, perusahaan segera me
ngadakan perubahan dan

perbaikan (change and im
provement) di segala bidang
yang termasuk dalam mata
rantai bisnis perusahaan.
Joko berharap, semangat
implementasi SK 51 di peng
adaan berjalan baik dan te
tap mengacu kepada aspek
transparansi, sehingga ter
cipta Good Corparate Gover
nance dengan baik.MPRUIII

Mengelola Stres Menjadi Semangat Terbarukan
PALEMBANG - Stres saat
ini sudah menjadi fenomena
yang kita hadapi seharihar i. Setiap orang hampir
tidak pernah luput, bahkan
anak kecilpun bisa terserang
stres. Tapi ternyata, mungkin
sebagian besar dari kita tidak
mengetahui bahwa stres ji
ka dikelola dengan energi
positif bisa menjadi modal
besar untuk meningkatkan
kinerja. Tentu dengan pena
nganan khusus untuk bisa
melakukannya.
Hal ini terungkap dalam
sebuah seminar berjudul
Man ajemen Stres yang di
selenggarakan oleh fungsi
Medical Pemasaran Re
gion II Sumbagsel yang di
peruntukkan bagi para pekerja
dan pekarya di lingkungan

Kantor Unit akhir 2010 baru
lalu. Sebagai narasumber,
Fungsi Medical mengundang
Andralia Emma S. Psi, MPd
Psikolog, master psik ologi
dari Universitas Indonesia.
Head of Medical Area
Sumb agsel Dr. Yohannes
Purba mengatakan kegiatan
ini dilaksanakan dalam rang
ka memberikan energi baru
menghadapi tahun baru. “Da
lam menyambut tahun baru
tentunya kita membutuhkan
semangat baru. Untuk men
dapatkan semangat baru, halhal yang dapat mengganggu
psikologis kita harus bisa
diantisipasi. Seperti kita ke
tahui bahwa stres jika tidak
ditanggulangi juga bisa me
rambat ke efek kesehatan
fisik,” ungkapnya.

Sementara Andralia Emma
menyampaikan bahwa stres
adalah ketidakseimbangan
antara tuntutan dengan ke
mampuan, atau perasaan ke
tidakmampuan atas tuntutan
dan kebutuhan dengan daya
upaya manusia itu sendiri.
Menurutnya, stres akan me
nimbulkan efek negatif yang
beragam pada setiap orang.
“Misalnya, kita ditugaskan
oleh pimpinan yang menurut
perasaan kita jauh di atas
kemampuan yang kita miliki.
Awalnya mungkin kita masih
bisa menghindar. Namun, jika
telah terakumulasi dan kita
tidak siap menghadapi kondisi
itu, maka muncullah stres,”
ungkapnya.
Ia mengutarakan, untuk
dapat menangani stres de

ngan baik, ada beberapa
cara yang dapat kita lakukan.
Antara lain membiasakan
diri positive thinking, me
ningkatkan kemampuan
dir i dengan terus belajar,
dan semangat berbagi atau
sharing.
“Memang tidak semua
orang mengerti dan dapat
memberikan solusi terhadap
permasalahan yang kita ha
dapi. Tetapi sharing bisa
membuat kita melepaskan
sebagian beban rasa ketidak
mampuan kita terhadap
pencapaian itu. Sedangkan
dengan positive thinking, kita
memandang tugas tersebut
menjadi tantangan yang harus
kita taklukkan. Ini yang disebut
semangat terbarukan,”urainya.
MP
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SPC Optimalkan Utilisasi MySAP
JAKARTA – Dalam rangka
mengoptimalkan utilisasi
MySAP, Shared Processing
Center (SPC) Pertamina
menggelar workshop penye
larasan untuk menjawab per
masalahan umum MySAP
dan rencana kerja yang akan
dilakukan ke depannya.
Workshop yang berlang
sung di Auditorium Kwarnas
Jakarta, Kamis (27/1) ini
memb ahas permasalahan
umum MySAP dimana masih
terdapat transaksi-transaksi
yang outstanding di dalam
sistem melebihi jangka
waktu yang ditetapkan oleh
perusahaan (backlog), masih

Foto : PMS REG. VI

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Ditjen Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) akan
mewajibkan kepada pengguna sumber energi yang
menggunakan energi listrik dan non listrik lebih besar atau
sama dengan 6.000 ton minyak (tone of oil equivalent)
untuk melakukan konservasi energi. Dirjen EBTKE Luluk
Sumiarso mengatakan kewajiban untuk menerapkan
manajemen energi merupakan implementasi pasal 12
ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 70/2009. Konservasi
energi yang dimaksudkan melalui manajemen energi,
yaitu dengan menunjuk manajer energi menyusun pro
gram konservasi energi, melaksanakan audit energi
sec ara berkala. “Mereka juga wajib melaksanakan
rekomendasi hasil audit energi, dan melaksanakan
konservasi energi setiap tahun kepada Pemerintah,” ujar
Luluk. Saat ini ada sekitar 10 pengguna energi terbesar
di tanah air yang mengonsumsi energi sebanyak 6.000
ton minyak atau setara dengan 69.780 MWh per tahun.
Di antaranya PT Krakatau Steel, PT Petrokimia Gresik,
dan PT Semen Padang.MPRO

BERITA

PENGHARGAAN ZERO ACCIDENT UNTUK PEMASARAN REGION VI
BALIKPAPAN - Bertepatan dengan dimulainya bulan K3 pada 12 Januari 2011, Walikota
Balikpapan Imdaad Hamid menyerahkan piagam penghargaan zero accident kepada
PT. Pertamina (Persero) Pemasaran Region VI Kalimantan. Penghargaan diterima
oleh HSSE Manager Area Kalimantan Ekwanta SA. Penghargaan tersebut diberikan
Gubernur Kalimantan Timur kepada instansi pemerintah maupun swasta di provinsi
tersebut yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja di bidang pelayanan serta keamanan
dan kesehatan kerja selama tahun 2010.MPPMS REG. VI

Upskilling & Coaching SIKA
di RU II Dumai
DUMAI - Dalam upaya untuk terus meningkatkan skill dan kemampuan para
pekerja di RU II terutama para pekerja di bidang GSI, Ahli Teknik dan Gas
Tester dalam menjalankan SIKA, pada 13 dan 14 Januari 2011 HR Area/BP
RU II kembali menyelenggarakan pelatihan dengan tema “Upskilling dan
Coaching SIKA dalam Rangka Implementasi CSMS”.
Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut dibuka oleh Pjs.
Man. HR Area/ BP RU II, Agi Ginanjar didampingi Man. HSE Refining, Taruli
Sibuea.
Pada kesempatan itu dari Pertamina Pusat hadir juga Sacoyo Budi Utomo
(HSE Refining) dan Hermawan Bayu (OPI). Sedangkan dari RU II sendiri
tampak hadir seluruh GSI, Ahli Teknik dan Gas tester.
Pada hari pertama materi pelatihan yang dipresentasikan oleh Tim Pusat
terdiri dari Filosofi dan proses flow SIKA, RAM SIKA, Incident SIKA, JSA-SIKA,
Loto & Blind, Electrical area classification, Karakteristik hydrocarbon, Studi
kasus SIKA-JSA, Petunjuk kerja aman. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog/
diskusi mengenai SIKA yang dipandu moderator dari HSE RU II. Sedangkan
di hari kedua pelatihan dilakukan di Diklat RU II disertai diskusi yang interaktif
dari pekerja RU II.MPRU II

terdapat koreksi-koreksi yang
tidak dicatat di dalam system
sehingga tidak mencerminkan
kondisi sebenarnya dan ti
dak dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan.
Selain itu juga masih
terdapat perbedaan antara
angka di dalam system (F.01)
dengan angka yang disajikan
di dalam Reporting Package,
masih banyaknya request yang
dikirimkan tanpa dokumen
pendukung dan tanda tangan
dari Legal Requestor dan
masih banyaknya requestrequest terkait closing yang
dikirimkan terlambat.
Sebagai tindak lanjut

menghadapi permasalahan
tersebut maka dilakukan
penyelesaian backlog di dalam
sistem MySAP serta meng
hindari terjadinya backlog,
menghasilkan laporan ke
uangan yang andal dan akurat
dari sistem, otomatisasi pro
ses synchronize data dar i
MySAP ke SEMBCS gun a
penyusunan laporan ke
uangan konsolidasian.
Disamping itu perlunya
pemahaman internal kontrol
proses transaksi agar semua
request yang dikirimkan ke
SPC sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perusahaan,
serta memahami prosedur

closing agar proses closing
dapat berjalan sesuai jadwal
yang ditentukan konsolidasi
kantor pusat.
SVP CSS Pertamina
Burhanuddin A. E mengatakan
workshop sebagai bagian dari
upaya berkesinambungan Cor
porate Shared Service (CSS)
Pertamina untuk peningkatan
penggunaan MySAP.
“Saya melihat status
utilisasi MySAP semakin hari
sudah baik, namun harus kita
teruskan secara intensif, se
hingga dapat memperbaiki
kekurangan yang ada di My
SAP,” kata Burhanuddin saat
membuka workshop.MPIK
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center
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(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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Analisa Hasil Asesmen
Implementasi KOMET
CoE 2011 :
Obsesi Baru Insan Mutu
Tidak ingin menjadi salah satu bagian dari orang-orang/pihak yang gagal dalam
membuat perencanaan karena “gagal merencanakan sama dengan merencanakan
kegagalan”, sama dengan kita gagal sebelum berperang.
Hal itulah yang merupakan salah satu faktor yang memotivasi para Insan Mutu
Pertamina untuk membuat perencanaan yang benar-benar matang. Melalui beberapa
tahap, antara lain Quality Management Forum yang telah dilaksanakan pada 27- 28
Desember 2010 yang lalu, yang merupakan tonggak dilahirkannya konsep rencana kerja
Quality Management melalui lima program utamanya, yaitu Continuous Improvement
Program, Sistem Manajemen, Pertamina Quality Assessment (PQA), Knowledge
Management dan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards.
Berbekal dengan evaluasi pencapaian kinerja selama tahun 2010, dimana banyak
lesson learned yang kita dapatkan terutama mengenai bagaimana cara mengatasi
barrier yang timbul, memprediksi potensi masalah yang akan muncul serta dengan
segala keterbenturan sumber daya yang kita miliki dimasa itu, maka disusunlah rencana
kerja tahun 2011 yang lebih strategis, tight, kompetitif, terukur dan termonitor.
Proses selanjutnya adalah koordinasi untuk menyusun integrasi waktu antara linilini kegiatan dalam kerangka besar aktifitas manajemen mutu yang terkompilasi dalam
sebuah peta besar bernama Pertamina
Quality Management Calendar of Event
2011 atau yang lebih dikenal dengan
nama CoE.
CoE yang dimiliki oleh Quality
Management ini merupakan peta
besar rencana kerja fungsi Quality
Management yang terukur dan tegas
baik secara target produk, aktifitas,
waktu dan para penanggung jawab /
koordinator dari masing-masing proses
kegiatan, yang merupakan acuan bagi Quality Management di seluruh Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan dalam menyusun aktifitas dan rencana kerjanya dan
diharapkan akan mampu menciptakan keselarasan dan integrasi aktifitas manajemen
mutu di seluruh lingkungan Perusahaan.
Setelah semua kegiatan dalam Quality Management tersebut tersusun dan
terintgrasi satu sama lain, akhirnya pada tanggal 25 Januari 2010 dilakukan pengesahan
sebagai bukti de jure bahwa CoE telah disepakati bersama. Empat orang perwakilan
Quality Management yang berasal dari Direktorat Umum, Hulu, Pengolahan dan
Pemasaran & Niaga bersama-sama menandatangani CoE sebagai bukti komitmen
bersama untuk menyukseskan rencana kerja Quality Management.
Dengan telah
dilegalitaskannya CoE
tersebut, berarti kita
semua -- Insan Mutu
Pertamina -- telah siap
untuk mencurahkan
segala pemikiran,
waktu dan tenaga
untuk bersama-sama
mengawal agar CoE ini
terimplementasi menjadi
rangkaian aktifitas kerja
yang strategis dan
memiliki kontribusi optimal
dalam upaya peningkatan kinerja Quality Management dan Perusahaan. Tidak hanya
berbicara mengenai visi yang ingin dicapai, namun lebih kepada gairah dan obsesi yang
mampu diciptakan sehingga engagement dari semua Insan Mutu dalam aktifitas Quality
Management akan menjadi suatu budaya yang akan terus melembaga.•

Pada bulan Nopember – Desember 2010 yang lalu, Knowledge Management Pertamina
(KOMET) telah melaksanakan asesmen untuk memetakan kebutuhan KOMETers terhadap
knowledge dan mengetahui posisi KOMET serta kematangan knowledge management
Pertamina berdasarkan Delapan Kriteria/Dimensi MAKE. Proses asesmen dilakukan melalui
3 (tiga) tahapan, yaitu : Board Interview yang melibatkan Senior Leaders (Vice President,
Senior Vice President dan Direktur); Focus Group Discussion yang dihadiri oleh beberapa
manager Fungsi/Unit Bisnis, serta pelaksanaan On-Line Survey kepada seluruh Pekerja
Pertamina.
Dari hasil asesmen implementasi KOMET tersebut telah diperoleh beberapa kesimpulan
antara lain:
1. Budaya berbagi pengetahuan sudah dapat tersebar dengan baik, namun faktor tata nilai
budaya dinilai “moderately unfavorable”. Dinilai bahwa kesadaran sebagian besar pekerja
untuk berbagi pengetahuan masih kurang dan budaya menulis masih rendah. Walaupun
infrastruktur yang tersedia sudah bagus, namun belum banyak Pekerja yang berbagi dan
mengakses pengetahuan yang ada.
2. Leadership/Champion mendapatkan nilai “very favorable” yang menunjukkan bahwa
dukungan dan komitmen Manajemen sudah tidak diragukan lagi, namun dukungan ini
rupanya tidak berlandaskan pemahaman mengenai seluk-beluk KOMET. Dimana hal ini
tidak hanya berlaku pada senior management, namun juga pada para pekerja Pertamina.
3. Innovation telah menjadi bagian dari proses bisnis Pertamina, dimana dapat terlihat dari
terbentuknya gugus mutu yang dituangkan dalam risalah yang kemudian di-upload dalam
Portal KOMET. Namun implementasi inovasi ini belum terimplementasi secara korporat
dan belum banyak melibatkan customer dan supplier dalam penciptaan inovasi.
4. Intellectual Capital merupakan kumpulan pe
ngetahuan (tacit dan explicit knowledge) dari
perseorangan pada suatu organisasi yang
mana pengetahuan tersebut digunakan untuk
kemajuan Perusahaan. Dimensi ini memiliki
presentase “favorable” terkecil dibandingkan
dengan 7 (tujuh) dimensi MAKE lainnya. Hal
ini dikarenakan Pekerja belum memahami
konsep intellectual capital sehingga masih
!
bersifat silo.
5. Sharing & Collaboration didukung dengan adanya pelaksanaan Forum KOMET dan
forum sharing internal fungsi, namun kemudahan untuk mendapatkan bantuan dari para
ahli baik internal maupun external dirasakan masih kurang.
6. Organizational Learning merupakan inisiatif learning yang disediakan oleh perusahaan.
Walaupun cukup banyak memiliki fasilitas tersebut, namun belum dapat termanfaatkan
dengan baik, seperti e-learning.
7. Customer Knowledge memiliki banyak
sekali inisiatif untuk mengelola dan me
ngembangkannya. Dimana perusahaan
dapat dengan baik memanfaatkan
customer knowledge tersebut untuk
kepentingan proses bisnisnya masingmasing. Namun kegiatannya masih silo
dan belum selaras..
8. Organization Value dalam menciptakan inisiatif KM dinilai baik yaitu dapat dilihat dari pe
ngembangan strategi pengelolaan pengetahuan. Dimana hal ini dapat terlihat dari kinerja
Tim KOMET yang meng-capture tacit knowledge berupa lesson learned, success story,
trouble shooting dan problem solving.
Berdasarkan analisa tersebut, muncullah beberapa rekomendasi yang diberikan
untuk meningkatkan budaya berbagi pengetahuan di Pertamina. Apa dan bagaimana
implementasinya, tunggu di edisi Q-Corner yang akan datang yaaa … !!!•
oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Oleh : Dewi H – Tim QM
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

CILACAP - Pasca diserahterimakannya jabatan
GM RU IV Cilacap dari Syofrinaldy kepada Bam
bang Harijanto, secara otomatis jabatan Ketua
Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat wilayah
RU IV Cilacap juga diserahterimakan. Jabatan
Ketua PWP RU IV Cilacap yang semula dijabat
oleh Wulan Sari Syofrinaldy diserahterimakan
kepada Tin Bambang Harijanto. Serah terima
jabatan berlangsung di Gedung PWP RU IV
pada (31/12). Bertindak sebagai saksi dalam
serah terima jabatan Ketua PWP RU IV adalah
Penasehat PWP RU IV Bambang Harijanto.
Dalam sambutannya Bambang Harijanto
mengucapkan banyak terima kasih kepada
Wulan Syofrinaldy atas dedikasi dan loyalitasnya
dalam memimpin PWP, sehingga PWP RU IV
Cilacap mampu memberikan kontribusi yang
positif baik kepada perusahaan, pekerja dan
masyarakat. Selain itu juga Bambang berharap
penggantinya kelak mampu meneruskan cita-cita
dan perjuangan dari Ketua sebelumnya.
Serah terima jabatan Ketua PWP RU IV
Cilacap ini, selain dihadiri oleh pengurus dan
anggota PWP juga dihadiri oleh Manager HR
Area Happy Paringhadi.MPRU IV

Foto : RU IV

Cina telah muncul sebagai kekuatan
besar dunia. Tidak lagi sebagai sebuah
negara tertutup, dengan produksi barangbarang imitasi berkualitas rendah dan
berbasiskan sitem komunis. Untuk meng
amankan roda pembangunan yang telah
menempatkannya sebagai fenomena
ekonomi dunia, Cina kini menjulurkan
tangannya ke sumber-sumber energi
di berbagai belahan dunia. Sang naga
yang haus energi menggandeng berbagai
negara yang molek dengan cadangan
minyak bumi, termasuk Indonesia.
Cina kini telah menjadi lebih maju,
modern, terbuka, kuat secara ekonomi
dengan menjadi pusat manufaktur
perusahaan-perusahaan dunia, memiliki
cadangan devisa terbesar di dunia,
hingga mengalami surplus perdagangan
yang besar. Demikian juga dalam hal
pertahanan keamanan. Tak ayal lagi,
Cina telah menjelma menjadi sang naga
yang disegani dan memiliki daya tawar
tinggi di dunia internasional.
Buku ini mengupas sepak terjang
perusahaan minyak nasional Cina se
bagai sebuah kendaraan negara yang
memainkan peranan penting dalam
transformasi ekonomi negeri tirai bambu
ini. Isu keamanan energy (energy security)
menjadi perhatian utama Cina dengan
tujuan mengamankan pasokan energi
minyak dan gas untuk kebutuhan industri
dan rumah tangga di dalam negeri.
Untuk itu, pemerintah Cina melakukan
rekstrukturisasi birokrasi termasuk
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
mendorong perusahaan minyak mereka
mencari pasokan minyak, gas, maupun
energi alternatif di luar negeri.
Strategi sang naga, tiga perusahaan
minyak nasional Cina di Indonesia
yakni CNPC (PetroChina), CNOOC
dan Sinopec, dipaparkan dalam buku
ini. Pertama, pendekatan yang bersifat
makro. Dalam pendekatan ini akan
dibahas kebijakan pemerintah Cina,
pemerintah Indonesia, serta daya tarik
kemolekan industri migas Indonesia di
mata regional maupun internasional.
Pendekatan kedua bersifat lebih
mikro, yang menyajikan karakteristik
organisasional, strategi, hingga capaian
ketiga naga tersebut. Dengan demikian,
kita dapat melihat lebih dalam isi
perut dari ketiga naga yang memiliki
keunggulannya masing-masing: Sang
Naga Emas, Sang Naga Penguasa
Lautan, dan Sang Naga Pencari energi
alternatif. Bagian penutup buku ini me
maparkan kesimpulan serta pelajaran
yang dapat dipetik oleh Indonesia dalam
mengembangkan industri migasnya demi
meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Buku ini sangat sesuai bagi para
pengkaji ilmu hubungan internasional,
politik dan studi kawasan Asia Timur
khususn ya Cina. Bagi pengkaji ilmu
manajemen, buku ini juga dapat menjadi
rujukan strategi internasionalisasi
perusahaan minyak nasional Cina. Buku
ini juga berguna bagi para praktisi industri
untuk mengantisipasi persaingan yang
semakin tajam di industri migas.
Dua pendekatan makro dan mikro
dalam buku ini saling melengkapi se
suai dengan perspektif ekonomi politik
internasional yang menjadi keunikan
sekaligus kekuatan di dalam buku ini.MP
PERPUSTAKAAN

Sertijab Ketua PWP RU IV Cilacap
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PWP UBEP Tanjung Selenggarakan
Bazar dan Lomba Poco-poco
TANJUNG - Meski tanggal peringatan Hari
Ibu telah usai, Persatuan Wanita Patra (PWP)
Pertamina EP (PEP) UBEP Tanjung tak mau
menghilangkan momen itu. PWP mengadakan
dua even heboh berturut-turut di akhir pekan.
Pada (15/1) lomba senam poco-poco digelar.
Pesertanya adalah perwakilan pekerja dari
seluruh bagian PEP. Kedua, PWP menggelar
Bazar meriah untuk seluruh masyarakat umum
di Lapangan Tenis Mutiara Patra keesokan
harinya.
“Dipilihnya lomba poco-poco adalah ide ra
pat PWP. Alasannya, karena kami mengambil
tema keselarasan perempuan dan laki-laki untuk
membangun karakter bangsa dalam mewujudkan
masyarakat sehat dan bermartabat,” papar Icham
Irzal selaku ketua pelaksana.
Terdapat empat grup peserta lomba pocopoco. Masing-masing grup terdiri dari empat
pasang laki-laki dan perempuan. “Kami sengaja
ingin melibatkan bapak-bapak dalam lomba ini,”
lanjut istri Pengawas SDM ini. Mereka tampil
dengan kostum trendy, mulai dari gaya sporty
hingga country.
Berdasarkan tiga komponen penilaian, yaitu
gerakan, kreatifitas, dan kostum, terpilihlah tiga
juara. Juara satu diraih grup dari bagian TPF

dan Rumah Sakit Pertamina. Roy Manurung,
salah satu dari anggota grup pemenang ini juga
menjadi peserta terbaik. Bagian Keuangan dan
Operasi menjadi pemenang kedua. Sedangkan
juara ketiga dari bagian Layanan Operasi.
Kemeriahan peringatan Hari Ibu masih
berlanjut pada hari Minggu. Bazar aneka rupa
makanan dan minuman tersaji di semua meja
stand. Pegawai, pekarya, dan warga sekitar
operasi PEP berkumpul menjadi satu di area
bazaar bersama anggota keluarga masingmasing. Kehangatan keluarga besar PEP dan
warga setempat semakin terasa karena libur ini
dimanfaatkan untuk “rekreasi” bersama.
Jumlah stand yang berkontribusi dalam bazar
ada lima. Sama seperti lomba Poco-Poco, setiap
stand adalah perwakilan dari bagian PEP. Stand
Tulip, Anggrek, Mawar, Melati, dan Teratai.
Stand yang paling cepat habis barang da
gangannya adalah stand Melati. Aneka lauk
pauk mulai Pindang Telur, Pepes Patin, Nasi
Goreng, Bihun, hingga Kue Puding, Kue Gulung
Hias, Cake, dan sebagainya hanya dalam waktu
satu jam diserbu oleh para pengunjung. “Kami
sengaja menjual yang tidak perlu dimasak disini.
Langsung siap bawa pulang untuk lauk makan
siang di rumah,” terang Anis Sholeh koordinir

Foto : RU IV
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stand Melati.
Sedangkan stand teratai yang menjual ane
ka minuman dalam kemasan yang bermerk.
menajdi stand terbaik karena dekorasi stand
yang kreatif dan unik.
Kehangatan hubungan keluarga besar PEP
dan warga semakin terasa dalam bazaar yang
rutin diadakan setiap tahun. Tua, muda, dan
anak-anak menikmati wisata kuliner berpadu
dengan wisata hiburan musik dan permainan
bagi anak-anak. Sebab, bazaar ini dilengkapi
aneka permainan. Odong-odong, komedi putar,
bianglala, dan kereta mini sengaja didatangkan
dari Taman Tanjung untuk menghibur anak-anak.
MP
UBEP TANJUNG

PWP RU III Peduli Bencana Alam
PLAJU - Persatuan Wanita Patra (PWP) RU
III, 22 Desember 2010 memberikan bantuan
12.700.000 kepada korban bencana alam Tsunami
Mentawai dan Gunung Merapi Jogyakarta. Dana
bantuan tersebut terkumpul dalam kegiatan
hasil penjualan Bazar pada 12 Desember 2010
yang lalu.
Menurut Poppy Inu Kertapati didampingi
Fifin Sahadi dan Dewi Susilo usai memberikan

bantuan, mengatakan, pengumpulan dana ter
sebut diprakarsai oleh Ketua PWP RU III Melia
Ardhy untuk selanjutnya disampaikan kepada
Sumatera Ekspres di Kantor Sumatera Ekspres
Palembang.
Poppy berharap, bantuan yang dikumpulkan
tersebut dapat membantu para korban bencana,
sehingga mengurangi beban kehidupan yang
menimpa para korban dapat sedikit berkurang.

Lebih lanjut Poppy mengatakan, penggalangan
dana ini juga merupakan bentuk solidaritas
terhadap sesame saudara yang dilanda bencana.
“Karena kami juga turut merasakan kepedihan
yang tengah dialami oleh para korban.
Ke depan PWP akan terus melakukan kegiatan
yang bertujuan kepedulian sosial.”Membantu
sesama yang membutuhkan merupakan kewajib
an setiap manusia,” ungkap Poppy.MPRU III
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Kiprah PKM SPM raih Platinum tingkat Nasional

Pimpinan Proyek Ulubelu
PT Pertamina Geothermal Energy

RU III Terima Kunjungan Mahasiswa Teknik Kimia UNILA

Foto : PGE

m. askin tohari

Pimpinan Proyek Hululais
PT Pertamina Geothermal Energy

PLAJU - Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Lampung (Unila) mengadakan
kunjungan belajar ke RU III diterima langsung Public Relation Section Head RU III
Jamsen Purba di Gedung Lamusi, (19/1). Rombongan berjumlah 50 Mahasiswa
didamping dosen pembimbing, Ir. Sufriadi Burhanuddin, M. Eng. Kunjungan ini
dimaksudkan untuk melihat dari dekat proses kilang minyak RU III dan mencari
pengetahuan tambahan, juga sebagai perbandingan antara teori yang didapat di
bangku kuliah dan praktek di lapangan. Untuk itu, Sufriadi mengharapkan masu
kan dari RU III agar mahasiswa dapat menyerap tambahan ilmu pengetahuan
tentang proses produksi minyak sebagai bekal dalam menyusun sekripsi. Pada
kesempatan itu Merryza dari Proses Enjineering – ENG & DEV menjelaskan
tentang proses produksi kilang RU III dan hasil-hasilnya. Kilang RU III, selain
mampu memproduksi BBM seperti Premium, Solar, Kerosene juga memiliki
produk petrokimia yaitu, Polypropylene sebagai bahan baku plastik dan produk
unggulan yaitu, Musicool, Pertamax Racing, Solvent dan lain-lain. Selain itu,
kilang RU III satu-satunya kilang yang bisa memproduksi Avigas (Aviation Gas
Turbin) bahan bakar pesawat baling-baling.MPRUIII

Warung Kopi

Pembatasan BBM Bersubsidi

Di berbagai media massa rencana pemerintah
memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi menjadi
pembahasan hangat. Termasuk di warung kopi Mang
Warta.

NGOPI BARENG PRODUCTION RU II DUMAI
DUMAI - Di BPSM diadakan acara ‘Ngopi Bareng Production
Dumai’ pada 10 Januari 2011, yang diikuti pekerja Laboratory,
Oil Movement, Utilities, HSC, HCC dan HOC. Kali ini tema
yang diusung adalah ‘Semangat Terbarukan untuk Menjadikan
Kilang RU II yang Kompetitif’. Acara ini dilakukan sebanyak
empat kali mulai 10, 13, 19, & 20 Januari 2011. Acara Ngopi
Bareng perdana Production Dumai tahun 2011 ini dihadiri
oleh sebagian besar pekerja shift Tim A Production Dumai,
sekitar 99 orang. GM RU II Suhaimi dalam kesempatan
tersebut mengajak seluruh pekerja Production Dumai untuk
konsisten dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Suhaimi juga menyampaikan perlu adanya kebersamaan, perlu
adanya teamwork yang kuat. Senada dengan GM, Coordinator
OPI Yusuf Ricardo menekankan pentingnya masing-masing
individu untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam
tugas sehari-hari.MPRU II

Foto : RU II

Nano

RU IV ADAKAN Manual Dipping Training
CILACAP - Keakuratan pengukuran stok minyak
mentah di tangki yang dilakukan secara periodik
sangat berpengaruh terhadap jumlah perhitungan
losses, sehingga refreshing cara pengukuran min
yak di dalam tangki ini penting diberikan kepada
pekerja. Setiap pekerja harus memahami betul alat
ukurnya, lokasi kerjanya, harus tahu cara kerjanya
dan harus paham betul prosedur kerjanya. Demikian
diungkapkan Pjs. Senior Manager Operation and
Manufacturing Otto Gerentaka saat membuka
pelatihan Manual Dipping di ruang VIP Patra Graha
pada 13 Desember 2010. Pelatihan yang diikuti oleh
pekerja dari Production I dan Production II ini digelar
sebanyak lima angkatan hingga 17 Desember 2010
dengan masing masing angkatan selama satu hari.
Pelatihan diberikan oleh pembicara dari internal RU
IV maupun dari eksternal.MPRU IV

RU III Terima Kunjungan Mahasiswa ITB

Foto : RU III

: Wah, repot nih kalau pembatasan
BBM bersubsidi jadi diberlakukan.
Saya baca di koran untuk wilayah
Jabodetabek mulai akhir Maret ini.
Ujang
: Duh, kacau nih… Bisa-bisa semuanya
ikut naik…
Pak Rachmat : Apanya yang repot dan kacau
sih? Sudah tau belum maksudnya
pembatasan BBM bersubsidi?
Nano
: Yang saya tahu, kalo kita beli BBM
bersubsidi seperti Premium di SPBU
dibatasi.
Ujang
: Nah, itu Pak…
Pak Rachmat : Itu apa, Jang…? Memang,
pembatasan BBM bersubsidi itu
secara garis besar memang seperti
itu. Tapi, itu tidak berlaku untuk semua
jenis kendaraan, No.
Nano
: Maksudnya, Pak?
Pak Irwan
: Maksud Pak Rachmat, pembatasan
hanya diberlakukan untuk mobil
pribadi. Kalau motor dan kendaraan
umum tidak diberlakukan. Lagian,
kalaupun harga-harga naik, kayaknya
bukan semata-mata karena program
itu. Emangnya kamu kalo ke kantor
naik apa No?
Nano
: Naik kereta, Pak.
Iyum
: Wallaah, Mas Nano, Mas Nanoooo….
Kirain Iyum mah naik motor atau mobil
keluaran terbaru…
Nano
: Hehehe…. Ya gak apa-apa kan nanya.
Daripada gak tau terus jadi resah
sendiri. Kan mendingan nanya sama
Bapak-bapak karena mereka pasti
tau… Lha wong pekerja Pertamina….
Iya tho Pak…
Mang Warta : Betul No. Dengerin penjelasan Pak
Rachmat dan Pak Irwan jadi punya
bahan buat ngejelasin ke keluarga dan
tetangga di rumah…MP

Foto : RU III

Foto : PGE

dirgo rahayu

Foto : RU VI Balongan

General Manager
Refinery Unit IV Cilacap

Foto : RU IV

Foto : RU IV

BAMBANG HARIJANTO

BALONGAN - Pada ajang temu karya mutu dan produktivitas
Nasional XIV (TKMPN) di Batam pada Desember 2010 ,
dan International Quality & Productivity Conventation yang
diselenggarakan oleh Wahana Kendali Mutu & Asosiation
Management Mutu & Produktiifitas Nasional (AMMPI) yang
merupakan kerja sama antara Departemen Perindustrian dengan
Depnakertrans RI dan Asean Produktivity Organization, PKM
SPM Refinery Unit VI & Marine Service menampilkan makalah
terbaiknya. Persembahan konsep dan makalah yang telah mam
pu meraih platinum tersebut merupakan upaya yang sangat
berarti mengingat hal ini sangat terkait dengan kegiatan loading
dan unloading kegiatan RU VI yang merupakan sarana vital
di SPM bagi kelangsungan operation excellent Kilang RU VI
dan sangat mempengaruhi stabilitas crude dan BBM di Jawa
barat serta sekitarnya. Hal Ini merupakan kinerja yang sangat
baik dan telah menggabungkan dua direktorat itu telah diakui
serta mendapat apresiasi dari Dirut Pertamina berupa piagam
penghargaan.MPRU VI

PLAJU - GM RU III Ardhy N Mokobombang menerima kunjungan
Mahasiswa Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB), (21/1).
Rombongan berjumlah 106 mahasiswa diketuai dosen pembimbing,
DR. Ronny Purwadi dan DR. Dendy Adityawarman. Ardhy N Moko
bombang menjelaskan gambaran tentang proses pengolahan BBM
dan petrokimia di RU III. Acara juga diisi dengan presentasi mengenai
proses produksi Kilang RU III dan hasil-hasilnya oleh Erik Gunarto
dan Imam Nurhadi dari Proses Enjineering. Sedangkan pada sesi
tanya jawab, semua pertanyaan dijawab oleh GM RU III. Turut hadir
pada acara tersebut, CD&L Section Head, Dedet Hermawan, Proces
Engineering Section Head, Sigid Widiantojo, Public Relation Section
Head, Jamsen Purba.MPRUIII
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PEP Field Papua
Terapkan Field Process
Excellence
PAPUA - PT Pertamina EP Region KTI Field Papua
kedatangan konsultan implementasi Field Process
Excellence (FPE). “Field Process Excellence merupakan
gabungan dari ISO 9001 tentang standar internasional
di bidang sistem manajemen mutu, ISO 14001 tentang
standar internasional di bidang sistem manajemen
lingk ungan dan OHSAS 18001 yang merupakan
standar internasional di bidang sistem manajemen
kesehatan dan keselamatan kerja,” ujar Fajri konsultan
dari PROXSIS yang membantu Field Papua dalam
penerapan FPE ini.
Semua fungsi yang ada di Field Papua akan ditata
ulang sedemikian rupa sesuai standar internasional
yang ada. Mulai dari TKO (Tata Kerja Organisasi), TKI
(Tata Kerja Individu) dan TKPA (Tata Kerja Penggunaan
Alat) yang ada di masing-masing fungsi. Dengan
penataan TKO, TKI dan TKPA akan dihasilkan sebuah
SOP (Standard Operational Procedure) yang akan
dilaksanakan oleh semua pihak sebagai acuan dalam
bekerja. Sehingga akan tercipta lingkungan kerja
yang aman, tertib dan berstandar internasional sesuai
ketentuan untuk menjadi World Class Company.
Kedatangan PROXSIS ke Field Papua bukan
kali pertama, sebelumnya PROXSIS datang sekitar
pertengahan bulan desember 2010, untuk melihat
kondisi yang ada baik di kantor pusat Sorong maupun
di lapangan Klamono.
Dari kunjungan tersebut, ditemukan beberapa
kondisi yang belum standar. Seperti penggunaan
warna yang sama pada pipa, seharusnya berbeda
sesuai peruntukannya. Warna yang tepat untuk pipa
adalah warna hitam digunakan untuk pipa yang dialiri
minyak, warna biru untuk pipa yang dialiri air dan
warna-warna lain sesuai standar internasional. Dari
temuan-temuan tersebut fungsi-fungsi terkait diminta
untuk menertibkannya sesuai dengan standar yang
ada. Di akhir dari program penerapan FPE nanti sekitar
maret minggu pertama, akan ada simulasi internal audit
dari gabungan fungsi yang ada untuk memeriksa sejauh
mana FPE telah diterapkan.
“Kapan ini dibentuk tim audit, biar kita bisa siap-siap
kalau ada auditor datang,” tanya Dulmanan salah satu
peserta rapat. Antusiasme para pekerja dengan FPE
terlihat ketika banyak pertanyaan yang diajukan kepada
PROXSIS, terkait penerapan FPE dalam kegiatan kerja
sehari-hari. Hal ini menunjukkan kesiapan PT Pertamina
EP Region KTI Field Papua dalam rangka menuju PEP
World Class Tahun 2014. World Class adalah tujuan
bersama, siap atau tidak Tahun 2014 PEP akan tinggal
landas menuju perusahaan kelas dunia.MPPEP PAPUA

Foto : WIDODO/Dok. Pertamina

FM Papua Jayasuria Danuatmaja (jaket coklat) dan peserta rapat
lainnya memperhatikan penjelasan progress report penerapan FPE
(Field Process Excellence) dari PROXSIS.

JAKARTA – Dalam rangka
menghadapi persaingan
bisnis migas yang semakin
menantang, Pertamina Hulu
Energi (PHE) terus melalukan
inovasi terutama untuk me
nampung aspirasi dan ma
sukan positif dari para kar
yawannya.
Salah satu cara yang
dit empuh adalah dengan
melaksanakan Free Dialog.
Acara tersebut merupakan
wadah terciptanya komunikasi
aktif antar pekerja dari level
direksi hingga pekerja agar
tercipta satu kesatuan dan
menumbuhkan sinergi karena
terpacu untuk saling mengisi
kekurangan.
“Tantangan yang dihadapi
PHE semakin hari semakin
besar. Dengan pertumbuhan
PHE yang semakin pesat
tentu ekspektasi kepada PHE
akan semakin besar. Untuk itu
forum ini merupakan ajang
yang tepat untuk menjadikan
PHE lebih baik lagi. Marilah
kita pecahkan bersamasama,” ungkap Direktur ope
rasi PHE Eddy Purnomo di
ruang rapat lantai 7 Kantor
Pusat PHE, Jumat (21/1).
Dalam kesempatan ter
seb ut, Direktur Keuangan
PHE Hemzairil mengatakan

Suasana free dialog di Pertamina Hulu Energi.

bahwa kegiatan dialog be
bas ini diharapkan akan me
numbuhkan value creation
bagi PHE sehingga visi, misi
dan target perusahaan dapat
tercapai.
Lebih lanjut VP Human
Capital & Administrasi PHE
Hary Soebandrio menilai acara
ini merupakan ajang yang te
pat untuk menumbuhkan
keb eranian setiap pekerja
PHE dalam mengeluarkan
pendapat dan ide masingmasing demi kemajuan peru
sahaan.
Dalam forum tersebut,

perbedaan usia, pangkat,
golongan dihilangkan sehing
ga semua peserta dapat se
car a lepas mengeluarkan
ide-ide, masukan maupun
permasalahan yang selama
ini menghambat kemajuan
peru sahaan. Di samping
itu, ajang ini juga menjadi
sarana untuk menemukan
permasalahan yang mungkin
timbul di dalam perusahaan
sehingga dapat ditanggulangi
sejak awal.
Hary berharap dalam dis
kusi ini akan tercipta sua
tu teamwork yang kuat de

ngan adanya kerjasama
semua unsur yang ada de
mi menjadikan PHE seb a
gai perusahaan yang mem
banggakan untuk Pertamina
hari esok.
“Kami rencanakan diskusi
bebas ini akan diperluas lagi
ke anak perusahaan agar da
pat lebih terintegrasi dan men
ciptakan hubungan yang lebih
harmonis. Mudah-mudahan
perubahan tersebut akan
mempercepat akselerasi ter
hadap target yang akan dica
pai oleh PHE,” ujar Hary.MPIK

Lima Company Value Pelita Air Service
Jakarta – Terlahirnya lima
company value merupakan
konsolidasi pekerja terhadap
perusahaan. Demikian disam
paikan President Director
Perlita Air Service Andjar
Wibawanun pada saat HUT
ke-41 PT PAS di Hanggar Dua
Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan, (24/1).
Adapun company value
yaitu Clean, Compliance,
Customer Care, Competitive,
dan Confident. Menurut Andjar,
5C tersebut mencerminkan
bahwa seluruh pekerja Per
tamina Air Service siap mela
kukan transformasi untuk
kemajuan perusahaan.
Dijelaskan juga oleh Andjar,
bahwa clean, merupakan sa
lah satu garisan dari good
corporate governance (GCG)
yang telah dicanangkan di
perusahaan ini. Sedangkan,
Compliance merupakan se
buah komitmen PAS selaku
perusahaan penerbangan
terhadap regulasi pener
bangan yang sangat ketat.

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Foto :PEP Papua

Komunikasi Aktif Pertamina Hulu Energi
melalui Dialog Bebas

10

Competitive, sudah melihat
bahwa persaingan antar mas
kapai merupakan cambuk
bagi PAS untuk melakukan
inovasi-inovasi, khususnya di
industri minyak dan gas bumi.
Customer care, merupakan
fokus PAS kepada pelanggan
apalagi pelanggan dari Pelita
sangatlah spesifik. Dan yang
terakhir adalah Confident,
yang kita tahu beberapa
tah un belakangan ini PAS
terp uruk, untuk itu dengan
sem angat percaya diri kita

akan bangkitkan kembali
kepercayaan diri dari Pelita.
Untuk mencapainya,
lanjut Andjar, harus dilibatkan
proses rebuilding character.
“Kita harus meningk atkan
semangat seluruh pekerja
Pelita. Untuk itu harus dimulai
dengan pembicaraan dua
arah, yang dulu bersifat
top-down sekarang menjadi
bottom-up,” tegasnya.
“Diharapkan dengan
adanya transformasi yang
dilakukan Pelita, akan ada

lompatan ke depan yang cu
kup signifian,” cetus Andjar.
Andjar menjelaskan bah
wa perubahan bukan sa
ja terhadap bud ay a kerja
pekerja Pelita, tetapi juga
terhadap materialnya. Yakni,
peremajaan 21 pesawat Pelita
Air Service dan pelebaran
pangsa pasar. “Memang bu
kan hal yang mud ah, te
tapi harus dilakukan. Salah
satunya dengan pendekatan
kepada pelanggan,” ujarnya.
MP
NDJ
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Evita M. Tagor Jadi Presiden Direktur
PT Tugu Pratama Indonesia

Patra Niaga World Class

Foto : PT Tugu Pratama Indonesia

JAKARTA – Setelah kurun
waktu 11 bulan PT Tugu
Pratama Indonesia meng
alami kekosongan jabatan
President Direktur, akhirnya
pada 30 Desember 2010
melalui Rapat Umum Pe
megang Saham Luar Biasa
memutuskan dengan meng
angkat Evita M. Tagor se
bagai President Direktur Tugu
Pratama.
Posisi Presiden Direktur
PT Tugu Pratama Indonesia
sebelumnya dijabat oleh M.
Afdal Bahaudin yang kini
menjadi Direktur Keuangan
Pertamina. Selama keko
songan jabatan sejak Feb
ruari 2010 lalu, maka jabatan
tersebut otomatis diemban
secara bergiliran oleh tiga Di
rektur yang ada, yaitu Direktur
Pemasaran, Direktur Teknik
dan Direktur Keuangan dan
Jasa Korporat.
Evita M. Tagor dikukuh
kan secara resmi pada 13
Januari 2011 dengan me
nandatangani Pakta Integritas
yang disaksikan oleh Direktur
Perencanaan Investasi &
Manajemen Risiko Pertamina,
Ferederick ST Siahaan selaku
Presiden Komisaris Tugu
Pratama Indonesia.
Evita M. Tagor mengawali
karirnya di Direktorat Keuang
an Pertamina sejak 1987
hingga menjabat Kepala Divisi
Pendanaan dan Portofolio
Anak Perusahaan, sekaligus
ditunjuk menjadi Komisaris
TUGU untuk periode 2006
– 2008 dan selanjutnya men

Foto bersama Direksi dan Komisaris PT Tugu Pratama Indonesia (dari ki-ka) : Direktur Keuangan dan Jasa Korporat
Wahyu Suswinto, Komisaris Independen Robert Arthur Simanjuntak, Komisaris M. Rudy Salahuddin Ramto, Evita M.
Tagor, Presiden Komisaris Tugu Ferederick ST Siahaan, Komisaris Independen Hilda Rossieta, Direktur Teknik Tugu
Choky L. Tobing dan Direktur Pemasaran Tugu M. Jusuf Adi.

jabat sebagai Senior Vice
President Treasury & Cor
porate Finance - Direktorat
Keuangan Pertamina.
Tugu Pratama Raih
Prestasi
Sebagai anak perusahaan
Pertamina yang bergerak di
bidang Finance, Tugu telah
meraih berbagai prestasi.
Prest asi ini sebagai bukti
nyata stabilitas perseroan dan
budaya “continuous impro
vement” semakin berjalan
baik.
Prestasi TUGU yaitu me
raih peringkat A+ (idn) dengan
prospek “Stabil” atau tergolong
dalam kategori Strong dari
lembaga pemeringkat ter
kemuka dunia FitchRatings
pada tahun 2008 & 2009.
Prestasi ini mencerminkan
keunggulan TUGU bidang
asur ansi energi dan non
energ i, serta menunjukkan

bahwa TUGU mempunyai
strukt ur modal yang kuat,
didukung reasuransi terbaik,
serta menerapkan strategi
investasi yang tepat.
Dua tahun berturut-turut
Tugu meraih penghargaan
InfoBank Award sebagai salah
satu perusahaan asuransi
terbaik di Indonesia untuk
kinerja keuangan dengan Pre
dikat “Sangat Bagus”. Kriteria
penilaian tersebut antara
lain RBC, Likuiditas, Premi
Retensi Sendiri terhadap
mod al sendiri, Perubahan
Pendapatan Premi Bruto, dan
berbagai kriteria lainnya.
Kemudian meraih Bank
Indonesia Award sebagai
“Pelapor Lalu Lintas Devisa
(LLD) Terbaik Tahun 2009”
untuk kategori Perusahaan
Asuransi. Penghargaan ini
diterima TUGU karena Bank
Indonesia menilai TUGU telah
menunjukkan kerja sama yang
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sangat baik dalam pelaporan
lalu lintas devisa dan kon
firmasi untuk data terkait,
menunjukkan bukti nyata
berjalannya proses usaha
yang bersifat GCG.
Di samping itu, sejak
2009 TUGU juga berh as il
menjadi satu-satunya per
us ahaan asuransi keru
gian milik Ind onesia yang
mendapatkan kepercayaan
mendukung program asuransi
energi TOTAL E&P NORGE
(France).
TUGU juga meraih Dompet
Dhuafa - CSR Award 2010 un
tuk kategori Ekonomi bidang
Program Pemberdayaan Pe
tani Sehat Untuk Masyarakat
Indonesia.
Prestasi tersebut menun
jukkan kinerja TUGU semakin
maju, sehingga menjadi
peru sahaan asuransi dan
manajemen risiko terkemuka
yang berkelas dunia.MPIK

Jakarta – Kinerja para pekerja Patra Niaga harus
ditingkatkan, karena saya melihat Patra Niaga me
rupakan anak perusahaan di bawah Direktorat Pe
masaran dan Niaga yang sangat besar nilainya. De
mikian disampaikan Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina, Djaelani Sutomo selaku Komisaris dari
Patra Niaga di Jakarta, Jumat (14/1).
Menurut Djaelani, sekarang ini Patra Niaga ja
ngan lagi bicara mengenai volume, tetapi harus bicara
mengenai profit. “Untuk itu, ayo tunjukkan semangat
profesional jangan lagi menunggu apa yang diberikan
oleh Pertamina, tetapi betul-betul mencari peluangpeluang yang bisa disinergikan oleh Pertamina se
hingga ke depan Patra Niaga bisa menjadi perusahaan
yang besar,” tegasnya.
“Pada dasarnya Patra Niaga mempunyai prospek
yang cukup baik.Tinggal bagaimana ini digerakkan.
Sehingga betul-betul anak-anaknya bisa lari semuanya
untuk merebut bisnis itu dari kompetitor di Indonesia
yang cukup banyak,” ujar Djaelani.
Menurut Djaelani, Patra Niaga sebagai kepanjangan
tangan dari Pertamina harus bisa membaca peluang
bisnis dan merebutnya dari kompetitor. “Patra Niaga
bisa masuk ke pelosok-pelosok. Dalam arti, industriindustri yang selama ini mudah pindah ke orang
lain, Patra Niaga punya kemampuan membina dan
mempertahankannya,” paparnya.
Djaelani menegaskan bahwa Pertamina akan
memberikan dukungan apabila itu merupakan hasil
kreasi dari Patra Niaga, bukan sekedar diberikan oleh
Pertamina.
Sementara itu, Direktur Utama Patra Niaga Iqbal
Hasan mengatakan workshop di awal tahun 2011 ini
lebih kepada instrospeksi diri dan juga menganalisa
kelemahan-kelemahan dari Patra Niaga selama ini.
“Kami sangat menyadari bahwa Patra Niaga sebagai
salah satu anak perusahaan Pertamina yang pros
peknya besar. Karena itu kompetensi SDM-nya harus
bisa ditingkatkan lagi,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, dengan adanya dukungan penuh
dari Pertamina, ini dapat dijadikan acuan dan se
mangat bagi Patra Niaga yang diharapkan menjadi
anak perusahaan yang betul-betul unggul dalam meng
hadapi para pesaingnya.
“Intinya dengan workshop ini, dapat dirumuskan
terlebih dahulu strategi apa saja yang harus dilakukan
untuk menghadapi pasar dan kompetitor. Paling tidak
ini menjadi pondasi yang harus dipakai untuk tahun
2011,” cetus Iqbal.MPNDJ

JAKARTA - Transformasi
di Pertamina telah berhasil
membangun budaya berbasis
kinerja dan hal ini perlu di
pah ami oleh seluruh anak
perusahaan Pertamina un
tuk dapat diaplikasikan se
suai karakteristik bisnisnya
masing-masing. Pertamedika
sebagai anak perusahaan
Pert amina yang bergerak
dalam industri jasa layanan
kesehatan diharapkan pada
2011 ini dapat melakukan
akselerasi transformasi me
lalui operational excellence
untuk mencapai world class
health care company. Ini

sejalan dengan cita-cita Per
tamina menjadi world class oil
company.
Hal tersebut dikemukakan
Direktur SDM Pertamina,
Rukmi Hadihartini yang juga
Komisaris Utama Pertamedika
pada saat memberikan pem
bekalan kepada para pe
serta Rapat Koordinasi PT.
Pertamina Bina Medika (Rakor
Pertamedika) di Auditorium
Gedung Parkir & Guest House
RSSP. Rakor Pertamedika ini
berlangsung selama dua hari
sejak 24 - 25 Januari dan
membahas evaluasi kinerja
Tahun 2011 dan perumusan

strategi serta program kerja
terkait penyesuaian target dan
KPI dalam RKAP Pertamedika
Tahun 2011.
Rukmi juga menyinggung
tentang aspek kepemimpinan
(leadership) yang kebutuhan
dan tantangannya telah ber
ubah. Untuk itu, Pertamina
telah mempersiapkan calon
pemimpin masa depan me
lalui berbagai pelatihan
kepemimpinan yang juga
mengikutsertakan anak per
usahaan. Melalui pelatihan
dan pengalaman kerja, para
calon pemimpin tersebut akan
menjelma menjadi pemimpin

yang memiliki kapasitas dan
integritas.
“Dengan bekal tersebut,
pengelolaan Pert am edika
dan unit-unit usaha berupa
rumah sakit maupun polikli
nik yang berada dibaw ah
nya dapat diarahkan untuk
senantiasa tumbuh dan
berkembang dengan tetap
memberikan pelayanan yang
PRIMA (Profesional, Ra
mah, Ikhlas, Bermutu dan
Antusias) bagi pekerja, ke
luarga dan pensiunan Per
tamina pada khususnya dan
para pelanggan lain pada
umumnya,” tegas Rukmi.

Foto : Pertamedika

Pertamedika Menuju Operational Excellence

Dirkeu PBM Ade Enang, Direktur SDM Rukmi Hadihartini, Dirut PBM Mardjo
Soebiandono & Dirbang PBM Sumanto pada Rakor Pertamedika.

Rakor Pertamedika ini di
ikuti oleh direksi Pertamedika,
para vice president, kepala SPI
dan corporate secretary, para
manajer, direktur dan wakil
direktur RSPP, RSPB, RS
PJ, RSPC, RSPPbm, RSPT,

Pertamedika Medical Centre
(PMC), Pertamedika Hospital
Tarakan (PHT) dan unit usaha
yang baru bergabung dengan
Pertamedika, yakni Rumah
Sakit Pertamina Sorong
(RSPS).MP PERTAMEDIKA
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Pupuk Organik
Patra Ganik RU IV
untuk Padi
CILACAP - Sebagai bentuk kepedulian terhadap
lingkungan, RU IV Cilacap terus berupaya mengem
bangkan inovasinya dengan memanfaatkan limbah
non B3 menjadi pupuk organik yang ramah ling
kungan. Selain memproduksi pupuk organik
yang diolah dari limbah kilang, RU IV juga gencar
melakukan kampanye lingkungan hidup kepada
mayarakat sekitar kilang, baik dengan sosialisasi
pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan
rotary kiln, penanaman pohon, pembuatan biopori
dan kampanye pupuk organik. “Yang kami lakukan
ini juga menunjang peraihan PROPER hijau tiga kali
berturut-turut,” papar Sugandi Manager HSE saat
meresmikan Demplot Tanaman Padi Varietas Impari
I menggunakan pupuk Patra Ganik IV, (8/12).
“Kerja sama dengan Badan Pelaksanaan Penyu
luhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
Cilacap ini merupakan tahap awal. Diharapkan kesa
daran masyarakat dalam penggunaan pupuk organik
semakin meningkat,” tambahnya.MPRU IV

Jakarta - Pertamina bantu
biaya opearasi dan perawatan
bagi anak-anak penderita
kelainan jantung sebesar
Rp 2 miliar, yang tergabung
dalam Yayasan Jantung Anak
Indonesia dan bekerjasama
dengan Unit Pelayanan Jan
tung Terpadu (PJT) RSCM
Jakarta, Rabu (26/1). Bantuan
diserahkan oleh Sekretaris
Perseroan Pertamina Hari
Karyuliarto kepada Kepala
Unit Pelayanan Jantung
Terp adu, dr. Ismail Irawan
spesialis jantung RSCM.
Menurut Hari Karyuliarto,
bantuan tersebut digunakan
untuk membantu sekitar 40
anak keluarga tidak mampu
yang mengalami kelainan
jantung bawaan di beberapa
wilayah Indonesia.
Kegiatan ini merupakan
program kerja dari Corporate
Social Responsibility (CSR)
bidang kesehatan yang ber
kelanjutan. Sebelumnya, pe
riode 2009/2010, 33 anak
berkelainan jantung juga
menerima bantuan senilai
Rp 1,5 miliar.
Sementara itu, dr. Ismail
Irawan mengatakan bahwa
pemerintah hanya membiayai
masyarakat yang status
sosialnya betul-betul miskin

Foto : WIDODO/Dok. Pertamina

Foto : RU IV

Pertamina Bantu Rp 2 Miliar
untuk Kesehatan Jantung Anak
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Salah satu bayi yang memiliki kelainan jantung dan mendapat bantuan dari Pertamina menunggu jadwal untuk dioperasi.
Tampak sang ibu diwawancara Pertamina TV.

saja. “Untuk itu bantuan dari
Pertamina sangat membantu
pembiayaan operasi jantung
bagi masyakat kurang mam
pu,” ujarnya.
Berdasarkan hasil survei
kesehatan di Indonesia dan
didukung oleh dokter spesialis
anak FKUI-RSCM, diketahui
bahwa satu persen dari jumlah
bayi yang lahir di Indonesia
menderita penyakit jantung
bawaan. Apabila keadaan ini

tidak ditangani secara serius
dan berkesinambungan, di
khawatirkan akan terus ber
dampak negatif pada per
kembangan anak sebagai
generasi penerus bangsa.
Melalui program kese
hatan jantung ini, Pertamina
berharap bisa membantu
mengurangi beban pengobat
an dan perawatan bagi anakanak yang mengidap kelainan
jantung dari keluarga tidak

mampu.
Pasien pertama yang me
nerima manfaat program ini,
Irma Wirsanti (11) dari Jambi
yang didiagnosa terkena Tet
ralogy of Fallot (TOF). Yaitu
salah satu variasi penyakit
jantung bawaan yang meng
haruskan bedah jantung ter
buka, untuk membenahi aliran
darah yang masuk ke bi
lik jantung. Kelainan ini pe
nyebabnya bisa genetik dari
orang tua.MPNDJ

Operasi Sukses,
Irma Kembali Tersenyum
Tak seorangpun ingin dilahirkan sebagai penderita
kelainan jantung. Tetapi itulah yang harus diterima Irma
Wirasanti (11 tahun), siswa kelas 5 SD 75 Jelutung Jambi.
Anak kedua pasangan Anwar dan Asni ini baru diketahui
menderita kelainan jantung bawaan Tetralogy of Fallot atau
jantung bocor, saat berusia 2 tahun.
“Awalnya sejak kecil anak saya sering sakit-sakitan dan
tak kunjung sembuh, hingga terkumpul dana untuk berobat
ke dokter pada saat berumur 2 tahun. Dari situlah saya
mengetahui anak saya mengalami kebocoran jantung dan
disarankan untuk segera dioperasi,” ungkap Anwar.
Operasi jantung bagi Anwar tentu saja jauh dari ba
yangannya. Penghasilannya sebagai buruh bangunan,
tak bisa diandalkan untuk membiayai operasi yang mem
butuhkan biaya sangat besar. Anwar pun memilih mengobati
buah hatinya dengan pengobatan alternatif hingga Irma
berusia 9 tahun. Namun demikian Irma yang gemar berolah
raga seringkali merasa cepat lelah. Menurut Anwar, meski
menderita kelainan jantung, Irma masih percaya diri dalam
bergaul dan selalu mengikuti pelajaran olah raga.
“Saya seringkali memperingati Irma jangan ikut olahraga
tapi dia tetap nekat dengan keterbatasan fisiknya yang tidak
maksimal dan tidak bisa sedikit capek,” ucap Anwar dengan

raut muka sedihnya.
Anwar yang tak pernah putus asa, beru
paya mencari bantuan untuk kesembuhan
Irma. Hingga ia akhirnya mengetahui adanya
program kesehatan jantung bantuan CSR
Pertamina. Irma pun diusulkan Pertamina
UBEP Jambi untuk mendapatkan manfaat
operasi jantung gratis yang dibiayai
Pertamina, hingga akhirnya dibawa ke RSCM Jakarta
untuk menjalani Operasi Jantung pertengahan Januari lalu.
“Kami bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengirimkan
Pertamina kepada anak saya Irma untuk membiayai operasi
jantung secara gratis,” ucap Anwar dengan mata yang berkacakaca.
Anwar berharap operasi berjalan dengan lancar dan ra
sa terima kasih tak terhingga selalu diucapkan Anwar buat
Corporate Social Resposibility (CSR) Pertamina atas fasilitas
dan akomodasi perjalanan mereka dari Jambi hingga Ja
karta.
Operasi BerJALAN Sukses
Akhirnya setelah menjalani operasi dan masa perawatan
selama 15 hari, Irma kembali ceria. Dia merasakan fisiknya

normal tanpa ada kendala lagi dalam beraktifitas setelah
sembilan tahun merasakan penyakit jantung bawaan.
Rasa senang tak terhingga menghiasi raut wajah Irma
yang terlihat lebih aktif dari sebelum dia dioperasi. Begitupun
dengan orangtua Irma yang turut mengiringi kebahagiaan
Irma atas keberhasilan operasi yang berjalan lancar, dan
bisa pulang ke Jelutung, Jambi.
“Irma sekarang tidak mengeluh capek lagi, bibir dan
kukunya tidak biru lagi, nafas sudah tidak terasa sesak.
Alhamdulillah, dengan bantuan Pertamina, anak saya bisa
hidup normal setelah menderita selama sembilan tahun,”
ucap Asni, ibunda Irma menahan tangis bahagia. MPIK

