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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo menunjukkan selang
Elpiji yang sudah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di salah satu Agen
Elpiji Pertamina di wilayah Bekasi, (7/7). Selang dan regulator ini bergaransi
selama satu tahun.

PERTAMINA FASILITASI PENYALURAN
SELANG & REGULATOR SESUAI SNI
CIKARANG – Pertamina terus men
duk ung upaya Pemerintah untuk
mendorong masyarakat melakukan
penggantian selang dan regulator
yang sesuai SNI. Aksesoris tersebut
sudah mulai dijual di beberapa agen
Pertamina dengan harga selang Rp
15.000,- dan regulator Rp 20.000,bergaransi satu tahun. Selang dan
regulator ini diproduksi oleh pabrik
yang ditunjuk oleh Kementerian Perin
dustrian dan mendapat rekomendasi
dari Badan Standarisasi Nasional.
Pada tahap awal ini, terdapat
enam agen yang menjual selang
dan regulator mulai (7/7), yakni Agen
PT Empang Guci Sakti di Jl. Dewi
Sartika No. 74 RT 04/06 Kecamatan
Margahayu Bekasi Timur, PT Mekar
Abadi Lestari Jl. Kramat Jawa RT.
04/01 No. 188 Kelurahan Mustika Sari,
Bekasi, PT Uji Ario Perkasa, Kampung
Babakan, Bekasi, PT Gasitas Utama

Kampung Cibitung Sebrang, RT
004/09 Kelurahan Cimunin,Bekasi,
PT Yulia Inti Jaya, Kampung Pilar
Barat RT 04/03 Kelurahan Karang
Asih Kecamatan Cikarang Utama,
dan PT Lela Bersaudara Jl Fatahilah
No. 98 RT 001/004 Kelurahan Kalijaya
Cikarang Barat.
Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina, Djaelani Sutomo, bersama
Dirjen Migas Evita Legowo, secara
langsung menyaksikan program tukar
tambah ini. Menurut Evita, program
ini merupakan upaya Pemerintah
membantu masyarakat dalam
peremajaan aksesoris Elpiji 3 Kg
dan tidak membebaninya dengan
PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
“Penurunan kondisi selang dan regu
lator tersebut merupakan hal yang
wajar mengingat selang dan regulator
telah digunakan selama satu tahun
atau lebih, dan telah melewati masa

pakai,” ujar Evita.
“Selang dan regulator yang dijual di
agen ini ditujukan kepada masyarakat
yang mengikuti program konversi tidak
untuk dijual umum. Untuk tahun ini
kita akan persiapkan 10 juta selang
dan regulator, dan disebarkan secara
bertahap,” tambahnya.
Mengenai penjualan selang dan
regulator yang beredar di pasaran,
Evita menyampaikan masih dalam
pengawasan Pemerintah melalui
Kementerian Perdagangan.
Di samping agen-agen di atas,
sejumlah agen-agen dan sub agen
juga sedang disiapkan untuk menjual
selang dan regulator SNI di berbagai
wilayah. Dengan adanya penjualan
selang dan regulator pengganti ini,
pengguna Elpiji 3 kg diharapkan dapat
lebih memperhatikan kondisi selang
dan regulator agar keamanan tetap
terjaga.

Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo me
ngatakan, Pertamina hanya me
ngontrol ketersediaan atau stok barang
(selang dan regulator) dan jika ada
kekosongan maka Pertamina akan
langsung melapor ke Kementerian
Perindustrian untuk meminta pasokan.
“Saat ini stok yang dipersiapkan
sekitar 1,5 juta selang dan regulator
dengan produksi perharinya sekitar
150 ribu hingga 200 ribu,” katanya.
Djaelani menegaskan bahwa
Pertamina hanya memfasilitasi tempat
penjualan aksesoris standar sesuai
yang diamanatkan Pemerintah.
Pertamina sebagai perusahaan
yang ditunjuk Pemerintah untuk
melaksanakan konversi minyak tanah
ke Elpiji 3 kg juga melakukan berbagai
tindakan untuk lebih meningkatkan
keamanan penggunaan Elpiji di antara
nya dengan memperkuat pengawasan

produksi maupun distribusi Elpiji baik di
lingkungan internal Pertamina maupun
kepada mitra kerja (misalnya SPBE
dan Agen), melakukan penggantian
dan memberi tanda rubber seal, mela
kukan pemasangan sticker peringatan
di tabung Elpiji 3 kg sebagai upaya
memberi peringatan dini kepada kon
sumen. Pertamina juga terus-menerus
melakukan sosialisasi penggunaan
Elpiji yang baik dan aman kepada
masyarakat baik secara langsung
maupun melalui media massa.
“Saya berharap selang dan re
gulator yang disiapkan oleh Peme
rintah ini bisa lebih baik dan terjamin
keamanannya. Dengan adanya agen
penjual resmi ini, kita tidak takut lagi
ada selang dan regulator palsu,” ung
kap Siti Maymunah, warga Wisma Asri
Bekasi yang ditemui Media Pertamina
saat menukarkan selangnya ke agen.
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Bersama-sama
Mengedukasi Masyarakat
Terapkan Prinsip “Safety”
Pengantar Redaksi :
Kasus kecelakaan akibat
penggunaan Elpiji 3 Kilogram
(Kg), menjadi pekerjaan
rumah semua pihak, untuk
bersama-sama mengedukasi
masyarakat. Pertamina pun
kembali menggiatkan sosialisasi penggunaan elpiji yang
aman, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui
iklan di media massa, dan menyebarkan pamflet ke titik
kepadatan penduduk. Peranan media dalam mengedukasi
masyarakat juga memiliki pengaruh yang sangat penting.
Pemberitaan tentang kebocoran gas elpiji yang berdampak
pada kebakaran, hingga menelan korban jiwa, kini cenderung
menciptakan kecemasan warga. Sekretaris Perseoan,
Toharso berharap media massa internal maupun eksternal
bisa menjadi sarana pendidikan, sarana mencari solusi dan
sarana edukasi masyarakat agar mengutamakan prinsip
safety.
Peristiwa kecelakaan akibat penggunaan Elpiji,
disebabkan beberapa hal, dan merupakan suatu rangkaian.
Rangkaian seperangkat paket Elpiji 3 Kg, yang terdiri dari
tabung, regulator, selang, dan kompor. Sementara di tabung
ada valve, atau klep.
Ketika berbicara tabung, sejak awal tidak ada yang
bermasalah dengan benda yang telah melewati uji kelayakan
dan standar keamanan ini. Tabung dibuat dari baja khusus,
dengan standar yang ditetapkan, mulai dari ketebalannya,
kekuatannya, dan materialnya. Sebelum diisi tabung harus
lulus tes tekan (pressure test), dimana harus mampu ditekan
minimal sampai 120 bar. Sementara, saat mengisi LPG
(Liquefied Natural Gas) di dalam tabung, tekanan maksimum
10 bar.
Artinya, tabung punya kemampuan 12 kali, dan didesain
jika jatuh tidak membahayakan. Bahkan jika berada dalam
ruang panas sekalipun, tabung memiliki standar safety
pressure valve (SPV), artinya jika tekanannya naik, tabung
akan menyemburkan gasnya dari samping.
Hingga saat ini “tidak ada bukti bahwa tabung itu
meledak”. Pembicaraan, pemberitaan, bahkan obrolan
warga tentang tabung meledak seperti ‘bom’ itu tidak benar.
Pemahaman tentang ‘tabung meledak’ yang kini menjadi
perbincangan di masyarakat menunjukkan kurangnya
pemahaman akan permasalahan yang terjadi.
Bukan masyarakat yang salah, tetapi bagaimana pihak
yang bersentuhan dengan masyarakat kurang memahami
tentang permasalahan, hingga menyampaikan persepsi salah
tersebut.
Soal regulator, awalnya diadakan oleh Pertamina, namun
dalam perjalanan waktu diharapkan masyarakat merawatnya.
Di lapangan ada kebakaran karena kebocoran gas Elpiji 3 Kg
karena masalah seal karet, regulator, selang karet, memang
benar. Namun terkait dengan masalah regulator ini ada fakta
terkait situasi saat dan setelah konversi.
Fakta pada saat konversi pembagian paket konversi
dilakukan dengan cara dari pintu ke pintu, pencacahan,
pendataan, lalu dibagikan dibarengi sosialisasi. Fakta setelah
pembagian, dimana penerima paket adalah masyarakat pra
sejahtera kebawah, ditemukan beberapa kondisi yang tidak
mendukung prinsip “safety” dalam penggunaan elpiji.
Seperti ruang tidur, dan memasak menjadi satu karena
warga tinggal di rumah petak. Dapur tidak dilengkapi pintu,
karena pintu hanya ada satu di depan. Kompor diletakkan
sejajar dengan tabung, atau karena rumah berada di
pemukiman padat, sehingga kebersihan lingkungan tak
terjaga yang berdampak pada selang karet bocor akibat digigit
binatang.
Masyarakat lagi-lagi tidak salah. Tetapi fakta di lapangan
ini yang menjadi alasan bagi semua pihak untuk bersamasama mengedukasi masyarakat. Yang mengerti ayolah saling
mengingatkan, saling diskusi, dan memberikan solusi agar
masyarakat tenang menggunakan Elpiji. Bukan menakut-
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nakuti, bahkan menyebarkan persepsi Elpiji 3 Kg berbahaya.
Mengapa kejadiannya marak tiga tahun belakangan
ini, logikanya konversi ini bergulir. Artinya semakin banyak
barang yang didistribusikan, kasus seolah bermunculan, meski
tidak mencapai satu persen dari total paket yang dibagikan
sebanyak 44 juta.
Kedua, dari yang sudah dibagikan sejak tahun 2007,
aksesoris mempunyai masa umur pakai. Kepolisian dan
BSN (Badan Standarisasi Nasional) sudah menyampaikan,
kecelakaan Elpiji akibat aksesoris, yang sudah lama tidak
diganti.
Masyarakat tidak teredukasi bahwa paket yang dibagikan
oleh Pertamina bukan untuk selama-lamanya, harus ada
penggantian. Berbeda dengan pengguna Elpiji 12 kilogram,
yang langsung mengganti selang jika retak. Sementara warga
penerima paket konversi Elpiji 3 Kg saat mendapati selang
retak justru ditambal, bahkan ada yang menggunakan selang
air. Ini menunjukkan bahwa semua ada kekeliruan di lapangan.
Alasannya karena tidak mempunyai uang untuk
mengganti yang baru, atau pengetahuan yang kurang.
Apakah masyarakat salah? Tidak salah. Apakah mereka
benar? Tidak juga benar. Karena itulah perlu adanya edukasi
berkesinambungan bahwa slang, regulator, dan kompor itu
ada masa pakainya. Ibaratnya masyarakat menggunakan
kompor minyak tanah, ada satu dua sumbu tinggal beberapa
centimeter, harus diganti.
Aksesoris harus diganti pengguna karena tidak melewati
siklus putar balik ke Pertamina. Beda dengan tabung yang
memiliki siklus perjalanan kembali ke Pertamina. Dimana
saat rusak, karat, penyok, diganti yang baru, intinya tabung
melewati masa perawatan.
Dengan kenyataan ini, Pertamina juga tidak tinggal
diam. Secara internal Pertamina melakukan suplay change
management (SCM) memeriksa kembali mulai dari penerimaan
elpiji, pengisian, sampai dengan penyaluran kepada agen-agen
Pertamina.
Sementara secara eksternal ada dua hal yang dilakukan.
Yakni sosialisasi baik yang tidak langsung melalui iklan mapun
talk show di radio dan televisi. Dan sosialisasi langsung
kepada masyarakat di seluruh kota besar dari Jakarta,
Surabaya, Palembang, Medan, dll.
Berikutnya penanganan eksternal yang berkaitan dengan
pengawasan di pabrik, toko-toko perdagangan yang menjual
aksesoris. Hal ini memang bukan ranah Pertamina, namun
seharusnya pihak terkait yang memiliki kewenangan kembali
menggiatkan pengawasan.
Namun Pertamina tidak kalah akal, dengan membuat
stiker yang ditampel di tabung. Sebagai bukti bahwa tabung
berstiker adalah tabung yang telah diuji quality control- nya dan
teregister oleh Pertamina. Langkah ini untuk meminimalisir
agar warga tidak mendapatkan tabung yang “palsu”. Stiker
juga berisi penjelasan cara memakai Elpiji yang aman, disertai
telepon layanan masyarakat / contact center 500 000.
Dari kasus yang terjadi diharapkan masyarakat bisa
belajar meski perlahan, tetapi mulai terbangun kesadaran
mengutamakan prinsip safety. Pembelajaran pengalaman
di lingkungan, informasi dari media massa, sosialisasi
yang digiatkan Pertamina setidaknya bisa terbangun
pengawasan dari kalangan masyarakat sendiri. Tidak
selamanya masyarakat pengguna elpiji harus “ditongkrongi”,
diawasi dalam menggunakan Elpiji. Namun mereka harus
sadar, mandiri, dan mulai paham bagaimana seharusnya
memperlakukan paket Elpiji 3 Kg secara tepat, dan aman.
Langkah sosialisasi hanyalah sebagain kecil dari upaya
untuk membangun kesadaran akan prinsip safety. Apalagi
saat sosialisasi tidak semua warga bisa terjangkau. Namun
bersama-sama membangun kesadaran dari lingkungan terkecil
di dalam rumah, mulai dari orang tua, anak, pembantu rumah
tangga, setidaknya bisa meminimalisasi terjadinya kecelakaan
akibat penggunaan Elpiji. Perlahan tapi pasti, pada saatnya
nanti dalam kurun waktu tidak terlalu lama, masyarakat akan
sadar dan paham memperlakukan Elpiji 3 kg secara aman.
MP
DSU/NDJ

Editorial
Premi
dari Pertamina
Mari berlomba-lomba berbuat kebajikan –
fastabiqul khoiroot – sangat tepat dilakukan pada
saat ini. Korban-korban kecelakaan mereka yang
menggunakan gas Elpiji 3 kg berjatuhan. Terlepas
siapa yang bertanggung jawab untuk mengurusi
semua ini, apakah Pertamina, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Peranan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian UKM, Kementerian
ESDM, Kepolisian, termasuk Kementerian
Koordinator Kesejahteraan Rakyat memang harus
ada langkah konkret dan komprehensif, agar korban
tak terus berjatuhan.
Kontrol terhadap kualitas aksesoris tabung
seperti selang, karet seal, regulator menjadi
“pekerjaan rumah” pihak-pihak terkait. Pengawasan
terhadap praktek ilegal juga tak bisa diabaikan dan
ditangani asal-asalan. Termasuk kontrol di sisi pelaku
distribusi, dan bagaimana pemahaman masyarakat
pengguna agar terus ditingkatkan.
Dalam cerita bersambung “Konversi Mitan ke
LPG” Pertamina memang menjadi bintang utama
sejak awal, karena satu dua kementerian yang sejak
awal juga ditugaskan bersama dalam program ini
saat itu terkendala dari sisi anggaran. Anggaran
kementerian adalah anggaran APBN yang tak
gampang diubah dalam waktu sekejap, sehingga
fleksibilitas anggaran taktis Pertamina menjadi
pertimbangan Wapres (saat itu) Jusuf Kalla untuk
menyerahkan semua tugas kepada Pertamina. Tapi
itu tak termasuk soal regulasi yang tetap tugasnya
Kementerian ESDM, soal SNI menjadi tugas
Kementerian Perindustrian. Sementara pengadaan
tabung, pendistribusian, dan sosialisasi akhirnya
ditangani sendiri oleh Pertamina.
Tak sedikit resources dikeluarkan Pertamina.
Termasuk bagaimana membangun fasilitas,
infrastruktur, dan jaringan distribusi baru karena
tak bisa “dinunutkan” selamanya ke fasilitas,
infrastruktur, dan jaringan distribusi untuk Elpiji “biru”
yang non subsidi. Ada sekian banyak penyesuaian
yang telah dilakukan Pertamina.
Walaupun begitu, tugas besar ini sebetulnya
bukan seluruhnya domain Pertamina. Tetapi
langkah nyata telah dilakukan Pertamina ketika
terjadi berbagai insiden kecelakaan yang menimpa
pengguna Elpiji 3 kg, antara lain membayar premi
asuransi pengobatan, asuransi jiwa, santunan
kematian, dan dana
santunan perbaikan
bangunan bagi
korban kecelakaan
pengguna Elpiji 3
kg. Di mana sampai
tanggal 28 Juni 2010
telah dikeluarkan
asuransi dan dana
santunan sebesar
lebih dari Rp 2,8
miliar. Bagaimana
langkah nyata pihakpihak terkait lain?
Mari kita
berlomba-lomba di
dalam kebaikan.MP
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Sebuah Ide untuk Meningkatkan Keamanan
Pemakaian Elpiji
Akhir-akhir ini banyak berita yang mengatakan tentang
kebakaran di masyarakat akibat dari pemakaian Elpiji.
Kejadian tersebar di beberapa daerah ada yang di Surabaya,
Malang, Bekasi, Tangerang, Jakarta dan juga kota lainnya.
Tanggal 6 Juni 2010 pada Raker DPR mempertanyakan
seringnya kecelakaan Elpiji 3 Kg yang menimbulkan
kebakaran, dan tanggal 28 Juni 2010 di salah satu stasiun
TV swasta menghadirkan Pertamina untuk berinteraktif dan
menjawab tentang maraknya kebakaran yang disinyalir
terjadi karena Elpiji 3 Kg. Juga rumor dari masyarakat bahwa
pemakaian Elpiji 3 KG tidak aman sehingga masyarakat mulai
khawatir untuk menggunakannya. Hal tersebut berakibat
program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke Elpiji 3
Kg tidak berjalan dengan baik, dan bagi perusahaan yang kita
cintai ini Citra Pertamina ikut turun di masyarat.
Menanggapi hal tersebut dan juga menjawab permintaan
Direktur Utama Pertamina maka perlu dilakukan sosialisasi
yang intens dengan melibatkan masyarakat yang dapat
berfungsi sebagai pelindung keselamatan masyarakat,
program pemerintah dan tujuan Pertamina. Cara-cara
melibatkan masyarakat disebut dengan Pagar Masyarakat.
Apa dan bagaimana cara kerja Pagar
Masyarakat?
Pagar masyarakat adalah perlindungan yang dilakukan
oleh masyarakat untuk masyarakat, dengan cara mengadopsi
tentang budaya bangsa Indonesia yang terkenal dengan sikap
gotong royongnya baik di perdesaan maupun perkotaan kita
masih sering melihat warga masyarakat saling berjaga-jaga/
ronda untuk keamanan di lingkungan sekitarnya, juga acara
kerja bakti agar dapat mengurangi resiko terkena penyakit
akibat lingkungan yang kurang bersih.
Pagar masyarakat untuk pengaman pemakaian Elpiji,
yaitu perlindungan dan pengamanan pemakaian Elpiji 3 Kg
dengan melibatkan masyarakat agar berpartisipasi secara
aktif untuk langsung memberikan penyuluhan/sosialisasi
dan ikut mengawasi keamanan pemakaian LPG diwarga
sekitarnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai
berikut.
Pertama, Pertamina melakukan pendekatan ke
masyarakat dengan cara melihat dan mengevaluasi secara
langsung kebutuhan yang dapat dipakai sebagai pemicu/
motivasi. Sebagai contoh, di setiap warga/masyarakat selalu
ada RT/RW dan organisasi sosial seperti Karang Taruna,
Ibu-ibu PKK atau satgas Ronda. Apabila kita melakukan
pendekatan pada Karang Taruna, bisa melakukan pemberian
alat olah raga (net dan bola volly), atau melalui arisan ibu-ibu
di RW tersebut misalnya pemberian alat timbangan bayi yang

dapat dipakai pada saat posyandu, atau alarm yang dipasang
di salah satu rumah ketua RT/RW atau dikantor kelurahan
yang langsung bisa ditekan/dibunyikan jika ada masalah yang
urgent didaerah tersebut, bisa juga melakukan perbaikan jalan
desa atau pemberian yang disesuaikan dengan kebutuhan
warga setempat.
Kedua, Pertamina membekali Ketua RT/RW, Karang
Taruna, Ketua ibu2 PKK dengan cara mengumpulkan warga
yang terpilih tersebut untuk diberikan sosialisasi tentang
pengetahuan “Bagaimana cara pemakaian Elpiji yang aman”,
pengetahuan disampaikan dalam bentuk buku saku atau VCD.
Setelah warga mendapatkan pengetahuan tersebut maka
warga “berkewajiban” untuk membagikan pengetahuan yang
diperoleh secara intens ke warga sekitarnya.
Ketiga, apapun program yang dicanangkan, setelah
dilakukan pelaksanaan yang terpenting adalah pengontrolan/
pengawasannya maka selain Divisi Pertamina yang
berwenang juga diharapkan peran serta seluruh pekerja
Pertamina yang juga merupakan salah satu dari warga
dan sebagai duta Pertamina untuk melibatkan diri secara
aktif dengan kesadaran sendiri, melakukan pemantauan
perkembangan keamanan di daerah sekitarnya, care terhadap
program tentang keselamatan akan pemakaian Elpiji secara
aman.
Pertamina merupakan entitas bisnis yang berorientasi
pada peningkatan laba perusahaan dan pertumbuhan
perusahaan kearah world class company. Dalam
perjalanannya Pertamina juga harus memikirkan tentang
lingkungan sekitar yang dijabarkan dalam bentuk CSR
(Corporate Sosial Responsibility). Pagar Masyarakat
merupakan salah satu program CSR yang melibatkan Divisi
yang berwenang di Pertamina, dan perlu dilakukan kajian
tentang berapa besar biaya yang dibutuhkan dibandingkan
dengan hasil/ tujuan yang ingin perusahaan dapatkan.
Pelaksanaan dapat dilakukan bertahap, disesuaikan dengan
peta daerah mulai dari daerah rawan bencana kebakaran yang
disinyalir akibat dari Elpiji 3 Kg.
Demikian ide yang dilontarkan semoga dapat memberikan
kontribusi pemikiran kepada Divisi yang berwenang
menangani hal tersebut dan partisipasi aktif pekerja
Pertamina.
Semoga perusahaan yang kita cintai tumbuh dan
berkembang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Akhir
kata....PERTAMINA TETAP JAYA. Yes!!!!

SULIKAH
Satuan Pengawasaan Intern Daerah V Surabaya

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)

RU IV Cilacap Raih Rekor MURI
sebagai Pemrakarsa Pernikahan Unik
CILACAP – RU IV Cilacap mendapatkan rekor MURI ke 4.315
sebagai Pemrakarsa Prosesi Pernikahan dengan Tema Penggunaan
Limbah Non B3 pada sebuah pernikahan, (5/6). Penghargaan
ini diberikan oleh Manajer MURI Sri Widowati kepada GM RU IV
Syofrinaldy dalam resepsi yang bertajuk “Gelar Karya Spektakuler
Kreasi Unik Pemanfaatan Limbah Non B3”.
Pernikahan dilaksanakan di Gedung PWP Gunung Simping
dan dihadiri oleh jajaran pejabat Pemda Kabupaten Cilacap serta
tim manajemen RU IV. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap HM Muslich memberikan apresiasi kepada
Pertamina atas kepeduliannya pada pelestarian lingkungan di Ka
bupaten Cilacap.
Pasangan Ema dan Eko mengenakan pakaian pernikahan yang
terbuat dari limbah non B3 berupa plastik bekas dan kain spanduk
bekas. Limbah tersebut diubah menjadi gaun pengantin yang indah
oleh Erni Suhaina, pemilik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
“Bu Nandang” di Cilacap.
Melalui LKP “Bu Nandang”, program CSR Pertamina RU IV
berhasil mengubah mindset budaya masyarakat khususnya ibu
rumah tangga yang awalnya belum peduli dengan lingkungan

menjadi peduli dan mampu mengolah limbah non B3 melalui
proses 3R (Reduce, Recycle, Reuse) secara mandiri dengan me
manfaatkannya sebagai bahan baku industri kreatif.
GM RU IV mengatakan, bahwa perubahan budaya ini diharapkan
dapat mendukung peningkatan peringkat Proper RU IV dari hijau men
jadi emas. “Karena patuh dan bersih secara internal saja tidak cukup.
Sebagai perusahaan kita juga harus mampu mengubah mindset dan
budaya masyarakat sekitar daerah operasi,” jelasnya.
Tidak hanya mengenakan gaun dari limbah non B3, rombongan
pengantin diarak menuju gedung resepsi dengan mengendarai
andong. Hal ini merupakan kampanye hemat BBM yang disuarakan
Pertamina dan didukung oleh puluhan anggota Patrapala, komunitas
pecinta alam Pertamina yang mengiringi rombongan dengan
mengendarai sepeda onthel.
Mulai dari pakaian panitia, dekorasi seluruh gedung, hingga
souvenir pernikahan terbuat dari limbah non B3. Makanan yang
disajikan untuk tamu undangan pun merupakan makanan, minuman,
dan jajanan khas Kabupaten Cilacap. Kreasi karya ibu-ibu LKP ini
membuat wartawan media cetak dan elektronik tidak henti-hentinya
mengabadikan momen unik dan kreatif ini.MPRUIV
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CILACAP - Upaya untuk selalu memenuhi kebutuhan kon
sumen akan bahan additive sekaligus untuk memperoleh
margin maksimal terus dilakukan oleh Pertamina dengan
menghasilkan produk baru bernama Minarex–i. Produk
kebanggaan ini di-lifting secara perdana di RU IV Cilacap
akhir Mei lalu.
Diluncurkan oleh GM RU IV Syofrinaldy, Minarex–i
diharapkan dapat diterima dengan baik oleh pasar. Pada
acara tersebut, secara simbolis dilakukan pengiriman 24
ton Minarex–i kepada PT Wira Jenar Mandiri Jakarta.
Minarex–i merupakan produk hasil ekstraksi kilang
Lube Oil Complex (LOC) RU IV Cilacap yang digunakan
sebagai solvent pada industri pengolahan karet. Produk ini
diluncurkan untuk menjadi alternatif solusi menggantikan
produk Minarex–B. Minarex–i dihasilkan dengan cara
blending produk dari Furfural Extraction Unit (FEU).
Kemampuan produksi Minarex–i di kilang RU IV
adalah sekitar 2.000 ton per bulan, sedangkan komitmen
penyaluran saat ini baru sekitar 500 ton per bulan, se
hingga potensi untuk menambah jumlah penyaluran
masih terbuka lebar.
Manager Product & Process Development dari
Kantor Pusat Agustina Eliyanti mengatakan, Minarex–i
merupakan bentuk nyata dari sinergi yang harmonis antar
direktorat. Rangkaian aktifitas mulai dari pengelolaan
informasi, penelitian skala laboratorium hingga komitmen
produksi dilakukan cepat tanpa terhalang birokrasi.
Pada kesempatan yang sama, Manager Niaga
Special Chemical & Biofuel Patumpu P. Simamora juga
menyampaikan harga pasar Minarex–i mencapai USD
591 per ton. Oleh karena itu, tim manajemen optimis
proyeksi sambutan pasar akan positif .
Syofrinaldy sendiri berharap agar terobosan ini dapat
terus dikembangkan pada jenis produk lainnya sehingga
dapat mendatangkan profit bagi perusahaan. “Namun
inovasi ini juga harus diikuti dengan penyesuaian di
bidang administrasi seperti pendaftaran dan pelaporan
di dalam sistem MySAP agar semua berjalan lancar,”
paparnya. MPRUIV
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“Pertamax Touring BBM 3.000 Km”
CIKAMPEK – Captiva Chevy
Club melaksanakan Touring
Pertamax BBM (Bali – Bromo
– Madura) dengan jarak tem
puh pulang – pergi 3.000 KM.
Start Touring di Rest Area 19
Cikampek, (26/6) dan ber
langsung delapan hari.
Ajang yang merupakan
sinergi antara Pertamina de
ngan Captiva Chevy Club
(3C) ini, diikuti sekitar 80
kendaraan pabrikan Amerika,
Cheverolet Type Captiva. Dari
Jabodetabek, yang mengikuti
Touring BBM sebanyak 30
kendaraan. Untuk rombongan
dari Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Bali mencapai
50 kendaraan. Sesuai dengan
temanya ‘Pertamax Touring
BBM’, kegiatan ini dim ak
sudkan untuk menguji kualitas
penggunaan Pertamax, Per
tamax Plus, dan Pertamina
Dex untuk mobil Cheverolet
type Captiva.
“Sebagai putera bangsa,

Foto : Dok. Panitia

Pertamina
Luncurkan Produk
Minarex-i

Tahun XLVI, 12 Juli 2010

kita wajib mendukung produk
nasional apalagi dari segi
mutu memang terbukti la
yak dan teruji secara skala
internasional. Produk Per
tamax, Pertamax Plus dan
Pertamina Dex adalah produk
nasional yang telah terbukti
dapat diunggulkan. Dengan
hasil pembakaran yang sem

purna, produk ini hemat di
gunakan. Karena itu, kami
pilih untuk touring ini,” kata
Ketua Pelaks ana 3C Agus
Panca Setiawan.
Dengan touring BBM
ini akan membuktikan dan
memperlihatkan keunggulan
masing-masing produk Per
tamina, dan General Motor de

ngan memakai untuk teknologi
tinggi Chevrolet Captiva. Uji
kualitas produk Pertamina ,
Pertamax, Pertamax Plus, dan
Pertamina Dex ini, nantinya
bisa dijadikan tolak ukur bagi
mobil-mobil produk Amerika
lainnya dan produk mobil Ero
pa serta produk mobil-mobil di
Asia.MPIK

CSS Sosialisasikan ISO 20000
JAKARTA - Fungsi Cor
p o r a t e S h a r e d S e r v i c e
(CSS) – Direktorat Umum
men yelenggarakan acara
penandatanganan komitmen
bersama implementasi ma
najemen Teknologi Informasi
dalam rangka Sertifikasi ISO
20000. Acara berlangsung

di Lantai M Gedung Utama
pada Kamis (1/7). Hadir
dalam acara tersebut SVP
CSS Ahmad Bambang yang
menutup dan memberikan
sambutan.
Ahmad Bambang me
ngat akan bahwa acara ini
merupakan sosialisasi ISO

Foto : WNR/Dok. Pertamina
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Pejabat di lingkungan CSS foto bersama setelah menandatangani Komitmen
Bersama Implementasi Manajemen Layanan Teknologi Informasi dalam Rangka
Sertifikasi ISO 20000.

20000 sekaligus juga me
rupakan bentuk komitmen
serta involvement. “Tanpa
kita terlibat, tanpa kita mem
berikan contoh, yang di
baw ah itu juga tidak akan
melakukannya. Jadi kalau
mau sukses, yang akan ki
ta tandatangani memang
komitmen, tetapi yang saya
butuhkan bukan sekadar ha
nya komitmen, saya mem
butuhkan involvement,” kata
Ahmad Bambang di hadapan
hadirin.
ISO 20000 penting karena
untuk mendukung tujuan
layanan IT yang juga berkelas
dunia, sesuai visi dan misi
perusahaan untuk menjadi
perusahaan kelas dunia.
“Di era persaingan yang
sangat ketat ini, perusahaan
yang bisa menjadi world
class adalah perusahaan
yang bisa menerapkan
information driven corporated,
yaitu perusahaan yang

segala keputusan bisnisnya
didasarkan informasi yang
tepat,” lanjutnya.
Informasi yang dimaksud
bukan hanya data perusahaan
dan bisnisnya atau customernya, tetapi juga tentang
marketnya, termasuk tentang
para pesaingnya, sehingga
perusahaan bisa memutuskan
strategi apa yang paling tepat
untuk dilaksanakan. “Karena
itu mohon dipahami bahwa
event ini kita gunakan atau
me-redefined visi dan misi
CSS sendiri.”
Acara diawali dengan
laporan dari Ketua Tim Imple
mentasi & Sertifikasi ISO
20000 Bambang Purwoko.
Kem udian dilanjutkan de
ngan penyerahan Piagam
Komitmen Kebijakan Mana
jemen Layanan TI, dan diikuti
penandatanganan komitmen
implementasi oleh para ma
nager di lingkungan CSS.MP
UHK

PEMBATASAN BBM SUBSIDI EFEKTIF DENGAN
REVISI PERPRES
JAKARTA (Investor Daily) - BPH Migas
mengungkapkan, pembatasan bahan bakar minyak
bersubsidi akan lebih efektif dengan perubahan
peraturan presiden. Anggota Komite BPH Migas
Ibrahim Hasyim di Jakarta, (2/7), mengatakan, kalau
hanya berupa kampanye atau imbauan, tanpa
perubahan perpres, maka hanya mampu membatasi
BBM subsidi maksimal satu juta KL per tahun. “Namun,
kalau dengan perubahan perpres, bisa lebih banyak
lagi volume yang bisa dibatasi,” ujarnya.
PEMERINTAH AKAN KEMBANGKAN SHALE GAS
JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah akan
mengembangkan shale gas yang potensinya cukup
menjanjikan. Sejumlah investor telah menyatakan
minat untuk mengembangkan migas unconventional
tersebut. Shale gas adalah gas yang diperoleh dari
serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya
gas bumi. “Potensi shale gas terutama berada di
Kalimantan, Sumatera, dan Papua, terdiri atas onshore
dan offshore. Cukup banyak perusahaan yang
tertarik,” kata A. Edy Hermantoro, Direktur Pembinaan
Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, di Jakarta,
(5/7). Shale gas telah dikembangkan di Amerika
Serikat sejak 2000 dan pada 2014 diperkirakan dapat
menghasilkan gas sebesar 16 miliar kaki kubik.
RI - TURKI KERJA SAMA PEMBANGKIT
GEOTHERMAL
JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah Indonesia
dan Turki menjajaki kerja sama di bidang geothermal
skala kecil di wilayah Indonesia bagian timur. Kepala
Badan Geologi Kementerian ESDM R. Sukhyar
mengatakan, Turki selama ini dikenal sebagai
negara yang cukup berhasil dalam pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) skala
kecil. Menurut Sukhyar, kerja sama dengan Turki
akan diarahkan untuk pengembangan panasbumi di
Kawasan Timur Indonesia, seperti NTT, NTB, Maluku
Utara, Maluku, dan Sulawesi Utara.
BENAKAT KUASAI 37,15 PERSEN SAHAM ELNUSA
JAKARTA (Kontan) - Ambisi PT Benakat Petroleum
Energy Tbk (BIPI) menjadi penguasa kedua terbesar
di PT Elnusa Tbk (ELSA) tercapai. Pada (5/7), BIPI
menuntaskan pembelian saham ELSA yang dikuasi
PT Tridaya Esra sebesar 12,55 persen. Sementara
Pertamina masih menjadi penguasa mayoritas ELSA
dengan kepemilijan 41 persen. Sisanya 21,75 persen
merupakan saham milik publik. Untuk membiayai
akuisisi ini, BIPI mendapatkan pinjaman dari PT
Indotambang Perkasa sebesar sebesar Rp 895 miliar.
Indotambang merupakan pemegang saham terbesar
Benakat. Kabarnya, saham ELSA yang dibeli BIPI
menjadi jaminan utang di Indotambang.MPRO
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Dirut Promosi Transformasi Bisnis Pertamina
JAKARTA - Dengan peru
bahan yang terjadi semakin
cepat dan semakin dahsyatnya
persaingan, membuat perlu
nya peninjauan ulang dalam
menjalankan bisnis dengan
cara mengubah pola pikir
dan mentransformasi serta
memetik pelajaran dari proses
transformasi di perusahaanperusahaan yang tengah atau
telah melakukannya.
Warta Ekonomi bekerja
sama dengan QB Leadership
Center mengundang Direk
tur Utama Pertamina Karen
Agustiawan sebagai leader
yang berbicara mengenai
Transformasional Leadership
yang berlangsung di F Cone
FX Plaza Jakarta, (16/6).
Kegiatan ini bertujuan
untuk mengembangkan dan
mempertajam kemampuan
kepemimpinan para pemimpin
masa depan bisnis dan turut
mempromosikan pentingnya
integritas dan kompetensi
kepemimpinan.

Foto : WNR/Dok. Pertamina

LIMA BADAN USAHA TERTARIK JADI
DISTRIBUTOR BBM BERSUBSIDI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Posisi sebagai
calon penyedia dan distributor pendamping Pertamina
dengan kuota sekitar 300 ribu KL BBM bersubsidi
untuk 2011 tinggal menyisakan lima badan usaha.
Kelima badan usaha non Pertamina yang mengajukan
penawaran hingga 2 Juli lalu adalah PT Aneka Kimia
Raya Corporindo Tbk, PT Elnusa Tbk, PT Petronas
Niaga Indonesia, PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil
Indonesia. Menurut anggota Komite Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi Jugi Prajogio, badan-badan
usaha itu tahun depan memperebutkan sekitar 300
ribu KL BBM bersubsidi yang terdiri dari Premium
dan Solar. Volume BBM bersubsidi itu lebih besar
jika dibandingkan dengan volume yang diserahkan
kepada swasta tahun lalu, yaitu 56.500 KL Solar untuk
PT Aneka Kimia Raya Corp. dan 20.440 KL Premium
untuk PT Petronas Niaga Indonesia.

BERITA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan saat presentasi di depan peserta Leadership Sharing & Diskusi CEO.

Dalam kesempatan
ini, Karen Agustiawan me
nyampaikan perjalanan
Transformasi Bisnis Perta
mina dan prioritas-prioritas
ke depan dalam tubuh Per
tamina. “Transformasi hanya
bisa berjalan benar dan
berhasil melalui tiga fak
tor. Pertama, kekompakan

BOD. Kedua, mulai dari level
manager ke atas memiliki
arah yang benar untuk men
dukung transformasi dan
Ketiga, adalah stakeholder
management yang dianggap
paling penting dan sulit untuk
dikendalikan,” ungkapnya.
Transformasi dianggap
penting mengingat perubahan

yang terjadi semakin cepat dari
berbagai dimensi baik dari sisi
teknologi maupun kompetensi
yang luar biasa menuntut
perusahaan untuk menempuh
cara berbisnis untuk me
majukan perusahaan dengan
mengambil kesempatan de
ngan perubahan-perubahan
yang ada.MPIK

KNLH Gelar Audit Proper di RU VII
Sorong – Tim Kementerian
Negara Lingkungan Hidup
(KNLH) melakukan audit Pro
per untuk RU VII Kasim-So
rong. Tim yang terd iri dari
Aep Purnama, Ahdes Fuadi,
dan Vanny N.S disambut oleh
GM RU VII, Made Rhena Yasa
didampingi HSE Refining
Kantor Pusat, Herrizal dan
Manajemen RU VII, (26/6).
Acara diadakan Ruang Rapat
RU VII.
Dalam sambutannya,
Made mengharapkan audit
proper ini dapat menjawab
usaha yang telah dilakukan
oleh Manajemen RU VII terkait
pengelolaan lingkungan.
“Perbaikan-perbaikan dalam
hal Sistem Manajemen Ling
kungan (SML) terus kami
lak ukan, terutama karena
kami juga tengah mengejar
sertifikasi SML standar ISO
14001 : 2004,” ungkapnya.
Selama dua tahun berturutturut (2007 & 2008) RU VII
telah memperoleh sertifikasi
Proper Biru dari KNLH. Ma
de juga berharap, ada pe
ningkatan perolehan proper
berdasarkan audit tahun ini.
Menanggapi hal tersebut,
Aep Purnama menjelaskan,
keberhasilan audit proper
sebenarnya ditentukan oleh
komitmen pimpinan Perta
mina. “Sejauh yang kami

amati, Pimpinan Pertamina
sangat komit dalam penge
lolaan lingkungan. Kami juga
melihat Pertamina ngebut
dalam meningkatkan system
manajemen lingkungan”, tutur
Aep.
Selepas pembukaan,
Head of Process Refinery
RU VII, I Gusti Bagus Pri
hant a mempresentasikan
tentang sistem pengelolaan
lingkungan serta kegiatan CSR
dan Community Development
yang telah dilaksanakan RU
VII. Pada hari yang sama,
Tim Audit Proper KNLH ju
ga melakukan kunjungan
lapangan ke Kilang Kasim dan
memeriksa sejumlah lokasi
seperti Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL), unit proses
produksi seperti CDU, NHTU
dan unit penunjang.
Hasil Tinjauan
Rangkaian acara kemu
dian ditutup dengan closing
meeting, Senin (28/06) di
ruang rapat RU VII di mana
tim KNLH memaparkan
hasil tinjauan lapangan
yang telah dilakukan. Aep
Purnama menjelaskan dalam
beberapa hal RU VII sudah
comply, namun masih ada
banyak kekurangan di RU VII.
“Antara lain terkait drainase,
bak penampungan sludge,

Foto : RU VII

RESUME Pekan Ini

streamer residue, serta TPS
limbah B3”, ungkap Aep.
Ia pun menyarankan RU VII
untuk melakukan penghijauan
di sekitar area operasi kilang.
“Kalau lingkungan hijau dan
terpelihara, kami yakin pekerja
juga tidak akan jenuh saat
bekerja”, tambahnya.
Menanggapi hal itu, Made
Rhena Yasa mengakui RU
VII masih memiliki banyak

kekurangan. “Namun saya
mengucapkan terima kasih
atas kedatangan tim KNLH
yang mampu memetakan
k e k u r a n g a n - k e k u r a n g a n
yang ada di RU VII. Hal
itu dapat menjadi cambuk
bagi rekan-rekan untuk da
pat memaksimalkan pe
meliharaan lingkungan,” akunya.MPRUVII
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RU IV Adakan
Roundtable Forum
CILACAP - Dalam bekerja selayaknya seorang pekerja
tidak hanya bertujuan untuk kesuksesan pribadi namun
juga making other success, ungkap Engineering &
Development Manager Dadi Sugiana pada saat membuka
kegiatan Roundtable Forum Unit KOMET di ruang rapat
Quality Management RU IV. Hal ini dapat terwujud
menurutnya, yakni dengan melakukan sharing keilmuan
melalui Knowledge Management Pertamina atau disingkat
KOMET.
Keilmuan atau knowledge yang ada pada suatu
perusahaan umurnya sebanding dengan umur perusahaan
tersebut, baik berupa konsep ilmu maupun practical,
papar Dadi. Bila budaya sharing keilmuan antar pekerja
lemah, maka ilmu tersebut akan terbawa hingga pekerja
tersebut pensiun atau mutasi tanpa sempat terserap oleh
pekerja yang lebih muda. Oleh karena itu melalui program
KOMET yang diluncurkan sejak tanggal 5 November
2008 ini, diharapkan mampu menjadi jembatan dalam
berbagai pengetahuan praktis maupun pengalaman
khusus, taktik atau solusi atas persoalan dalam operasional
perusahaan.
Roundtable forum pertama dengan tema optimasi
high severity unit CCR/platforming II hingga 120 persen
kapasitas ini dipresentasikan oleh Process Engineering
Section Head Saefudin Taufik, diikuti oleh pekerja dari
engineering, operasi, Refinery Planning & Optimization,
Relliability dan Coach OPI.
Program roundtable forum KOMET ini rencananya akan
digelar secara rutin dengan materi sharing yang berbeda.
Dadi Sugiana berharap dengan adanya kegiatan ini budaya
sharing antar pekerja ini akan menjadi semakin baik dan
bahkan mungkin literatur mengenai knowledge Pertamina
bisa Go International.MPRUIV
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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

TRANSFORMASI CORPORATE SHARED SERVICE
Implementasi ISO 20000, Sebuah Langkah Strategis...
Salah satu area focus transformasi yang tengah
dijalankan Corporate Shared Service (CSS) adalah
perubahan dari ‘Facility Provider’ menjadi ‘Service
Provider’. Jelas disini bahwa CSS melakukan
perubahan mendasar, yaitu memposisikan pengguna
layanan yang dulu biasa disebut “user”, sekarang
diperlakukan sebagai “customer”. Banyak persiapan
telah dilakukan. Selain meningkatkan kehandalan yang
bersifat infrastruktur, memperluas dan meningkatkan
komunikasi serta relationship dengan para pengguna,
improvement proses internal juga terus dilakukan dan
dikendalikan dengan ketat. Jika CoBIT (Control Objective
for Information and related Technology) sebagai panduan
standar praktik manajemen teknologi informasi yang
menjamin IT Governance telah dilaksanakan sejak
beberapa tahun lalu, maka sejak 1 Juli 2010 kemarin,
secara resmi CSS mengimplementasikan ISO 20000.
Ini merupakan hari bersejarah bagi CSS, Pertamina,
bahkan lingkungan jasa layanan ICT di Indonesia.
ISO 20000 atau lengkapnya ISO/IEC 20000 adalah
standar internasional pertama untuk manajemen layanan
teknologi informasi (ITSM, IT Service Management)
yang dikeluarkan oleh BSI Group. Menjelaskan tentang
sekumpulan proses-proses manajemen yang terintegrasi
dalam rangka deliveri service yang efektif kepada bisnis
dan customer.
Dipublikasikan pertama kali pada Desember 2005,
yang awalnya dikembangkan untuk menggambarkan

pedoman praktik terbaik yang terdapat dalam kerangka kerja
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dari Office
of Government Commerce (OGC). Namun standar ini juga
mendukung kerangka kerja dan pendekatan ITSM lainnya.
Terdiri dari dua bagian: satu spesifikasi untuk manajemen
layanan TI dan satu aturan pelaksanaan untuk manajemen
layanan. Bagian pertama, ISO 20000-1, menganjurkan
penggunaan pendekatan proses terintegrasi untuk secara
efektif menyediakan layanan terkelola sesuai kebutuhan

bisnis dan pelanggan.
Bagian kedua, ISO 20000-2, adalah suatu ‘aturan
pelaksanaan’ dan menjelaskan praktik-praktik terbaik
untuk manajemen layanan dalam lingkup ISO 20000-1.
ImpIementasi ISO 20000 merupakan keputusan
strategis walaupun harus dengan effort dan energi cukup
besar. Dimulai dengan kick-off pada tanggal 5 Mei 2010,
kemudian dilanjutkan dengan berbagai tahapan seperti
Pre Assesment, Gap Analysis, Pelatihan, Merancang
Proses dan pembuatan STK hingga Sosialisasi dan
Implementasi. Tidak kurang dari 8 pedoman, 22 TKO, 20
TKI dan 5 dokumen rencana telah diresmikan.
Targetnya tahun 2010 ini sertifikasi bidang
manajemen layanan ICT ini bisa diperoleh. Keinginan
kuat untuk menjadi ‘ICT service provider’ berkelas dunia
dan mampu meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan
daya saing bisnis perusahaan menjadi energi yang
tidak pernah habis. Untuk itu seluruh jajaran CSS telah
berkomitmen dalam mengimplementasikan best practice
pengelolaan layanan ICT ini. Tidak hanya komitmen, tapi
involvement seperti yang disampaikan SVP CSS saat
peluncuran. Hanya dengan upaya dan kerja keras semua,
label ISO 20000 Sertified akan segera disandang CSS.
Semoga...
Informasi lengkap tentang layanan ini bisa diperoleh melalui Helpdesk
Corporate Shared Servive Telp 6666 atau email ke servicedesk@pertamina.com up. Downstream Application Development – IT Solution.
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Menu of the Month

MR “Mandul” Ternyata Tidak
Perlu ke Dokter... Bagian II
Pada kolom Q-Corner edisi 5 Juli 2010 yang lalu diceritakan bahwa kondisi MR dibeberapa
perusahaan / organisasi terindikasi “mandul” karena beberapa factor baik eksternal maupun
internal. Faktor-faktor tersebut sebagian besar menyoroti kurang optimal dan kurang perhatian
Tim Manajemen dalam sebuah organisasi terhadap manfaat dan fungsi Sistem Manajemen
mutu yang dianut oleh organisasi tersebut. Beberapa faktor lain yang menyumbang kurang
optimalnya peran MR adalah keberadaan MR dalam sebuah struktur organisasi
Sebaliknya, jika MR berada di bawah presiden direktur atau bertanggung-jawab langsung
kepada presiden direktur, dia akan memiliki wewenang yg lebih luas, sehingga dia bisa
bergerak lebih leluasa. Struktur seperti ini akan lebih efektif, meskipun hal itu juga masih
sangat bergantung pada kompentensi Si MR itu sendiri. (Nama jabatan untuk masing-masing
perusahaan mungkin berbeda, tetapi dalam artikel ini hanyalah sebagai contoh).
Struktural atau Fungsional?
Selain posisi dalam struktur organisasi, hal lain yg sangat berpengaruh adalah apakah
Management MR hanya merupakan pejabat fungsional atau pejabat struktural? Jika MR
hanyalah pejabat fungsional, sementara dia sendiri mempunyai tugas lain yg menyita sebagian
besar waktunya, maka fungsi MR ISO 9001 atau ISO 14001 seperti ini kemungkinan besar akan
menjadi tidak efektif, terutama jika scope organisasinya sangat luas. Namun demikian, untuk
organisasi yg tidak terlalu besar, kedudukan MR yg merupakan pejabat fungsional seperti ini ada
kemungkinan masih bisa efektif. Tetapi perlu diperhatikan, bahwa standard internasional ISO
9001:2008 menyebutkan:
“Top management shall appoint a member of management who, irrespective of other
responsibilities, shall have responsibility and authority that includes…” dan seterusnya.
Artinya MR ISO 9001 atau ISO 14001 tidak diberi tanggung-jawab lainnya, dalam arti
sebaiknya MR memang fokus pada otoritas dan tanggung-jawabnya sebagai Wakil Management
atau MR ISO 9001 atau ISO 14001.
Beberapa teori dan ilmu praktis menyarankan untuk organisasi yg cukup besar, agar
fungsi MR ISO 9001 atau ISO 14001 efektif sebaiknya MR ISO 9001 atau ISO 14001 adalah
pejabat struktural dengan posisi langsung bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur atau
Direktur Utama yg dibebaskan dari tanggung-jawab lainnya, sehingga dia bisa fokus pada
tugasnya sebagai MR ISO 9001 atau ISO 14001. System management mutu sebaiknya
diimplementasikan pada seluruh proses organisasi, ‘End to End’, dengan demikian kontrol
terhadap mutu bisa menyeluruh, dan itu semua menjadi wilayah operasi MR ISO 9001 atau ISO
14001.
Kompetensi MR ISO 9001 atau ISO 14001
Meskipun posisi MR ISO 9001 atau ISO 14001 berada langsung di bawah Presdir / Dirut dan
dia juga pejabat struktural, tetapi MR ISO 9001 atau ISO 14001 tetap saja bisa tidak berfungsi
dengan baik atau tidak efektif jika kompentensi personil yg menjabat MR itu sendiri tidak
memadahi terutama dari sisi knowledge.
Dalam ilmu system akuntansi, khusunya mengenai Sytem Pengendalian Intern (SPI), salah
satu elemen SPI yg baik adalah “Karyawan yg cakap (kompeten) dan jujur”. Dengan demikian,
kompentensi merupakan hal mendasar yg sangat menentukan efektif tidaknya fungsi MR ISO
9001 atau ISO 14001. Lalu, apa yg harus dimiliki oleh seorang MR agar dia bisa “memenuhi
syarat” menjadi MR yg efektif?
• MR harus memiliki pengetahuan yg cukup tentang SMM ISO 9001 atau QMS ISO 9001 dan
paham betul bagaimana membuat perencanaan, mengaplikasikan, mengendalikan, dan
meningkatkan (improvement) SMM ISO 9001-nya.
• MR semestinya mengerti banyak tentang TQM / TQC, dan management mutu non-formal
lainnya, misalnya Balance Scorecard, MBNQA, dsb.
• MR harus mempunyai kemampuan menggerakkan (to drive) banyak orang.
• MR harus memiliki keberanian untuk berbicara dan mengarahkan pejabat tinggi di
organisasinya terkait dengan implementasi ISO 9001 atau ISO 14001 maupun yg lainnya yg
terkait dengan tugas dan tanggung-jawabnya.
• MR harus paham betul tentang ilmu manajemen.
• MR harus paham betul business-process organisasinya.
• MR harus mampu mengintegrasikan Visi-Misi dan budaya organisasi ke dalam QMS ISO 9001.
Dengan implementasi dan control fungsi, kompentensi MR serta alternative posisi MR
dalam struktural seperti pada contoh di atas diharapkan peran MR dalam sebuah organisasi
dapat menjadi aktif dan optimal dalam menggerakkan sumber dayanya searah roda PDCA demi
perbaikan berkelanjutan serta dapat mengakselerasi kecepatan organisasi dalam mencapai Visi
dan Misinya.•

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management - Dit. PI & MR Sumber : Quality Forum

Bukan hanya restaurant atau
café-café saja yang memiliki menu
pilihan setiap bulannya. KOMET pun
punya menu pilihan yang merupakan
andalan untuk disajikan kepada para
KOMETers. Apabila di bulan Maret
yang lalu sudah dihidangkan dengan
tema pembahasan di lingkungan
Direktorat Hulu dan dikomandani
oleh Direktur Hulu, Bapak Bagus
Setiardja. Kemudian di bulan
Mei disajikan menu pembahasan dari Direktorat Umum berupa sharing experience
mengenai Healthy, Safety and Enviroment (HSE) yang dipimpin oleh Direktur Umum
yaitu Bapak Waluyo. Disusul kemudian pada awal Juli yang lalu, Direktur Pemasaran
dan Niaga, Bapak Djaelani Sutomo hadir dalam Forum KOMET sebagai Keynote
Speaker dalam Forum yang bertema “Peningkatan Kehandalan Sarana Fasilitas
dan Pelayanan Operasional Direktorat Pemasaran dan Niaga” bersama 6 (enam)
narasumber lainnya yang juga membahas tema-tema yang sedang hangat di Direktorat
Pemasaran dan Niaga.
Memasuki semester kedua di tahun
2010 ini, Tim KOMET sedang menyusun
menu-menu yang akan ditawarkan
pada forum selanjutnya. Kepada para
KOMETers, kami membuka kesempatan
yang seluas-luasnya untuk mengajukan
tema dan narasumber yang menarik serta
bermanfaat untuk diangkat. Caranya mudah
saja, KOMETers cukup menghubungi Tim
KOMET sesuai alamat di bawah ini. Kami
akan menampung usulan dari KOMETers dan mengakomodirnya dalam pelaksanaan
forum yang terbuka bagi untuk seluruh Insan Pertamina.
Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, adapun kriteria aset pengetahuan
yang akan di-share harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- telah teruji secara ilmiah sebagai solusi atas suatu permasalahan (reliable),
- sebagai solusi bagi permasalahan yang diperkirakan akan berulang kali terjadi
(repeatable), dan
- dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang akan terjadi di tempat lain (replicable).
Beberapa usulan tema
yang sampai dengan saat
ini sudah diterima oleh Tim
KOMET, yaitu diantaranya
mengenai :
- Implementasi Konversi
Minyak Tanah dan
Permasalahannya ELPIJI,
- Pembinaan SDM
yang Sesuai dengan
Kompetensi - SDM,
- Peningkatan Layanan Kesehatan sebagai Benefit Pekerja - Kesehatan,
- Contractor HSE Management System - PHE ONWJ,
- CSR Pertamina - Sekretaris Perseroan,
- Menjaga Citra dan Reputasi Pertamina - Sekretaris Perseroan,
- Turn Around - Pengolahan,
- Crude Management - Pengolahan,
- dan tema-tema yang lainnya.
Tema tersebut diatas merupakan sebagian dari usulan yang diterima Tim KOMET,
kami akan menganalisa terlebih dahulu apakah tema yang disajikan akan memberikan
pengaruh yang besar terhadap KOMETers, apakah tema tersebut akan menarik
banyak audience atau peserta untuk mengikuti forum diskusi, dan apakah narasumber
memiliki latar belakang yang sesuai dengan tema yang dibawakan.
So, kepada KOMETers segera hubungi Tim KOMET untuk mendapatkan informasi
atau keterangan lebih lanjut tentang segala sesuatunya yang ingin diketahui mengenai
budaya berbagi pengetahuan ini. Dan sebagai informasi, di masing-masing unit/region
kami telah menunjuk PIC untuk pelaksanaan kegiatan serupa yang tentunya didukung
penuh oleh para GM Unit/Region sebagai champion di Unit/Region sama halnya
dengan kepedulian para Direksi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan budaya
berbagi pengetahuan ini. Dan kepada para KOMETers tetap ikuti update dari Tim
KOMET untuk tawaran menu forum yang akan datang …
Oleh
Shynta Dewi
Tim KOMET
http://portal.pertamina.com

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

Literatur mengenai Corporate
Social Responsbility (CSR) di
Indonesia mungkin dapat dihitung
dengan jari. Salah satu diantaranya
adalah karya Jimmy Tanaya.
Dalam bukunya yang berjudul
Tanggung Jawab Sosial Korporasi,
yang disusun berdasarkan modul
kursus Online CSR dan hasil
wawancara terhadap pelaksana
CSR di Indonesia, penulis mencoba
menggugah perhatian pembaca
terhadap ide Corporate Social
Responsbility (CSR).
Corporate Social Responsibility
(CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan saat ini telah menjadi
konsep yang kerap kita dengar,
walau definisinya sendiri masih
menjadi perdebatan di antara para
praktisi maupun akademisi. Sebagai
sebuah konsep yang berasal dari
luar, tantangan utamanya memang
adalah memberikan pemaknaan
yang sesuai dengan konteks
Indonesia.
Konsep tanggung jawab
perusahaan (CSR ) telah mulai
dikenal sejak awal 1970-an.
Umumnya CSR diartikan sebagai
kumpulan kebijakan dan praktek
yang berhubungan dengan
stakeholders, nilai-nilai, pemenuhan
ketentuan hukum, penghargaan
masyarakat dan lingkungan serta
komitmen badan usaha untuk
berkontribusi dalam pembangunan
berkelanjutan.
Praktek CSR di Indonesia
belum menjadi sesuatu yang umum,
namun dalam abad informasi dan
globalisasi, tuntutan terhadap
perusahaan untuk menjalankan CSR
akan semakin besar. Tidak menutup
kemungkinan bahwa CSR menjadi
kewajiban baru standar bisnis yang
harus dipenuhi seperti lakaynya
standar ISO. CSR merupakan
strategi yang inheren dalam
perusahaan untuk menjaga atau
meningkatkan daya saing melalui
reputasi dan kesetiaan merek. Ada
beragam cara yang dapat dilakukan
dalam implementasi CSR, Salah
satu yang dibahas dalam manual ini
adalah pendekatan Bank Dunia yaitu
Diagram Intan. Melihat CSR sebagai
interaksi dari kondisi internal dan
eksternal.
Pelaporan hasil pelaksanaan
CSR merupakan bagian penting
yang tidak dapat dilepaskan dari
program CSR. Menggunakan metode bottom line , AA1000 (Account
ability), dan SA8000 (SAI). CSR
dapat dikatakan merupakan suatu
babak awal dan pasti bukan merupakan jawaban akhir dari pencarian
jawaban atas bagaimana kegiatan
ekonomi manusia berinteraksi
dengan kondisi alam dan sesama
manusianya.MPPERPUSTAKAAN

PWP PEP Region Jawa Peringati HUT ke-10
CIREBON - Menyambut hari jadinya yang genap
10 tahun, pada 10 Juni 2010, PWP (Persatuan
Wanita Patra) PT. Pertamina EP Region Jawa
melakukan beberapa kegiatan dengan tema
“Keep Glow and be The Inspiration” yang me
ngandung arti bahwa seorang wanita harus dapat
menjadi sosok yang dapat diandalkan serta
menjadi motivator bagi suaminya.
Kegiatan inti yang dilaksanakan oleh PWP
PEP Region Jawa adalah melakukan bakti so
sial dan santunan pendidikan yang dilaksanakan
pada 25 Mei 2010 dan 2-3 Juni 2010 dengan dana
sebesar Rp 73 juta yang didapat dari dana PWP
dan hasil dari kegiatan Jazmal (Belanja sambil
beramal). Yang menjadi tujuan dari kegiatan amal
tersebut antara lain Yayasan Ukhuwah Islamiyah
Al Falah Desa Kalitanjung Pelandakan Kelurahan
Harjamukti, Panti Asuhan Anak Nur Yatim Desa
Sitopeng Kelurahan Kalijaga, kunjungan rutin
ke 11 posyandu di sekitar Desa Jadimulya dan
Desa Klayan, memberikan santunan pendidikan
untuk anak-anak yatim/piatu/terlantar dan dhuafa
Desa Jadimulya, Desa Ciriwaringin, Desa Kera
ton, Santri Dhuafa Penghafal Al Qur’an Al Falah,
siswa dhuafa SD dan SMP yang meneruskan
sekolah serta anak-anak pekerja PWP.
Kegiatan bakti sosial dan santunan pendi
dikan ini merupakan bukti kepedulian yang sa
ngat besar dari PWP PEP Region Jawa terhadap
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Foto : PEP Region Jawa

: Tanggung
Jawab Sosial
Korporasi
PENULIS
: Jimmy Tanaya
PENERBIT
: The Business Watch
Indonesia - Widya
Sari Press, 2004
TEBAL BUKU : vii + 107 hal.
NO. PERPUSTAKAAN : 338.79 Tan t

Tahun XLVI, 12 Juli 2010

masyarakat sekitar dalam bidang pendidikan dan
kesehatan.
Kegiatan pendukung lain adalah lomba
yang diikuti oleh anggota PWP dari Klayan, Lap.
Jatibarang, Lap. Subang, Lap. Cemara dan Lap.
Balongan. Jenis lomba yang diselenggarakan
adalah lomba yang dapat menciptakan interaksi
aktif antara anggota dalam satu tim, yaitu jalan
santai per group sambil diskusi dan akhirnya

digunakan untuk menjawab kuis, pertandingan
futsal, dan berbagai macam lomba yang lainnya
yang dapat membuat anggota PWP menjadi
dekat satu sama lain.
Selain itu juga diadakan kegiatan Jazmal
(Belanja sambil beramal). Dari kegiatan ini, 100
persen hasil penjualannya digabungkan dengan
dana PWP untuk kegiatan bakti sosial dan san
tunan pendidikan.MPPEP REG. JAWA

Puncak Peringatan HUT PWP di RU IV
CILACAP - Pemotongan nasi tumpeng oleh
Ketua PWP RU IV Cilacap Wulan Syofrinaldy di
gedung Patra Graha Cilacap menandai puncak
acara HUT PWP di RU IV Cilacap (10/6). Po
tongan tumpeng tersebut diserahkan kepada
Penasehat PWP Pjs. GM RU IV Michael Ricardo
Sihombing.
HUT bertema “Keep Glow and be the Inspira
tion” ini juga dihadiri oleh tim manajemen RU
IV, penasehat persatuan Dharma Wanita Kab.
Cilacap Ny. Tetty Tatto S Pamudji, Ketua Dharma
Wanita Persatuan Kab. Cilacap Ny. HM Muslich
beserta organisasi wanita lainnya di Cilacap.
Ketua PWP RU IV Cilacap pada kesempatan
tersebut membacakan sambutan dari Ketua PWP

kiprahnya di tengah masyarakat, PWP diha
rapkan bisa menjadi role model yang baik dalam
menyebarkan pesan.
Berbagai kegiatan yang dilakukan PWP UP
IV dalam memperingati HUT-nya ini, antara lain
lomba mengarang tingkat SD, lomba cerdas
cermat agama Islam, lomba membuat kue dari
singkong, pertandingan voli antar RW, ceramah
kesehatan tentang dispepsi/ gangguan lambung,
bakti sosial kepada Lansia di Panti Wredha De
wanata Slarang, bantuan untuk posyandu, dan
ceramah “Cerdas Mengelola Keuangan, Kreatif
& Produktif” oleh Liqwina Hananto dari Jakarta
tepat pada puncak peringatan HUT PWP ke- 10
tanggal 10 Juni 2010.MPRUIV

Pusat yang antara lain mengharapkan PWP se
bagai istri pekerja Pertamina dapat diandalkan
menjadi motivator dan mitra bagi suaminya,
sehingga pekerja dapat bekerja dengan penuh
dedikasi dan mempunyai integritas yang tinggi.
Sesuai tema di atas, Penasehat PWP Pjs. GM
Michael Ricardo Sihombing berharap PWP dapat
bersinar dan menjadi kebanggaan keluarga,
tidak hanya di lingkungan internal tetapi juga di
lingkungan eksternal. PWP tak hanya membina
organisasi dan anggotanya tetapi juga berupaya
mendekatkan diri dengan masyarakat melalui
kegiatan sosial. “Setidaknya kiprah PWP tersebut
dapat pula mengangkat citra perusahaan di
mata masyarakat,” ujar GM. Melalui sikap dan

Rencana Start Up Kilang LPG Pangkalan Brandan
Disosialisasikan ke Bupati Langkat
Medan – General Manager (GM) Refinery
Unit (RU) II Suhaimi melakukan lawatan ke
Medan, Sumatera Utara. Selain membawa
misi perkenalan dengan unsur Musyawarah
Pimpinan Daerah (Muspida) setempat, Su
haimi juga menyampaikan rencana peng
operasian kembali (start up) LPG Plant
Pangkalan Brandan, (18/6).
“GM hadir untuk menyambung per
kenalan GM yang sebelumnya. GM juga
menyampaikan rencana peresmian kilang LPG
Pangkalan Brandan yang diselenggarakan
akhir Juni ini,” jelas Public Relation Section
Head Hendra T.P. Nasution.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati
Langkat Ngegesa Siteph menyatakan dukung
annya atas rencana pengoperasian kembali

Foto : RU II
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kilang LPG Pangkalan Brandan. “Kita akan
dukung. Mudah-mudahan tidak ada jadwal be
rsamaan dengan acara seremonial Pertamina,”
ujarnya lugas.
Berkaitan dengan jadwal acara Muspida
tersebut, Ngegesa menambahkan, saat ini Ka
bupaten Langkat tengah menunggu jadwal pe

nyerahan penghargaan Wahana Tata Nugraha
dibidang Disiplin Tertib Lalulintas. Langkat
merupakan satu-satunya kabupaten di Suma
tera Utara yang menerima penghargaan
bertaraf nasional tersebut.
Bertempat di Medan Klub, tampak hadir
GM RU II Dumai Suhaimi, Manager GA
Fardi, Public Relation Section Head Hendra
TP Nasution, Manager Area Pangkalan
Brand an Ellyus, OPI Coach Ali Mudasir
serta tim manajemen Pangkalan Brandan
lainnya. Sedangkan dari unsur Muspida
had ir Bupati Langkat Ngegesa Siteph,
Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten
Langkat Astaman, serta Kabag Humas
Pemkab Langkat Syahrizal.MPRUII

Foto : PEP Sumatera
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JAKARTA - Rombongan Pansus DPRD Jawa Timur yang
sedang membahas Raperda PBB-KB berkunjung ke Kantor
Pusat Pertamina untuk mencari masukan pada Rabu, (23/6).
Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus Kartika, diterima
oleh manajemen Pertamina, a.l Direktur Keuangan M. Afdal
Bahauddin, SVP Operasi Keuangan Burhanuddin A.E., Sekretaris Perseroan Toharso, VP Keuangan Hilir Gigih Prakoso
Soewarto, VP Pemasaran BBM Industri & Marine Hariyoto
Saleh. Rombongan (yang juga adalah Komisi C DPRD, berdiskusi dengan manajemen Pertamina tentang rancangan peraturan daerah Jawa Timur yang menginginkan kenaikan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Motor (PBBKB) dari yang diterima
sekarang.MPUHK

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : RU IV

Equipment Overhaul SectionHead,
RU IV Cilacap
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DPRD JATIM KUNKER KE KANTOR PUSAT PERTAMINA

Field Manager Rantau,
Region Sumatera,
PT Pertamina EP

agus ruliyanto
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Foto : RU IV

agus sujono

Turn Around Section Head,
RU IV Cilacap
PERTAMINA PUSAT ADAKAN DONOR DARAH

LOC II Section Head,
RU IV Cilacap

Warung Kopi

Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Makassar

Final Piala Dunia

Ujang
Mang Warta

Pak Didang

Mas Tole
Pak Budi
Pak Didang
Mas Tole
Pak Binawa

Ujang

Wang Warta

Ujang

: Aku menjagokan Jerman.
: Aku menjagokan Belanda.
: Aku tetap pegang PSSI sampai mati.
: PSSI opo, ikut aja kagak.
: Soal menjagokan kan bukan soal menang
kalah, tapi memang menjagokan.
Dulu tahun 70-an PSSI kan jago Asia,
pesaingnya cuma Korsel..
: Tapi sekarang kan ompong kabeh, Pak.
: Bisa, bisa, bisa, kalau kita mau bangkit
Insya Allah bisa. Contoh Jepang, bisa
bangkit dan masuk piala dunia.
: Yang terpenting mau jadi jawara itu harus
memenuhi syaratnya. Perjuangan dan
percaya diri, keyakinan bahwa suatu saat
kita pasti bisa!
: Merdeka!
: Terus, kalau Pertamina ingin menjadi
perusahaan kelas dunia?
: Ya sama, tapi apa bisa, kalau kerjanya
kurang cepat, kurang kreatif?
: Bisa, bisa, bisa! Pokoknya bisa, merdeka!
: Yo wis, jangan debat. Pertamina juga
mesti bekerja keras, cerdas, dan sabar.
Orang sabar disayang tuhan, toh?
: Betul, Mr Bin, eh Pak Bin. Terus, final piala
dunia? Pegang siapa dan taruhannya
berapaan?
: Hus! Jangan bermain judi. Memang setan
ada di mana-mana, di piala dunia pun
setan aktif menggosok-gosok orang buat
judi, hiiiihhhhh.
: Kunaon Mang? Sakit demam?MPNS

Foto : PEP Pangkalan Susu

Pak Didang
Pak Binawa
Pak Budi
Mas Tole
Pak Budi

OPI MODUL ROLL OUT RU IV
CILACAP - Sejak digulirkannya berbagai macam program Operational Performance Improvement (OPI) di Direktorat Pengolahan ,
RU IV secara kontinyu melaksanakan OPI Modul Roll Out. Program
ini tidak saja ditujukan untuk frontline tetapi juga untuk management.
OPI modul Roll Out angkatan XII untuk frontline digelar pada tanggal 17 hingga 18 Mei 2010 di Purwokerto dan akan terus berlanjut
untuk angkatan- angkatan berikutnya.MP RU IV

Penyuluhan Keselamatan & Keamanan Kerja
bagi Driver RU IV

Foto :RU IV

Demam bola, satu-satunya jenis demam yang
tidak membuat orang menggigil. Orang demam, kan
biasanya badan berasa kedinginan, akhirnya menggigil.
Heuheuheuheuheu.... hiiihhh... Demam bola adalah
demam yang membuat jantung degdegan. Apalagi jelang
final.

MAKASSAR - Pemasaran BBM Retail Region VII menyelenggarakan Ramah Tamah dalam menyambut Kunjungan Kerja
Komisi VII DPR RI pada Rabu (23/6) di Hotel Makassar Golden.
Acara ini diselenggarakan bekerjasama dengan JOB Pertamina
Medco E&P Tomori Sulawesi dan Energy Equity Epic Sengkang,
yang juga menjadi salah satu tujuan Kunjungan Kerja Komisi
VII DPR RI ke Prov. Sulawesi Selatan tersebut. Acara tersebut
dihadiri oleh Direktur Hulu Pertamina (Bagus Setiardja), GM
JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (Hendra Jaya),
dan Presiden Energy Equity Epic Sengkang (Andi Riyanto).
Pada kesempatan tersebut Komisi VII DPR RI menyampaikan
pernyataan klasiknya agar Pertamina menjaga kestabilan
distribusi BBM kepada masyarakat.MPPMS REG. VII

Foto : RU IV

Foto : RU IV

ibnu zaenal arifin

Foto : Kun/Dok. Pertamina

JAKARTA - Fungsi Medical HR – Direktorat Umum kembali
menggelr acara Pertamina Peduli Sesama Donor Darah di
Lantai Ground Gedung Utama, pada Senin (28/6). Pengambilan donor darah dimulai pukul 0900 WIB dan diikuti Direktur
SDM Pertamina Rukmi Hadihartini dan Direktur Hulu Bagus
Setiardja. Acara donor darah berhasil menjaring 310 pendonor, namun yang diizinkan mendonorkan darahnya hanya
260 orang.MPUHK

CILACAP - Keselamatan dan keamanan adalah milik semua
pekerja maupun mitra kerja. Terkait hal tersebut sosialisasi
tentang keselamatan dan keamanan terus dilakukan secara
kontinyu tidak hanya kepada pekerja RU IV saja tetapi juga
kepada mitra kerja termasuk untuk driver di RU IV. Sosialisasi
driver yang dikelola oleh Kopama berlangsung di Griya Patra
pada tanggal 9 Mei 2010. Penyuluhan mengenai safety disampaikan oleh Alhadi Runa (HSE) sedangkan penyuluhan
terkait security disampaikan oleh Suparman (Security). Pada
saat membuka acara ini Ruseno mewakili Ketua Kopama
menghimbau seluruh driver untuk selalu mematuhi peraturan
berkendaraan yang baik di dalam kilang maupun di jalan
raya.MPRU IV
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PEP Pangkalan
Susu Gelar Edukasi
Kegiatan Hulu Migas
SEI LEPAN – PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu
menutup rangkaian pelaksanaan program corporate
social responsibility edukasi kegiatan hulu migas dalam
program Pertamina EP Goes To School di SMA Negeri
I Sei Lepan (23/6).
Sebelumnya kegiatan dilaksanakan juga di SMA N
I Hamparan Perak (15/6), SMA N 6 Binjai (19/06), SMA
Dharma Patra Pangkalan Susu (21/06), SMA Dharma
Patra Pangkalan Brandan (22/6) dan diakhiri di SMA
Negeri I Sei Lepan. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari
700 siswa dari lima sekolah tersebut.
“Program edukasi kegiatan hulu migas ini merupakan
salah satu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusa
haan untuk memperkenalkan dunia migas kepada
para pelajar khususnya yang berada di sekitar operasi
perusahaan” ujar Ka. Layanan Operasi PEP Field Pang
kalan Susu Tergiah Sembiring.
Tergiah juga menyampaikan bahwa para pelajar
yang bersekolah di wilayah operasional Pertamina EP
hendaknya memiliki pengetahuan yang lebih tentang
Pertamina sehingga tumbuh rasa memiliki serta menjadi
motivasi tersendiri bagi mereka untuk suatu saat be
kerja di Pertamina. Kegiatan ini juga menjadi salah
satu wadah bagi pekerja Pertamina untuk membagikan
pengetahuannya.
Kegiatan PEP Goes To School dilaksanakan me
lalui presentasi yang disampaikan oleh Pengawas
Utama Humas PEP Field Pangkalan Susu Ely Chandra
Peranginangin. Dalam presentasinya, Chandra menyam
paikan perubahan konteks industri migas dengan
lahirn ya UU Migas No 22 tahun 2001, bagaimana
Pertamina menjalankan operasionalnya serta kegiatan
eksplorasi dan produksi secara umum. Para pelajar
juga mendapatkan kesempatan mendapatkan beraneka
ragam doorprize dengan menjawab pertanyaan yang
diajukan.
Selain diisi dengan presentasi, PEP Field Pangkalan
Susu juga memberikan bantuan 35 judul buku kepada
masing-masing sekolah sebagai bahan perpustakaan
sekolah. “Semoga buku-buku ini dapat menambah
koleksi perpustakaan sekolah dan menjadi referensi
yang bermanfaat,” ujar Chandra.
Kepala sekolah SMA N 6 Binjai Susianto mengatakan
bahwa program yang dilaksanakan oleh Pertamina ini
sangat baik. Dia berharap agar program ini nantinya
terus dikembangkan di masa-masa yang akan datang.
Dukungan yang sama juga diberikan oleh Kepala Se
kolah SMA Negeri I Hamparan Perak Adi Rusdianto. “Ini
merupakan kesempatan langka bagi siswa-siswi SMA
untuk mendapatkan pengetahuan mengenai eksplorasi
dan produksi minyak bumi” ujarnya.MPPEPP.SUSU

kam i untuk menyampaikan
secara langsung kinerja,
hamb atan dan tantangan
serta upaya-upaya yang
telah kami lakukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Si
git juga melaporkan telah
dilaksanakannya internalisasi
GCG dan EKB kepada pekerja
Field Pangkalan Susu.
Effendi menjelaskan bah
wa saat ini Pertamina memiliki
fungsi dan kedudukan yang
berbeda dengan masa lalu.
“Suka tidak suka kita sama
dengan perusahaan lain,”
ujarnya. Oleh karena itu, dia
meminta agar semua pekerja
Pertamina EP mengubah pa
radigma berpikirnya. “Perta
mina adalah unit bisnis,
oleh karena itu kita perlu
memiliki kemampuan untuk
menghitung resiko atau ma
najemen resiko,” tegasnya.
Hal lain yang menurutnya
perlu diperhatikan adalah ke

Foto : PEP P.SUSU

Pengawas Utama Humas PEP Field Pangkalan Susu Ely Chandra
Peranginangin myerahkan bantuan buku kepada SMA Negeri I Sei
Lepan.

PANGKALAN SUSU – Ko
misaris PT Pertamina EP
E ffe n d i S i tu m o r a n g d a n
Muhamad Husen mela
kukan kunjungan kerja ke
PEP Field Pangkalan Susu
(24/6). Komisaris Pertamina
EP menjelaskan bahwa kun
jungan kerja yang dilakukan
ini merupakan program kerja
komisaris untuk mengunjungi
semua wilayah operasi Per
tamina EP. Tujuannya selain
untuk mengetahui masalahmasalah yang dihadapi oleh
Pertamina EP juga untuk mem
berikan dukungan semangat
agar kinerja pekerja di daerah
operasi bisa meningkat.
Dalam sambutannya
Field Manager PEP Field
Pangk alan Susu Sigit Gu
nant o mengatakan bahwa
kunjungan pejabat ke daerah
operasi merupakan hal yang
sangat mengembirakan. “Ini
adalah kesempatan bagi

patuhan terhadap peraturan
dan perundang-undangan.
Effendi juga menegaskan
bahwa salah satu aset peru
sahaan yang penting adalah
SDM-nya. Kemajuan per
usahaan di masa akan datang
tergantung pada kemampuan
SDMnya untuk bekerja dan
bersaing.
Sementera M Husen me
yakini bahwa di Sumatera
Utara sebenarnya masih ada
peluang. “Saya yakin potensi

di sini masih ada. Karena itu
kita harus tetap berupaya
untuk mencari,” ujarnya. Dia
juga menegaskan bahwa
aspek safety merupakan sa
lah satu kunci utama ope
rasional mig as. “Menjaga
aspek-aspek safety menjadi
sangat penting,” tegasnya.
Setelah dilakukan per
temuan dengan pekerja, kun
jungan kerja kemudian dilan
jutkan dengan kunjungan
lapangan.MPPEPP.SUSU

PEP Adakan HSE Stand Down Meeting
Jakarta – Terjadinya bebe
rap a peristiwa kecelakaan
menjadi tamparan keras di
wajah kita, yang menyadarkan
kita bahwa implementasi HSE
dalam setiap aspek pekerjaan
di Pertamina EP ternyata
belum dijalankan dengan
baik. Dengan terjadinya pe
ristiwa tersebut, target HSE
zero accident yang me
nempati porsi sekitar 17 per
sen dari keseluruhan kinerja
Pertamina EP tidak tercapai.
Fakta ini, suka atau tidak
suka, harus kita akui dan te
rima bersama karena HSE is
everybody’s business. De
mikian disampaikan Dir ek
tur Eksplorasi dan Pengem
bangan Samsu Alam pada
HSE Safety Stand Down
Meeting di Jakarta, (2/7).
Menurut Samsu, kecela
kaan tersebut terjadi sejak
awal hingga pertengahan
tahun 2010. Kejadian yang
menimbulkan korban jiwa ter
sebut tiga diantaranya terjadi
di Pertamina EP, yakni pada 3
Februari 2010 di Field Rantau,
pada 31 Mei 2010 di Field
Subang, serta pada 9 Juni
2010 di UBEP Tanjung.
Terkait dengan peristiwa
tersebut, lanjut Samsu Alam,
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan telah me

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : PEP P.SUSU

Komisaris PEP Kunjungan Kerja
ke Field Pangkalan Susu

nyampaikan tujuh butir perin
tah. Pesan tersebut ditegaskan
pada saat pelaksanaan Town
Hall Meeting 11 Juni 2010 yang
telah disebarluaskan melalui
berbagai media komunikasi
internal perusahaan. “Perintah
tersebut wajib dilaksanakan,”
tegasnya.
Adapun esensi dari HSE
Stand Down Meeting yang
diselenggarakan pada saat
ini adalah momen unt uk
membahas tentang asp ekaspek keselamatan kepada
seluruh pekerja di lini terdepan
dalam setiap kesempatan.
Untuk itu, pada kesem
patan ini ditegaskan bahwa
harus ada intervensi imple
mentasi HSE. “Seluruh pim
pinan baik di kantor pusat,
region, field, dan unit bisnis,
harus bisa melakukan inter
vensi langsung kepada kegiat

an operasi perusahaan guna
memeriksa implementasi
HSE di wilayahnya masingmasing,” ujar Samsu Alam.
Samsu Alam juga meng
ingatkan, HSE is everybody’s
business. “Implementasi HSE
bukan semata-mata tang
gung jawab fungsi HSE saja.
Implementasi HSE menjadi
tanggung jawab semua pihak
baik itu pekerja maupun mitra
kerja. Siapapun yang me
nemukan kondisi yang unsafe
condition segera cegah dan
laporkan kepada fungsi ter
kait,” tegas nya.
“HSE adalah harga mati.
Untuk menjadi perusahaan
kelas dunia, HSE adalah
suat u keharusan. Standar
HSE Pertamina harus se
suai dengan standar yang
ditetapkan dan diakui dunia,”
tambah Samsu.

Kinerja perusahaan yang
semakin meningkat tidak
akan ada artinya jika harus
ditebus dengan kecelakaan
kerja. Reputasi Pertamina
EP akan hancur seketika
jika terjadi kebocoran pipa,
blow out, dan insiden lainnya.
Karena itu, Samsu mengajak
seluruh pekerja PEP untuk
saling introspeksi, lepaskan
kepentingan pribadi masingmasing, lepaskan arogansi
jabatan, dan runtuhkan tem
bok pemisah di antara kita
dan coba koreksi diri.
“Introspeksi ini penting.
Apakah kita sudah mengim
plementasikan HSE dalam
setiap kegiatan secara benar?
Atau kita justru melalaikan
dan membiarkan kondisi yang
tidak aman tanpa berusaha
untuk memperbaikinya,” ujar
Samsu.MPNDJ
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Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Fere
derick ST Siahaan menandatangani akta peningkatan modal bagi tiga anak
perusahaan Pertamina, yaitu PGE, Pertagas, dan PDSI, (28/6). Penambahan
modal kepada tiga anak perusahaan tersebut untuk mendorongnya menjadi
perusahaan go public.

Tambahan Modal untuk Anak Perusahaan
JAKARTA - Dalam rangka men
dorong anak perusahaan menjadi
perusahaan yang go public, PT
Pertamina (Persero) memberikan
tambahan modal melalui penanda
tanganan akta peningkatan modal
oleh PT PGE, Pertamina Gas dan
PT PDSI. Peningkatan modal ini se
hubungan dengan adanya inbreng
asset dari PT Pertamina (Persero),
atau penyetoran atas modal saham
terhadap anak perusahaan.
Penandatanganan ini dilakukan
oleh Direktur Utama PT PGE Abadi
Poernomo, Direktur Pengembangan
& Niaga Pertagas Harjana Kodiyat,
dan Direktur Utama PT PDSI Alfian
Syarofie, yang disaksikan Direktur
Perencanaan Investasi & Manajemen
Risiko Pertamina Ferederick Siahaan
dan Direktur Hulu Pertamina Bagus
Setiardja yang berlangsung di Lantai

21 Gedung Utama Kantor Pusat
Pertamina, Senin (28/6).
PT Pertamina Geothermal
Energi (PGE) inbreng sebesar
Rp 580.521.919.000,- menjadi
520.520 saham. Sehubungan de
ngan adanya inbreng asset ini
modal dasar PT PGE ditingkatkan
dari Rp 200 miliar menjadi Rp
780.521.000.000,-. Kemudian modal
disetor meningkat dari Rp 50 juta
menjadi Rp 630.521.000.000,- dan
inbreng yang akan dilakukan yaitu
selain tanah dan bangunan nilainya
Rp 474.166.721.000,-.
Untuk PT Pertagas, yaitu
modal inbreng-nya sebesar Rp
5.000.082.165.000,-. Untuk inbreng
ini modal dasar ditingkatkan
dar i Rp 200 miliar menjadi Rp
5.200.082.000.000,-. Kemudian
modal disetor dari Rp 50 miliar

menjadi Rp 5.200.082.000.000,-.
Sedangkan inbreng yang akan dila
kukan selain tanah dan bangunan
nilainya Rp 4.627.053.684.000,-.
Sedangkan PT. Pertamina Dril
ling Service Indonesia (PDSI), mo
dal inbreng-nya yaitu sebesar Rp
564.369.628.000,-. Peningkatan
modal dasarnya dari Rp 350 miliar
menjadi Rp 914.368.000.000,-.
Modal disetor Rp 87.500.000.000,menjadi Rp 651.868.000.000,-.
Inbreng selain tanah dan bangunan
nilainya Rp 561.009.963.000,-.
Seperti yang disampaikan oleh
Ferederick, peningkatan modal ini
dimaksudkan untuk mendorong
anak perusahaannya menjadi
peru s ahaan go public, seb agai
rangk aian Pertamina melak uk an
profesionalisasi terhadap PGE,
Pertagas, dan PDSI .

“Dengan modal yang besar
ini, orang akan melihat kapasitas
pertumbuhan anak perusahaan
setelah dilakukan penyetoran modal.
Dengan harapan ada pertumbuhan
yang lebih meningkat lagi dengan
memperbaiki struktur, neraca, ca
pital structure dari perusahaan-per
usahaan yang ditambah modalnya,”
ungkap Ferederick.
Dari sisi lain, ini menjadi tan
tangan anak perusahaan bagaimana
mengoptimalisasi peningkatan modal
yang sudah diberikan dan parameter
baru yang akan diterapkan. “Dengan
neraca dan setoran modal yang lebih
besar bisa meningkatkan kapasitas
pembiayaan untuk ekspansi. Bukan
hanya untuk jangka pendek tapi le
bih ke jangka panjang. Ini menjadi
dorongan untuk lebih agresif dan
benar-benar memanfaatkan neraca

untuk pengembangan bisnis,” tam
bahnya.
Menurut Direktur Utama PGE
Abadi Poernomo, inbreng merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan
keandalan (reability) perusahaan.
Dengan adanya penambahan modal
ini shareholder akan menilai semakin
potensi keuntungan, dan perusahaan
akan semakin sehat.
“Tantangan buat kita adalah
bag aimana meningkatkan return
on asset. Dengan demikian, ke
untungan yang diperoleh harus
dik elola maksimal, agar asetnya
bisa konsisten. Itulah suatu pola jika
perusahaan suatu saat akan recycle.
Dengan GCG yang bagus, neraca
yang bagus, laporan tahunan yang
sudah auditable, dan suatu saat
akan bisa di-IPO-kan,” kata Abadi
usai penandatanganan.MPIK

RU VI Adakan Sosialisasi ISO Demi Operational Excellent
BALONGAN - RU VI Balongan
menyelenggarakan sosialisasi ISO
Integrasi di Ruang Rapat I, Gedung
Putih, Kantor RU VI Balongan, (13/6).
Presentasi tersebut disampaikan
oleh Soeprihadi sebagai Quality
& Environmental Management
System Consultant dari PT Ahlindo
Konsulasri Utama, dan diikuti oleh
tim manajemen RU VI Balongan.
Dalam sambutannya, GM RU VI
Dadik Pribadi menyampaikan bah
wa sertifikat ISO bukanlah suatu
tujuan, melainkan tools untuk me
ningkatkan kinerja perusahaan yang

berstandar tinggi. Dengan demikian,
ISO diharapkan bukan lagi menjadi
suatu keterpaksaaan, melainkan
menjadi suatu kebiasaan yang diba
wa dalam pekerjaan sehari-hari.
Soeprihadi juga sependapat
dengan pernyataan dari Dadik ter
sebut. Menurutnya, RU VI harus
membangun operational excellent
yang berbasis pada ISO, yaitu ISO
9001 tentang manajemen mutu,
ISO 14001 tentang manajemen
lingk ungan, serta OHSAS 18001
tentang keselamatan dan kesehatan
kerja. Dengan demikian, ISO tidak

diterapkan dan disusun oleh hanya
salah satu fungsi, tetapi dijadikan
basis yang diterapkan di seluruh
fungsi. Sebagai kunci manajemen
yang berbasis ISO, setiap pekerja
harus tahu persis apa yang menjadi
tanggung jawabnya, apakah mereka
sudah mengerjakan dengan baik,
dan bisa memberikan bukti-bukti
atas hasil pekerjaannya.
Kebutuhan terhadap penerapan
sistem manajemen terintegrasi harus
dilakukan oleh organisasi yang ingin
bertahan dalam iklim bisnis yang
kompetitif. Diharapkan dengan ada

Foto :RU VI
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GM RU VI Balongan Dadik Pribadi menyampaikan sambutannya dalam sosialisasi ISO.

nya sosialisasi ini, kinerja RU VI
Balongan dapat ditingkatkan menuju
standar yang lebih tinggi dan dapat

menuju kilang terunggul di Asia
Pasifik tahun 2015.MPRUVI
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Pemancangan tiang bambu pertama oleh Camat Balongan untuk
wirausaha budidaya itik Karang Taruna se- Kecamatan Balongan.

Budidaya Itik
untuk Karang Taruna
se-Kecamatan Balongan
BALONGAN - Pertamina meresmikan usaha budidaya
itik bagi Karang taruna se-Kecamatan Balongan yang
ditandai dengan pemancangan tiang bambu oleh Ca
mat Balongan di Desa Tegalsembadra, (22/6). Acara
peresmian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari
pelatihan kewirausahaan dan budidaya itik bagi 30
pemuda dari Karang Taruna se-Kecamatan Balongan
yang diselenggarakan di Pusdiklat Pertanian Terpadu
“Karya Nyata” di Desa Cinagara, Kabupaten Bogor,
beberapa waktu lalu.
Pada pelatihan tersebut, RU VI Balongan telah
memberikan komitmen untuk memberikan modal bagi
Karang Taruna Kecamatan Balongan untuk menjalankan
usaha budidaya itik. Komitmen ini diwujudkan dengan
pemberian fasilitas berupa lahan kosong, kandang,
pakan ternak, dan 1000 ekor itik yang akan diberikan
secara bertahap. Nantinya, usaha budidaya itik ini terus
dipantau perkembangannya oleh Pertamina dan Balai
Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Balongan.
Melalui kesempatan semacam ini, para pemuda di
Kecamatan Balongan berkesempatan untuk memperluas
wawasannya dan menjalankan kegiatan kewirausahaan,
khususnya dalam bidang agribisnis. Camat Balongan
yang ditemui dalam kesempatan tersebut juga berpesan
agar organisasi Karang Taruna penerima bantuan dapat
memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang di
berikan sebagai tanda terima kasih atas kepedulian
Pertamina terhadap masyarakat sekitar.
Pemancangan tiang bambu pertama oleh Camat
Balongan untuk wirausaha budidaya itik Karang Taruna
se- Kecamatan Balongan.MPRU VI

JAKARTA – Dunia pendidik
an, sebagai salah satu da
ri empat pilar Corporate
Share Responsibility (CSR)
Pertamina, senantiasa men
dapat perhatian besar terbukti
dari dukungan Pertamina be
rupa beasiswa Sekolah Dasar
hingga Perguruan Tinggi,
bantuan pembangunan se
kolah dan universitas be
serta fasilitasnya, studi
banding, berbagai riset dan
pengembangan serta program
magang.
Untuk kali ini, Pertamina
bekerja sama aktif dengan
PT Kuark Internasional men
dukung pelaksanaan Olim
piade Sains Kuark (OSK)
2010 untuk melahirkan para
ilmuwan muda, yang ber
langsung di Prasetya Mulya,
Sabtu (26/6).
OSK yang dimulai sejak
tahun 2007 ini dilaksanakan
dengan sistem terbuka bagi
seluruh siswai SD/MI seIndonesia, dan mengacu ke
pada standar kompetisi in
ternasional. Sejak dimulainya
OSK telah berhasil menjaring
sekitar 150.000 siswa SD/MI
se-Indonesia, disertai dengan
minat yang semakin meningkat
dari publik terhadap kompetisi
ini dari tahun ke tahun.
VP Corporate Communi

cation Pertamina B. Trikora
Putra berharap, para siswa
yang mengikuti OSK dapat
tumbuh menjadi generasi
kebanggaan negeri dengan
mempersembahkan prestasi
terbaik mereka di bidang
sains. Hal ini selaras dengan
tema komunikasi Pertamina
dalam mendukung generasi
muda yakni “Bangga menjadi
Bangsa Indonesia”.
“Melalui dukungan pada
prog ram OSK, Pertamina
mewujudkan komitmen untuk
lebih berperan aktif dalam
pengembangan pendidikan
putera-puteri bangsa. Se
hingg
 a ke depan dapat
menghasilkan sumber daya
manusia berkualitas untuk
memajukan negara, termasuk
di bidang energi,” ungkap
Trikora.
Menurut Direktur PT
Kuark Internasional, Sanny
Djohan, babak final OSK
2010 ini diikuti oleh 303 sis
wa SD/MI yang berasal dari
91 kabupaten/kota, di 25
provinsi se-Indonesia. Tingkat
persaingan di OSK 2010 se
mak in ketat, dibandingkan
dengan tahun-tahun sebe
lumnya, dimana 303 finalis ini
berhasil menyisihkan 78.000
peserta lainnya.
Selain itu, menurut Sanny

terjadi peningkatan partisipasi
peserta dari kabupaten/ko
ta, dibandigkan tahun lalu.
“Keikutsertaan daerah-dae
rah yang cukup jauh dar i
pusat menjadi sangat me
narik, mengingat hal ini me
nunjukkan hal positif ter
hadap perkembangan kualitas
pembelajaran sains di daerah,”
kata Sanny Djohan.
Puncak acara penganu
gerahan pemenang digelar
di Gunung Geulis Adventure
Camp, Minggu, (27/6). Se
banyak 49 siswa berhasil
mer aih penghargaan yang
dibagi dalam tiga tingkatan,
untuk mendapatkan medali
perunggu, perak, emas, dan

penghargaan kehormatan
serta tambahan. Selain itu 14
peserta yang rutin mengikuti
olimpiade berturut-turut mulai
tahun 2008 sampai dengan
2010, juga mendapatkan
hadiah kategori khusus.
Dari prestasi yang diraih
para pserta, terbukti ajang
OSK mampu menjaring anakanak dengan kecerdasan
diatas rata-rata yang berasal
dari berbagai daerah. Sudah
sepantasnya anak-anak
ini mendapatkan perhatian
khusus dari sekolah, orang tua
maapun pihak-pihak lain yang
peduli dengan pendidikan di
Indonesia, termasuk Perta
mina.MPIK

RU VII Sorong Serahkan Alat Potong Rumput
untuk Warga Klayas
Sorong - RU VII Kasim – Sorong menyerahkan dua unit
alat potong rumput kepada warga Dusun Klayas, Kampung
Malabam, Distrik Seget, Sorong, Papua Barat, Sabtu (19/6).
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian RU VII pada

Pemasaran Kalimantan Adakan Khitanan Massal
Balikpapan - Pemasaran Region Kalimantan menyeleng
garakan acara khitanan massal terhadap 200 anak dari
golongan keluarga miskin. Acara bertajuk “Khitan Massal
Bersama PT Pertamina (Persero)” rutin diadakan setiap
tahun. Kali ini diikuti oleh 200 anak, (26/6).
Pelaksanaan khitan massal sengaja diadakan pada
liburan sekolah, untuk menambah antusiasme anak-anak dan
orang tua untuk mendaftar di acara tersebut. Dalam acara
ini juga dibagikan paket bingkisan kepada anak-anak yang
dikhitan berupa sarung, baju koko, songkok, dan alat tulis.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh peserta acara
khitanan massal kali ini telah menjalani proses penjaringan
yang dilakukan oleh tim Baitul Maal Hidayatullah (BMH).
Sistem penjaringan dilakukan dengan cara mendatangi rumah
dari anak-anak yang telah mendaftar, dengan maksud untuk
meminimalisir kemungkinan peserta berasal dari keluarga
yang berkecukupan.
Pemasaran Kalimantan juga memanfaatkan kegiatan
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ini untuk menyosialisasikan cara menggunakan tabung
Elpiji 3 Kg yang benar dan aman. “Hal ini memang perlu
disosialisasikan terus menerus kepada masyarakat untuk
menghindari terjadinya hal-hal tidak diinginkan. Dalam
kegiatan ini turut dihadiri para orang tua peserta yang ratarata merupakan penerima paket konversi, sehingga kegiatan
sosialisasi ini cukup tepat sasaran,” papar Assistant Manager
External Relation, Bambang Irianto. Sosialisasi berlangsung
dengan cukup lancar dan bersifat interaktif, dengan tim
Pertamina menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari
audiens terkait dengan penggunaan Elpiji 3kg.
Dalam kesempatan tersebut, GM Pemasaran BBM Retail
Region Kalimantan, Alfian Nasution berharap kepedulian
Pertamina ini dapat meringankan beban orangtua yang
memiliki kesulitan biaya untuk mengkhitan anaknya.
Dengan enam dokter dan 42 tenaga medis, proses khitan
berlangsung lancar dan aman. MPPMS REG. VI

kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kilang.
Bertempat di pelataran Dusun Klayas, penyerahan dilaku
kan oleh Head of General Affair RU VII, Suyitno kepada Kepala
Kampung, Wempy Katumlas, dan disaksikan sejumlah warga
Klayas. Dalam acara tersebut, Wempy menegaskan, penyediaan
dua unit alat pemotong rumput ini sangat bermanfaat dan tepat
bagi warga kampung yang tengah menggalakkan program
kebersihan lingkungan.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pertamina
yang terus mendukung pelestarian lingkungan di Malabam,”
ungkap Wempy. Pihaknya pun berjanji akan memaksimalkan
penggunaan alat potong rumput tersebut demi kebersihan
kampung yang dihuni 32 kepala keluarga tersebut.
Sementara itu, Public Relation & Legal Officer Pertamina
RU VII, Daniel Lobo berharap dengan adanya alat pemotong
rumput ini, warga lebih bersemangat dalam menjaga lingkungan
tempat tinggalnya. “Kami mengajak warga sekitar kilang untuk
berpartisipasi dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan.
Semoga penyediaan alat potong rumput ini juga sesuai dengan
kebutuhan warga Klayas,” tukasnya.
Di akhir acara, Wempy mengharapkan Pertamina dan war
ga dapat duduk bersama untuk mengomunikasikan berbagai
hal terkait kemasyarakatan. “Semoga komunikasi antara
warga dengan Pertamina yang selama ini telah terjalin dapat
ditingkatkan. Kami berharap, Pertamina dapat memfasilitasi
masukan-masukan kami sehingga tercipta hubungan yang
berkesinambungan,” tutup Wempy. MPRUVII

