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Suara Pekerja :
mari perangi pengoplos elpiji

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sedang mendapatkan
penjelasan dari SVP Distribusi Hariyoto Saleh saat melakukan sidak
ke Depot Plumpang melihat kesiapan Pertamina mendistribusikan
BBM menjelang Idul Fitri, (8/9).

sukses amankan pasokan
& manjakan pelanggan
Kesuksesan Pertamina mengamankan
pasokan BBM dan memanjakan
konsumen selama arus mudik tahun
ini, telah membantu kelancaran dan
meminimalisasi angka kecelakaan.
Konsumsi BBM meningkat, dan
pemudik pun terlayani maksimal.
JAKARTA – Upaya pengamanan kebutuhan
BBM selama Idul Fitri 1431 H, telah dilakukan
Pertamina dengan menjaga ketersediaan stok
BBM di level 3,2 juta kiloliter per hari. Terdiri
dari stok Premium 1,3 juta kiloliter untuk 17
hari, minyak tanah 400 ribu kiloliter untuk 45
hari, Solar 1,5 kiloliter untuk 19 hari, dan LPG
untuk 19.47 hari
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina,
Djaelani Sutomo mengatakan kondisi tersebut
cukup aman untuk memenuhi kebutuhan BBM
selama libur Idul Fitri 1431 H. Menurutnya
berbagai upaya juga telah dilakukan Perta
mina guna mengamankan pasokan BBM
mengoperasikan penuh SPBU selama 24 jam

di jalur mudik dan balik mulai H-10 dan berakhir
pada H+10, sepanjang jalur Pantura, arah
Merak dan Lampung.
Pembedaan jalur pelayanan antara motor
dan mobil, pengamanan pasokan BBM (stok
build up) melalui optimalisasi kilang dan impor,
kantong-kantong BBM yang disiagakan, dan
ketersediaan armada dan SPBU-SPBU di
jalur mudik dan jalur alternatif, penambahan
tangki dengan mengalihkan mobil tangki solar
ke premium, serta penambahan SPBU untuk
premium, dan SPBU switch solar ke Premium
atau Pertamax telah membantu kelancaran
mudik tahun ini.
Langkah tersebut terbukti telah membantu
kelancaran pemudik dalam memenuhi kebu
tuhan BBM, dimana dapat diindikasikan dari
peningkatan konsumsi BBM saat puncak mudik
pada H-2, yang mencapai 96 ribu kiloliter atau
naik 50 persen. Sementara pada arus balik,
konsumsi meningkat sekitar 36 persen sebesar
86 ribu kiloliter. VP Corporate Communication
Pertamina M. Harun menyatakan peningkatan
konsumsi terbesar pada BBM jenis Premium,

dimana pada hari biasa konsumsi rata-rata
hanya mencapai 63 ribu kiloliter per hari. “Data
menunjukkan penjualan di Depo Tanjung Wangi
naik 50 persen, Terminal Transit Balongan
naik 40 persen, Depo Madiun naik 39 persen,
Depo Malang naik 35 persen, dan depo lain
rata-rata penjualannya naik 14-30 persen,”
papar Harun.
Selain dari sudut penyediaan stok, upaya
Pertamina membantu kelancaran, kenyamanan,
dan keamanan pemudik lewat payung program
Bareng Bareng Mudik (BBM) juga mendapat
respon positif dari masyarakat. Program
Café Pertamax, Lesehan Enduro, dan paket
Ketupat Enduro benar-benar memanjakan
para pemudik, baik pengguna kendaraan roda
dua, maupun mobil pribadi. “Fasilitas layanan
yang diberikan di tenda Café Pertamax sangat
memuaskan,” kata Surani warga Sukoharjo
yang mudik bersama kakaknya dengan sepeda
motor.
Apalagi saat mampir ke Café Pertamax
SPBU Muri, di kawasan Dampyak, Tegal
Surani merasa dimanjakan dengan fasilitas

yang ada. Mulai dari pijit gratis, charge HP,
bahk an bisa menyewa tempat tidur untuk
istirahat. Ia berharap fasilitas mudik seperti
ini dipertahankan Pertamina pada tahun be
rikutnya. Kendati demikian, Surani merasa
ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan
seperti tanda penunjuk lokasi Café Pertamax
maupun Lesehan Enduro diperjelas, sehingga
tidak terlewat begitu saja. “Beberapa kali saya
kelewatan Lesehan Enduro, karena tanda pe
nunjuk lokasinya kurang jelas,” tambahnya.
Sementara itu, lewat program PIKNIK (Pu
lang Mudik Keluarga Mekanik) yang sudah
menjadi agenda tahunan Pertamina, terbukti
meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya.
Dimana keluarga mekanik diberikan fasilitas
mudik dengan bus ke wilayah Jawa Tengah,
dengan harapan mereka bisa mudik dengan
aman sekaligus mengurangi jumlah pemudik
kendaraan bermotor. Karena itulah, Ditlantas
Polda Metro Jaya memberikan penghargaan
kepada Pertamina sebagai penyelenggara
mudik bersama yang membantu kelancaran
lalu lintas mudik tahun ini.MPIK
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Patra Jasa Bertransformasi
Pengantar Redaksi:
Meningkatkan citra Patra Jasa
di mata masyarakat itu bukanlah
pekerjaan seperti membalikkan
telapak tangan. Tetapi itulah
tantangan yang sekarang dihadapi
oleh Patra Jasa, yang dituntut harus
bisa mengikuti kemauan pasar.
Dengan bermodalkan keyakinan
yang kuat, Direktur Utama Patra
Jasa Donny J. Subakti mencoba
melakukan perubahan terhadap
Patra Jasa dengan cara melakukan
transformasi diseluruh bidang
terutama mind set pekerja. Secara
fisik aset Patra Jasa berupa hotel,
resort/villa dan gedung perkantoran yang sebagian besar masih
bentuk asli rata-rata telah berusia lebih dari 30 tahun. Bidang
usaha Patra Jasa disamping hotel juga penyediaan ruang kantor
dan rumah tinggal. Saat ini Patra Jasa mengelola hotel, resort
& villa di Bali, Anyer, Semarang, Bandung, Cirebon, Jakarta dan
Parapat, perumahan di Kuningan Jakarta serta Gedung Patra
Jasa Jakarta. Berikut paparan selanjutnya.
Sebagai Dirut baru, sudah tentu akan mengeluarkan
berbagai kebijakan bagi Patra Jasa. Kira-kira kebijakan
seperti apa saja yang akan diambil dalam waktu dekat ini?
Begini, untuk menentukan apa yang harus dilakukan saya perlu
mencermati bagaimana posisi saat ini terhadap rencana kerja
dan potensi/peluang pasar. Bersama tim manajemen kami
melihat positioning Patra Jasa di pasar, ternyata tidak bisa
menyamakan Patra Jasa dengan bisnis hotel pada umumnya.
Mengapa begitu? Karena dilihat dari sisi kelas dan
sejarahnya berbeda dengan hotel pada umumnya. Kalau kita
mau melihat sejarahnya hotel Pertamina dibangun untuk captive
market nya kepentingan pekerja Pertamina. Alasannya jelas,
apalagi Pertamina itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke.
Nah, tempat-tempat mereka melakukan pertemuan rapat itulah
akhirnya dibangun hotel-hotel Pertamina dan fasilitas hunian.
Pembangunan hotel dan usaha lainnya dilakukan dengan tujuan
untuk mengakomodir kepentingan Pertamina secara luas.
Bagaimana dengan perkembangan Patra Jasa
sekarang? Saat ini kegiatan pemasaran Patra Jasa harus
mencari pelanggan selain Pertamina. Ditengah persaingan
usaha yang ketat, kinerja Patra Jasa semester I ini membang
gakan dengan pencapaian laba 90 persen dari RKAP 2010
(rencana kerja anggaran perusahaan) atau 71 persen dari prog
nosa tahun 2010. Perubahan terjadi karena terjadi perbaikan
kinerja karyawan di unit operasi maupun di kantor pusat.
Hal itu sangat mendongkrak kemajuan kinerja Patra Jasa.
Itu memang harus dilakukan yaitu berubah karena kita harus
mengejar peningkatan keuntungan, sudah tidak bisa seperti dulu
lagi hanya duduk diam menunggu. Dalam persaingan bebas
seperti sekarang ini, setiap orang harus kreatif dan inovatif.
Kegiatan-kegiatan operasional kita harus lebih fokus lagi
pada produktivitas masing-masing unit usaha, pengelolaan aset
dan sumber daya manusia, serta implementasi dari keputusan
RUPS. Disitulah jantungnya Patra Jasa.
Kalau dilihat dari aspek kinerja, hanya soal pengawasan
saja. Artinya masing-masing leader di Patra Jasa bisa lebih
intensif mengawasi program kerjanya. Apalagi program kerjanya
sudah tertata dengan bagus, mulai dari 2008, 2009, 2010, atau
bahkan 2011 Patra Jasa ditantang lagi dengan meningkatkan
profit dan kami sanggupi, karena saya melihat itu merupakan
spirit untuk mencapai target laba usaha.
Bagaimana dengan kebijakan? Sebetulnya ada beberapa
kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Patra
Jasa antara lain, yang pertama kebijakan menyelesaikan
program divestasi. Kedua, Kebijakan membangun keunggulan
bersaing, yaitu sebagai usaha jasa layanan yang harus bisa
mengukur posisi kita terhadap pesaing kita, agar bisa melakukan
perubahan yang terarah.
Ketiga, Kebijakan optimalisasi asset idle (tidak produktif),
sampai saat ini Patra Jasa memiliki banyak asset yang belum
dimanfaatkan. Banyak asset tidur, tidak produktif. Salah satunya
Patra Jasa memiliki pulau di Kepulauan Seribu – Jakarta Utara,
yaitu Pulau Bira. Kami akan kembangkan menjadi obyek wisata
yang “lebih menjual”.
Selain itu, masih ada 12 asset lagi yang berada di lokasi
strategis. Perlu ide kreatif agar setiap asset menghasilkan uang
bagi perusahaan dan pemegang saham.
Pembenahan kebijakan internal juga sudah dimulai, seperti
pembinaan sumber daya manusia dengan merancang program

2

transformasi. Kebetulan Patra Jasa sudah mempunyai divisi
transformasi dan sudah memiliki programnya.
Mulai dari sekarang kami sudah menyusun roadmap
Patra Jasa, yang memastikan mau kemana arah Patra Jasa.
Beberapa waktu lalu sudah didiskusikan dengan direksi dan tim
manajemen yang menyatakan bahwa kita harus mempunyai
satu kesepakatan, bagaimanapun juga contoh yang baik yaitu
dengan melakukan benchmark ke Pertamina karena program
transformasinya sangat terarah.
Transformasi seperti apa yang akan diterapkan di Patra
Jasa? Kalau menurut saya, program transformasi harus terarah
dan roadmapnya jelas. Setelah punya arah baru disusun program
dan sasarannya lalu bagaimana kita mencapai arah itu.
Kami sedang mempersiapkan BTP (breakthrut project, red)
mengenai apa saja yang diperlukan di Patra Jasa untuk merealisir
roadmap tersebut. Memang pertimbangannya nanti akan
berbeda, karena kita bergerak disektor layanan jasa seperti hotel,
pengelolaan gedung atau perkantoran sehingga dituntut harus
lebih cepat menyesuaikan dengan keinginan pasar.
Yang tidak kalah penting lagi dari transformasi adalah
Patra Jasa juga membangun program Pakta Integritas, karena
memang disini belum pernah dilakukan. Sebuah perusahaan yang
ingin maju, tumbuh, dan berkembang harus menerapkan Good
Corporate Governance (GCG) karena itu merupakan kuncinya.
Bagaimana Patra Jasa ke depan? Yang pasti Patra Jasa
dari sisi manajemennya akan diperbaharui. Perubahan mind
set dari seluruh pekerjanya merupakan point utama yang harus
digarap. Selain itu, kami juga akan memperbaharui visi, misi, dan
corporate values Patra Jasa.
Bagaimana tanggapan Anda, tentang perkembangan
dari Patra Jasa, yang belakangan sudah dinyatakan akan
didivestasikan karena dianggap bukan core bisnis dari PT
Pertamina? Ha ha ha.... saya menangkap ada sesuatu dibalik
pertanyaan mengenai program divestasi Patra Jasa. Kalau
menurut saya divestasi disebuah korporasi itu merupakan hal
biasa sebagai strategi untuk membangun kreatifitas agar tumbuh
dan berkembang.
Mari kita lihat filosofi dasar apa itu divestasi supaya
pemahaman kita sama. Secara umum program divestasi
merupakan strategi yang ditempuh perusahaan, bahwa
perusahaan harus lebih fokus mencapai tujuan jangka panjang.
Jadi sebagai pemegang saham, Pertamina juga perlu fokus
pada bidang usahanya. Sangat wajar bila bidang usaha yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan pokok (non core) diminta
untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri.
Menurut perkiraan saya, pemegang saham melihat potensi
besar yang dimiliki Patra Jasa yang tidak mungkin tergantung
pada Pertamina, dengan menambah pemegang saham agar
kegiatan investasi dapat tumbuh dan berkembang.
Hal ini sudah dilakukan manajemen Patra Jasa dengan
proyek investasi renovasi Hotel Patra Jasa Bandung. Tingginya
kebutuhan kamar mendorong kami menambah jumlah kamar dan
merenovasi hotel unuk menjual benefit bagi para tamu. Kami juga
ada beberapa rencana pengembangan usaha yang sudah disusun
skala prioritasnya dan sudah dibahas bersama Komisaris awal
Agustus lalu.
Dengan demikian program divestasi adalah upaya atau
strategi usaha untuk meningkatkan modal yang selanjutnya
digunakan untuk investasi strategis yang akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan nilai pemegang saham.
Jadi program divestasi Patra Jasa nampaknya tidak ada kaitannya
dengan kondisi tidak menguntungkan, justru sebaliknya. Apalagi
sejak tahun 2009, Patra Jasa berhasil memperbaiki kinerja usaha
dan target laba 2010 sebesar Rp 17 miliar.
Begitu banyak aset Patra Jasa yang memerlukan kreatifitas
dan inovasi pengembangan, seperti hotel, ruang kantor, dan
perumahan. Saat ini kami tengah mengembangkan usaha
residential dengan merubah rumah-rumah tua menjadi bangunan
baru bertipe town house modern yang ditujukan untuk segmen
pegawai kedutaan negara sahabat.
Menurut Anda seberapa penting Patra Jasa bagi PT
Pertamina? Sangat penting. Sinergi antara Pertamina dan Patra
Jasa bisa melakukan kerjasama dalam penyediaan kebutuhan
ruang pertemuan kamar untuk peserta pertemuan, pengelolaan
dormitori dan lainnya yang merupakan kompetensi Patra Jasa.
Lokasi hotel/motel dan gedung perkantoran milik Patra
Jasa pada umumnya berada pada lokasi yang strategis. Ditinjau
dari nilai pemegang saham, Patra Jasa tahun 2009 sudah bisa
menyerahkan deviden yang tidak kecil.
Pada akhirnya kami berkomitmen untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh stakeholders termasuk pekerja Patra Jasa
dan pemegang saham serta pelanggan.WPNDJ

Editorial
World Class Shipping
Pada Kamis, 16 September 2010 pagi itu Capt.
Anil Kurkat didampingi seorang dari Pertamina naik ke
tanker VLCC MT Gunung Geulis P 8004. Tujuannya
untuk mengaudit kapal tanker terbesar Pertamina itu,
berkaitan dengan rencana trading out tanker terbaru itu
ke luar negeri, mengangkut crude oil ekspor dan kembali
mengangkut produk BBM impor.
Anil Kurkat adalah dari Shell, tepatnya dari
perusahaan Shell untuk bidang audit perkapalan. Konon,
kalau kapal sudah diaudit kelaikannya sesuai standar
internasional, maka Negara mana pun, atau perusahaan
migas dunia manapun akan menerima hubungan
dengan kapal itu. Capt. Anil sangat teliti dan “galak”.
Pada acara audit hari itu, yang sebenarnya audit kedua,
MT Gunung Geulis P 8004 hanya direkomendasikan
sejumlah hal untuk dilengkapi dan dipenuhi lagi, tapi
kebanyakan bukan hal-hal besar, seperti kelengkapan
administrasi.
Media Pertamina sempat makan pagi bersama
Capt. Anil di hotel tempatnya menginap, sebuah hotel di
Dumai. Secara personal auditor ini ramah, tapi terlihat
sikap kedisiplinannya. Ketika MT Gunung Geulis P
8004 agak telat merapat ke Dermaga II Chevron, untuk
mengambil crude oil dari ladang Chevron sebagai
minyak mentah jatah Pemerintah untuk diolah di
Kilang Balongan, Capt. Anil betul-betul tidak sabar.
Alasan kapal on the way, sudah tidak mempan lagi
dikemukakan.
Saat menaiki tanker pun, Capt. Anil seperti
bergegas mendahului kami di belakang. Ini adalah soal
kedisiplinan dan ketepatan jadwal. Sekarang setiap
kantor Marine Region I sampai VII terus mengurangi
integrated port time, karena semakin tinggi waktu
bersandar sebuah kapal di sebuah pelabuhan, berarti
ada kinerja buruk. Bisa di sisi kapal, bisa di sisi kesiapan
kilang menyediakan kargo, atau bahan dari kesiapan PT
Pelindo menyegerakan pandu-pandunya mengarahkan
kapal sandar atau bertangkat.
Kantor Marine Region I Dumai dan Kantor Marine
Region II Plaju cukup berprestasi menurunkan integrated
port time. Semakin turun lamanya kapal nongkrong di
pelabuhan berarti juga, kalau yang nongkrong kapal
carter berarti ada penambahan biaya sewa per jam yang
cukup mahal. Pelsus Dumai juga berhasil “memaksa”
Pelindo meningkatkan kegergasan pandu-pandunya
melaksanakan tugas, lewat persetujuan Level Service
Agreement (SLA) kedua belah pihak, sehingga jam
menunggu kapal-kapal Pertamina semakin sedikit.
Prestasi-prestasi tersebut patut kita apresiasi. Ada
kebanggaan jika tanker kita kembali melanglang buana,
seperti tahun 1960-an sampai tahun 1970-an. Karena
setelah periode itu jalur bisnis kapal Pertamina ke luar
negeri diambil alih kapal-kapal swasta di zaman Orde
Baru. Dan dalam RJPP sampai tahun 2014 Pertamina
siap membangun
kembali kekuatan
kapal miliknya, yang
kini tinggal 36 unit
dari 190 unit kapal
yang dioperasikan
Pertamina. Dengan
wilayah Indonesia
yang berpulaupulau, menempatkan
Perkapalan sebagai
tulang punggung
kegiatan migas,
khususnya di sektor
distribusi. World class
shipping Pertamina
Insya Allah akan
menjadi kenyataan
suatu waktu.MP
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Mari Perangi Pengoplos Elpiji
Insiden Elpiji kini tak hanya mendominasi tabung

merusak tabung, membahayakan nyawa manusia,

3 Kg, tetapi juga merambah tabung 12 Kg. Sangat

bahkan merusak kepercayaan masyarakat serta

memprihatinkan. Upaya maksimal yang dilakukan

mengacaukan kebijakan konversi energi. Masyarakat

Pertamina dengan terus meningkatkan pengawasan

yang mulai diajarkan penggunaan energi yang bersih,

dari saat tabung masuk ke SPPBE (Stasiun Pengisian

hemat dan modern, perlahan mulai tergoyahkan untuk

dan Pengangkutan Bule Elpiji), pengisian, hingga

kembali menggunakan minyak tanah – yang jelas-jelas

pendistribusian ke tingkat agen – yang menjadi

harganya lebih mahal -- bahkan ada pula yang kembali

tanggung jawab Pertamina -- dikotori oleh ulah oknum

menggunakan kayu bakar.

yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
Pengoplosan Elpiji seolah menjadi lahan bisnis yang

Menangkap dan mengungkap kegiatan para
pengoplos ini memang menjadi tugas aparat kepolisian.

menggiurkan bagi oknum yang berusaha mengambil

Tetapi kita juga bisa melakukan antisipasi sejak dini.

keuntungan tanpa memikirkan keselamatan orang

Misalnya memberitahu tetangga dan kerabat dekat

lain. Kenapa menggiurkan? Karena mereka tak hanya

agar peka terhadap aktifitas penimbunan tabung Elpiji

memainkan selisih harga atau diparitas antara LPG

yang mencurigakan. Dugaan ada tindak pengoplosan

subsidi dan non subsidi, tetapi juga mengurangi isi

makin kuat jika di sekitar lokasi yang mencurigakan

tabung dari yang seharusnya.

itu acap kali tercium bau khas elpiji. Artinya terjadi

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ito Sumardi
dalam beberapa kesempatan secara ‘gamblang’
menyampaikan praktik pengoplosan dilakukan sangat

kebocoran saat aktifitas pentransferan isi elpiji. Jangan
segan melapor ke RT, RW, atau polisi.
Jika kesadaran ini terbentuk, upaya

sederhana. Tabung Elpiji 12 Kg yang kosong diisi

mengampanyekan penggunaan Elpji aman akan

dengan tabung Elpiji 3 Kg dengan volume maksimal

terasa efektif, karena masyarakat tak perlu takut

9 Kg. Alias ditransfer isi dari 3 tabung elpiji 3 Kg. Luar

lagi akan keamanan Elpiji. Memang tanggung jawab

biasa ‘culasnya’ para pengoplos. Jika saja per tabung

Pertamina hanya sebatas mengisi tabung, dan

dapat untung sekitar Rp 36.000 maka per bulan

mendistibusikannya hingga ke tingkat agen.

kabarnya para pengoplos bisa meraup untung hingga
Rp 2,7 miliar.

Tetapi tak ada salahnya perlahan kita bangkitkan
kesadaran pada masyarakat terdekat agar lebih peka

Proses transfer isi inilah yang pada akhirnya

terhadap segala tindak mencurigakan yang mengarah

mengoyak valve tabung 3 dan 12 Kg. Pengoplosan

pada pengoplosan atau pencurian isi Elpiji. Pesan ini

dengan peralatan ala kadarnya telah merusak segel

pun bisa disampaikan saat sosialisasi, atau dalam

serta katup tabung (valve) yang rentan menimbulkan

berbagai kesempatan. Jika polisi sudah berulangkali

kebocoran.

menghimbau masyarakat, tak ada salahnya kita pun

Pada tahap awal memang tidak terasa, namun
lama kelamaan, kerusakan katup tak bisa terhindarkan.
Tabung mendesis saat dibuka segelnya kadang

ikut mengingatkan juga agar katup tabung tetap
terjaga.
Jadi jangan segan mengatakan: Pengoplosan/

ditemukan. Warga yang mulai sadar akan kejanggalan

pencurian isi tabung tindak kejahatan. Segera

ini, mulai peka menukar tabung pada pengecer, atau

laporkan ke polisi.MP

agen. Namun ada juga yang memilih jalur aman. Sama
sekali tidak menggunakan Elpiji.
Begitu besar dampak pengoplosan yang tak hanya

Wahyudin
Direktorat Pemasaran & Niaga

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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Pelumas Pertamina
Ekspansi Pasar ke Cina

Foto : RU V

Shanghai – Pelumas Pertamina melakukan
perluasan pasar pelumas ke China. Upaya
Go Internasinal Pelumas ini ditandai dengan
penandatanganan Memorandum of Under
sanding (MoU) yang dilakukan VP Pelumas
Supriyanto DH dengan Country Distributor
China Wilfred Leong. Penandatanganan
dilakukan di Hotel Grand Melia Shanghai
bersamaan dengan acara Indoensia’s Oil
dan Gas Seminar & Exhibition ini disaksikan
Menter ESDM Darwin Zahedi Saleh, Dirjen
Migas Evita Legowo, Komisaris Utama
Pertamina Sugiharto, dan Dubes RI HE Imron
Cotan. Dalam sambutannya Menteri ESDM
Darwin Zahedi menyampaikan ekspansi
pasar produk pelumas Pertamina ini sebagai
bagian dari peningkatan kerjasama di bidang
industri migas, baik dalam bentuk investasi
maupun kerjasama dengan pelaku usaha.
Ekspansi pasar pelumas Pertamina hanyalah
salah satu dari sejumlah kerjasama bilateral
antara Indonesia dengan China dalam indus
tri migas, yang harus terus ditingkatkan.
Sementara VP Pelumas Supriyanto DH,
mengatakan perluasan pasar pelumas ke
Cina melalui Perusahaan Zhen Yu Shang
Mao. Pelumas Pertamina akan memasok
Fastron series (10W30, 10W40, dan 15W40)
ke pasar China melalui provinsi Tianjin.MP
PELUMAS

Kick Off CPDP
Fungsi Produksi
RU V Balikpapan
Balikpapan – Pada Jumat (17/9) di Ruang Solar
Refinery Unit V telah berlangsung Kick Off Craft
Personnel Development Program (CPDP) Refinery
Produksi dan Laboratorium fungsi Produksi Refinery
Unit V. Kick Off dihadiri GM RU V Iriawan Yulianto
didampingi Manager HR Area/ Business Partner Fauzi
Baron, serta Senior Manager Operation & Manufacturing
Abdul Munif.
Acara yang disaksikan Manajer SPI Daerah VI
Rakutta Tarigan,Tim Manajemen RU V, Section Head
terkait ini diikuti para pekerja di bagian Produksi RU
V Balikpapan. Craft Personnel Development Program
merupakan program pengembangan pribadi teknisi.
Program yang menjadi salah satu brick yang ada di
People Development ini diadakan untuk mendukung
Visi Pertamina menjadi sebuah perusahaan ekselen.
Dalam kesempatan itu juga diluncurkan Workbook
kompetensi yang diserahkan GM RU V kepada
perwakilan pekerja dari berbagai Bagian Unit
Produksi.
Wakil tim Expert Resmihadi bagian HCC mem
presentasikan hasil penyusunan Workbook CPDP
fungs i Produksi. Tim Expert Member bertugas
mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan sesuai
dengan area kerja di fungsi Produksi dan menyusun dan
menyiapkan workbook sesuai kompetensi. Ada enam
dimensi kompetensi dari lima dimensi kompetensi yang
diusulkan oleh Pusat. Yaitu, Process Safety & Environ
ment; Introduction Plant and Operation Equipment;
Start Up, Shut Down dan Emergency Shutdown;
Monitoring Peralatan, Unit Operasi dan Distribusi
Produk; Trouble Shooting Peralatan dan Unit Operasi
serta Komputer; serta Teknologi Informasi dan Prinsip
Kerja Instrumentasi.
Dalam kesempatan itu GM RU V Iriawan Yulianto
mengharapkan program CPDP bagi seluruh pekerja
BKJT/BPAT angkatan tahun 2005 ke atas ini bisa
memacu dan memotivasi pekerja baru untuk lebih giat
dan fokus ke bidang yang akan dilaksanakan. “Karena
program ini adalah program percepatan bagi pekerja
baru untuk mencapai kompetensi saat pekerja baru
menduduki golongan jabatan yang akan datang,” jelas
nya.
Selain itu, Iriawan juga berharap kepada para mana
ger, section head, coach, dan senior untuk mendukung
penuh progran ini.
“Saya minta pekerja baru BKJT/BPAT bekerja tidak
hitung-hitungan. Kerjakan tugas dengan ikhlas dan op
timal, meskipun tidak tercantum dalam deskripsi tugas.
Karena pengalaman merupakan guru yang tak ternilai,”
tegasnya.MPRUV
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GM RU V Iriawan Yulianto menyerahkan workbook kompetensi
yang diserahkan kepada perwakilan pekerja dari berbagai Bagian
Unit Produksi.

Penandatanganan Kontrak Minyak Tanah Sumut Periode IV :

Agen Harus Berikan Layanan Terbaik
kepada Masyarakat
Medan - Pemasaran BBM
Retail Reg ion I dan Agen
Minyak Tanah se-Sumatera
Utara, melaksanakan pe
nand atanganan Addendum
Kontrak Minyak Tanah periode
IV/2010. Acara dilaksanakan
di Gedung Serbaguna Kantor
Pemasaran Region I, Jl. K.L
Yos Sudarso No.8 Medan,
Jum’at (17/9) pagi.
Penandatanganan Kon
trak Minyak Tanah untuk bulan
Oktober hingga Desember
2010 ini, berisi kuota penya
luran di 23 kabupaten/kota di
Sumatera Utara yang masih
menyalurkan minyak tanah
bersubsidi.
Di antara 23 kabupaten/
kota tersebut, delapan Ka
bup aten/Kota yang masuk
Tahap II Program Konversi

Minyak Tanah ke Gas, di
lakukan pengurangan kuota
minyak tanah secara ber
tahap, melanjutkan periode
kontrak sebelumnya. Daerah
tersebut adalah Kota Tebing
Tinggi, Kabupaten Asahan,
Kabupaten Batu Bara, Kota
Tanjung Balai, Kabupaten
Labuhan Batu, Kabupaten
Karo, Kabupaten Simalungun
dan Kota Pematang Siantar.
Pengurangan kuota minyak
tanah tersebut sebesar 75
persen untuk Oktober, 82.5
persen untuk November, dan
Desember 2010 sebesar 90
persen penarikan minyak
tanah.
Sehingga mulai Januari
2011, di wilayah tersebut di
targetkan tidak lagi disalurkan
minyak tanah bersubsidi,

men
 yusul Kota Medan,
Kab upaten Deli Serdang,
Kabupaten Serdang Bedagai,
Kota Binjai dan Kabupaten
Langkat yang sudah dilakukan
100 persen penarikan minyak
tanah sejak Januari lalu.
GM Pemasaran BBM Retail
Region I, Gandhi Sriwidodo,
dalam acara ini menyatakan
kepada seluruh Agen Minyak
Tanah Se-Sumatera Utara, di
dalam pendistribusian kepada
masyarakat diharapkan bisa
memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat,
terutama untuk melancarkan
pengiriman di daerahnya
masing-masing.
”Seluruh Agen Minyak
Tanah, juga harus selalu me
mantau daerahnya di dalam
penyaluran minyak tanah, dan

jangan melakukan penyuplaian
di daerah yang sudah konversi
minyak tanah ke gas elpiji,
akibat dari keuntungan yang
menggiurkan,” ujar Gandhi.
Sementara itu juga,
Wakil Ketua Bidang Minyak
Ta n a h H i s w a n a M i g a s ,
Perlindungan Napitupulu juga
menambahkan penarikan
kuota yang dilakukan secara
bertahap tersebut, dapat
memb antu masyarakat un
tuk menyesuaikan diri
menggunakan Elpiji. Selain
penandatanganan kontrak,
acara diisi dengan dialog dan
tanya jawab antara pihak
Pertamina dengan Agen, un
tuk mencari solusi agar dapat
memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat.
MP
PMS REG. I

RU V Adakan Workshop IRA
Balikpapan – Bertempat di Gedung Restorasi Banua Patra
berlangsung Workshop Indentification & Risk Assessment RU
V (21/9). Pembukaan workshop ini dihadiri Manager HR Area/
Business Partner Fauzy Baron didampingi Quality Management
Section Head Choiron, dan diikuti 36 pekerja dari berbagai ba
gian. Workshop yang diadakan dua hari ini diisi dengan berbagai
macam materi. Di antaranya Penyusunan Risk Assesment
Production, Risk Assesment Maintenance/ Realibility, Risk
Assesment Office, serta Risk Assesment Pergudangan.
Workshop ini diadakan untuk kesisteman yang secara in
tegrasi mengatur pola bisnis RU V yang patuh kepada standard
Quality, serta memenuhi aturan Lingkungan, Kesehatan dan

Keselamatan Kerja.
Manager HR Area/Business Partner Fauzy Baron
menyatakan Identification & Risk Assessment (IRA) yang
disusun ini merupakan suatu tahapan paling penting dalam
penerapan ROEMS. “Karena itu, diharapkan kepada seluruh
peserta workshop untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan
sungguh-sungguh. Selain itu, diharapkan juga para peserta
dapat menyosialisasikan hasil workshop ini kepada bagian
masing-masing sehingga setiap perubahan proses atau cara
kerja akan cepat dilakukan updating IRA. Sehingga dapat
terhindar dari kemungkinan terburuk dalam mengoperasikan
kilang ini,” ujar Fauzi.MPRUV

KUOTA PREMIUM JAWA - BALI DIBATASI

JAKARTA, (Kompas) - Pertamina akan membatasi
kuota BBM jenis Premium di wilayah Jawa dan Bali pada
awal Oktober. Kebijakan ini diambil agar penyaluran
BBM bersubsidi tidak melebihi kuota BBM 2010 yang
ditetapkan pemerintah. Demikian keputusan rapat antara
manajemen Pertamina dan Badan Pengatur Kegiatan
Hilir Migas. Hasil rapat disampaikan oleh Vice President
Corporate Communication Pertamina M. Harun. ”Nanti
nya, jumlah BBM bersubsidi yang dipangkas adalah
region Jawa dan Bali,” ujar Harun. Untuk tahap awal,
Pertamina akan memangkas jumlah konsumsi Premium
pada awal Oktober dan diberlakukan di region III, yaitu
Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pemangkasan ini
dilakukan di 1.300 SPBU. Jumlah Premium dipotong 8
persen untuk semua SPBU, tetapi pasokan Pertamax
ditambah. Selanjutnya, mulai pertengahan Oktober,
pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dengan pola
yang sama diberlakukan di region IV, yaitu Jawa Tengah
dan DI Yogyakarta, serta region V yang meliputi Jawa
Timur dan Bali.

ELNUSA GANDENG INVESTOR PERANCIS

JAKARTA, (Rakyat Merdeka) - PT Elnusa Tbk
memperoleh kontrak proyek transition seismic acquisition
senilai 24,48 juta dolar AS. Elnusa merupakan perusahaan
penyedia layanan jasa terintegrasi di bidang hulu migas
melalui salah satu unit bisnisnya geoscience services.
Proyek tersebut akan dikerjakan pada dua blok di wilayah
Papua Barat dengan periode kontrak selama enam
bulan, yakni mulai akhir September dan berlanjut di awal
2011. ”Kontrak baru ini akan dikerjakan melalui pola joint
operation dengan perusahaan geoscience internasional
asal Perancis,” ujar Sekretaris Perusahaan Elnusa Heru
Samodra. Menurutnya, porsi kontribusi Elnusa dalam pola
ini lebih tinggi dibandingkan dengan dua proyek lainnya
yang telah selesai digarap.

Pemerintah Berharap Peran Besar
Pertamina di Blok Mahakam

JAKARTA, republika.co.id - Pemerintah mengingin
kan peran PT Pertamina di Blok Mahakam lebih besar
lagi sehingga sebelum kontrak berakhir, Pertamina di
harapkan sudah bisa masuk ke Blok Mahakam. Harapan
ini disampaikan Menteri ESDM Darwin Zahedi. Hal ini
terkait dengan pengajuan perpanjangan kontrak kerja
sama migas Blok Mahakam yang diajukan PT Total E &
P. Jika Total E&P yang saat ini mengelola Blok Mahakam
mengajukan permintaan perpanjangan kontrak kerja
sama, maka pemerintah memiliki sejumlah pertimbangan.
“Jika kontrak tersebut diperpanjang, pemerintah ingin
peran Pertamina diperbesar, sehingga jika hal ini tidak
disetujui, maka Pertamina siap mengoperasikan sendiri
blok tersebut,’’ katanya.

TARGET NON LISTED PUBLIC PERTAMINA
TAHUN 2011
JAKARTA, (Bisnis Indonesia) - Kementerian
BUMN memproyeksikan rencana Pertamina untuk
menajdi perusahaan public non listed bisa direalisasikan
pada kuartal I/2011. Menteri BUMN Mustafa Abubakar
menuturkan ada sejumlah hambatan yang menyebabkan
Pertamina gagal menjadi perusahaan non listed public.
Di antaranya adalah masalah konversi gas, subsidi
BBM, hingga masalah struktur perusahaan. ”Yang jelas
Pertamina tetap akan menjadi non listed public company,
namun pelaksanaannya diundur menjadi tahun depan.
Nantinya akan ada banyak yang harus dilakukan sebagai
non listed public company,” ujarnya.

NELAYAN TETAP DAPAT SOLAR

JAKARTA, (Koran Tempo) - Menteri Koordinator
Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, nelayan dan
kendaraan umum masih mendapatkan BBM bersubsidi.
”Sudah ada survei atau studi yang dilakukan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral dan LPEM UI soal
yang mana yang menjadi sasaran subsidi,” kata Hatta
di kantornya.MPRO
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Sepeda Motor untuk Konsumen
Setia Pertamax di Medan
Medan – Rudiyansyah,
warga Jl. Mangaan I Ling
kungan IV Medan Deli, ber
hasil mendapatkan satu unit
Sepeda Motor Matic, pada
acara penarikan undian ”Ba
hagia dengan Pertamax”,
Kamis (6/09) siang di Kantor
PT Pertamina Pemasaran
Region I, Jl K.L Yos Sudarso
No.8-10 Medan.
Promo ”Bahagia Bersa
ma Pertamax” yang dilak
sanakan untuk periode 8
Juli - 7 September 2010 ini,
dilaksanakan di 26 SPBU
yang menyediakan produk
Pertamax di Medan. Setiap
pembelian Pertamax senilai
Rp 15.000 untuk sepeda motor
dan Rp 50.000 untuk mobil,
konsumen mendapatkan
kupon, dan berkesempatan
mendapatkan hadiah utama
sebuah Sepeda Motor Matic.
Lebih dari 80.000 kupon
terkumpul, menunjukkan
animo masyarakat Medan
dan sekitarnya yang begitu
besar.
Pengundian pemenang
hadiah utama dilakukan
oleh Sales Area Manager
Pemasaran BBM Retail Su
matera Utara, Tengku Fer

nanda, dengan disaksikan
oleh Dinas Kesejahteraan
Sosial Provinsi Sumatera Uta
ra, Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Medan, pihak
Kepolisian serta Notaris.
Selain Sepeda Motor,
tiga unit Blackberry diberikan
kepada pelanggan yang ber
untung, yaitu Sapardi, warga
Jl. Sejahtera Gg.Tungku
Azhar No.23 Medan; Susanto,
warga Jl. Brigjen Katamso
Gg.Datuk No.32 Medan; dan
Mawarni, warga Jl. Titipapan
Gg.Pertahanan No.6 Medan.
Tengku Fernanda menga
takan bahwa Program “Ba
hagia dengan Pertamax” me
rupakan bentuk apresiasi
Pertamina kepada konsumen
setia Pertamax, bahan bakar
yang ramah lingkungan dan
membuat performa mesin
lebih sempurna.
”Program ini juga bertujuan,
agar masyarakat lebih men
cintai produk Pertamina,
seb agai perusahaan milik
bangsa sendiri,” ujar Tengku
Fernanda.
Rudiyansyah yang di
hubungi lewat telepon awal
nya tak percaya jika dirinya
mendapatkan hadiah sepeda
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RESUME Pekan Ini

motor. Apalagi menurutnya,
sekarang ini banyak penipuan
yang mengatasnamakan
undian berhadiah. ”Yah per
caya gak percaya, tapi setelah
datang ke Pertamina ternyata
benar dapat sepeda motor,”
ujar Rudisyansyah yang da
tang bersama istrinya.
Dia merasa sangat
bers yukur, apalagi hadiah
tersebut dia dapatkan di
bulan baik, seminggu se
telah merayakan Idul Fitri.
”Kalau bisa, programnya di

laksanakan terus-menerus,
pasti masyarakat makin
cinta dengan Pertamax dan
Pertamina,” tambahnya.
Rudiansyah mengu ng
kapkan bahwa dirinya selalu
menggunakan Pertamax
untuk kendaraannya. Selain
membuat mesin lebih awet,
konsumsi bahan bakar men
jadi lebih irit. ”Saya akan terus
menggunakan Pertamax,
apalagi setelah dapat motor
dari Pertamina,” katanya sam
bil tersenyum.MP PMS REG. I

Gratis BBM Non Subsidi di SPBU Pertamina
Jakarta – Dalam rangka
menyosialisasikan bahan
bakar minyak (BBM) non
subsidi, Pertamina menggelar
program bagi-bagi BBM Gratis.
Itu semua akan didapatkan
oleh pengguna Pertamax/
Pertamax Plus pemegang
kartu Mandiri Debit, Mandiri
Debit Prioritas, dan Mandiri
Prabayar.
Setiap pembelian Perta
max/Pertamax Plus di SPBU
Pertamina minimal 100 ribu
rupiah, bagi pemegang kar
tu Mandiri Debit dan Man
diri Prabayar (GazCard, In
dom aret Card, e-toll Card)
berkesempatan mengikuti
undian berhadiah GazCard/
uang tunai sebesar 3 juta
rupiah, setiap periode. Undian
berhadiah berlaku di 549
SPBU di wilayah Jabodetabek
dan luar Jabodetabek yang
memasang spanduk “Me

nangkan GRATIS Pertamax
Sampai Akhir Tahun”.
Program berhadiah hasil
kolaborasi Pertamina dan
Bank Mandiri ini digelar da
lam dua periode. Periode
I digelar mulai 26 Agustus
sampai 25 September 2010.
Sementara Periode II digelar
26 September – 25 Oktober
2010.
Setiap pemenang yang
sudah pernah menang pa
da undian periode I dapat
mengikuti kembali undian di
periode selanjutnya selama
program berlangsung. Peng
und ian dilaksanakan satu
bulan setelah program/pe
riode, dengan jumlah peme
nang setiap periode peng
undian adalah sebanyak 120
pemenang.
Tak hanya untuk peme
gang kartu Mandiri Debit dan
Mandiri Prabayar, operator

SPBU juga diikutkan dalam
program undian ini dengan
total hadiah Rp 90 juta untuk
720 pemenang.
Mekanisme Undian
Untuk mengikuti program
berhadiah ini, pemegang
kartu Mandiri Debit dan
Mand iri Prabayar terlebih
dahulu melakukan transaksi
pembelian Pertamax/Per
tamax Plus minimal 100 ribu
rupiah dengan menggunakan
kartu Mandiri Debit dan Man
diri Prabayar.
Selanjutnya, operator
akan menggesek kartu dan
menyerahkan satu lembar
kupon undian. Satu lembar
sales receipt atau bukti tran
saksi dari mesin EDC atau
dispenser SPBU (customer
copy).
Pemegang kartu mengisi
kupon undian dengan lengkap

(nama, nomor telepon, nomor
plat mobil) disertai bukti
pemb ayaran (sales receipt
atau struk transaksi lembar
customer copy) Pertamax/
Pertamax Plus kepada ope
rator.
Pemegang kartu diberikan
potongan kupon undian un
tuk disimpan sebagai buk
ti. Sementara operator me
nuliskan namanya dan nomor
SPBU pada potongan kupon
yang disatukan dengan sa
les receipt dan atau bukti
transaksi.
Selanjutnya operator
mem eriksa kelengkapan
pengisian kupon undian,
kemudian memasukkannya
dalam kotak undian. Nama
operator dan nomor SPBU
akan digunakan untuk me
nentukan operator yang men
dapatkan hadiah.MPNDJ
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Feedback Survey Results
values day 17 Agustus 2010
Tujuan Values Day Feedback Survey:

• Mengetahui persepsi, tingkat pemahaman dan pendapat pekerja terhadap pelaksanaan
Values Day.
• Hasil dari survei ini diharapkan dapat mendukung penyempurnaan program Values
Day di masa mendatang serta menjadi sumber masukan bagi program-program terkait
lainnya.

feedback results

Persiapan Corporate Shared Service (CSS)
untuk Memperoleh ‘ISO 20000 Certified’
Dalam lingkup pelayanan Teknologi Informasi (TI), telah
diperkenalkan ISO 20000 – sebuah standar internasional
pertama untuk manajemen layanan TI atau IT Service
Management, biasa disingkat ITSM. Untuk dapat dianggap
sebagai penyedia layanan terdepan, maka tiap penyedia
jasa IT harus mengikuti prinsip ITSM yang tertuang dalam
Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Sejak
semula, Corporate Shared Service (CSS) Pertamina telah
berkomitmen mengimplementasikan best practice dalam
memberikan layanan TI ke seluruh customer di Pertamina
serta anak perusahaannya. Cita-cita CSS adalah menjadi
penyedia jasa IT kelas dunia, dan menjadi pertama di
Indonesia yang menerima sertifikasi ISO 20000.
Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, pada akhir
bulan Agustus lalu, CSS melakukan satu langkah penting
menuju ISO 20000, yakni pre-audit oleh auditor external.
Dalam waktu empat hari, tim CSS bersama Independent
Auditor ISO 20000 melakukan ulasan terhadap area
of concern dari CSS sehingga nanti pada penilaian
sesungguhnya yang akan berlagsung bulan November
2010, CSS sudah lebih dari siap dalam menerima
examinasi.
Dalam sambutannya pada kick-off pre-audit, SVP
Corporate Shared Service Ahmad Bambang secara ringkas
menjelaskan mengenai sejarah CSS dalam kaitannya
dengan transformasi Pertamina menjadi sebuah World

Class NOC. Dijelaskan bahwa salah satu karakteristik
dari World Class NOC adalah pemanfaatan informasi
dalam mengambil keputusan, baik operasional maupun
manajemen. Informasi di sini tentu saja harus cepat, akurat
dan lengkap.
“Dan untuk mencapai itu semua,” Ahmad Bambang

mengatakan, “ IT-nya juga harus world class.”
Ditegaskan bahwa CSS memberikan layanan kepada
seluruh PERTAMINA, bukan hanya ke Korporat, akan tetapi
juga ke anak dan cucu perusahaan.
Sejak awal, CSS menempatkan Information and
Communications Technology (ICT) sebagai business
enabler yang mendukung strategi bisnis untuk mencapai
tujuan (business goal) dengan cara yang efisien, efektif, dan
terjamin keamanannya. Mendukung positioning seperti itu,
CSS berfokus memperkuat ketangguhan infrastruktur IT,
sebelum secara perlahan meningkatkan kualitas layanan
kepada para pekerja Pertamina selain menciptakan inovasi
solusi bagi kemudahan bisnis.
CSS juga mengemban tugas untuk mengubah budaya
kerja dari semua berbasis kertas menjadi berbasis
digital. Sebab bagian terpenting dari adopsi IT adalah
bukan perubahan proses bisnis ataupun teknologi, tetapi
perubahan sikap manusianya. Untuk itulah, CSS secara
gencar melakukan training Spiritual Empowerment ke
berbagai unit di seluruh wilayah kerja Pertamina sehingga
seluruh pekerja Pertamina menjadikan diri bukan lagi
sebagai semata customer tapi juga kolaborator dalam
implementasi IT yang modern di Pertamina.
Dengan melakukan ini semua, CSS berharap akan
memperoleh sertifikasi ISO 20000 pada Desember 2010.
Mohon doa dan dukungannya...MPCSS
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Membangun CoP
sebagai Sumber Knowledge
Leadership Menjadi Nakhoda Perusahaan (Bagian I)
Ditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige
Berbicara mengenai Perusahaan baik yang bersifat profit
maupun non-profit, tentu tidak lepas dari tujuan atau gambaran
masa depan yang ingin dicapainya atau yang lebih dikenal
dengan nama Visi Perusahaan. Sedangkan kegiatan dan
cara-cara yang ditempuh untuk dapat menciptakan gambaran
tersebut kita kenal dengan nama Misi. Nanus (1992), mengatakan
dalam mewujudkan visi sebuah organisasi memerlukan seorang
pemimpin yang berindak sebagai juru bicara dan Change agent
bagi visi tersebut. Oleh karena itu seorang pemimpin harus
mempunyai Visionary Leadership di tengah masyarakat dan
daerahnya.

Salah satu tujuan utama implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET)
adalah mengumpulkan asset pengetahuan yang tersebar di seluruh sentra operasi/produksi
strategis melalui kegiatan presentasi/konvensi CIP (GKM, PKM dan SS), roundtable forum,
expert forum/Seminar dan CoP (Community of Practice).
Sejauh ini, kegiatan Presentasi/Konvensi, Forum Roundtable Komet dan Expert Forum/
Seminar telah berjalan dengan baik. Akan tetapi pembentukan CoP yang diharapkan dapat
menjadi salah satu media untuk meningkatkan jumlah asset pengetahuan dalam KOMET
belum dapat direalisasikan sesuai rencana.

Dalam mewujudkan visionary leadership, Ihalauw (1998) mengatakan ada tiga syarat yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin yaitu :
1. Mengkomunikasikan visinya agar menjadi milik semua anggota dari organisasi.
2. Membangun jejaring baik didalam maupun diluar organisasi dalam rangka menumbuhkan rasa percaya dan
konsensus terhadap visi tersebut.
3. Mempersonafikasikan visi dengan jalan membuat semua indakan dan perilaku konsisten dengan visi
tersebut.
Dengan visi dan misi yang kuat serta terarah menyebabkan organisasi tersebut dapat melakukan
perencanaan secara sistematis dan terpadu guna membangun kinerja yang lebih baik dan dapat terarah..
Seperti halnya Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) yang menjadi salah satu
tools bagi Pertamina untuk memotret dan meningkatkan kinerja bisnisnya melalui tujuh criteria. Leadership
(Kepemimpinan) merupakan kriteria pertama yang wajib dinilai dalam suatu proses bisnis Perusahaan.
Kriteria Kepemimpinan menguji bagaimana para pemimpin senior organisasi memandu dan
mempertahankan kelanjutan organisasi. Juga diuji sistem tata kelola dan bagaimana organisasi anda
memenuhi tanggung jawab hukum, etika, dan sosial serta dukungan kepada komunitas utama.
Menurut Malcolm, para pemimpin senior suatu Perusahaan itu wajib melakukan/menunjukkan tindakan
yang mampu menuntun dan menjaga keberlangsungan suatu Organisasi / Perusahaan. Selain itu mereka
juga harus mempunyai kemampuan komunikasi dengan para pekerja yang mampu mendorong para pekerja
tersebut untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan efektif, yaitu bahwa
kepemimpinan efektif adalah ketrampilan manajerial dalam melaksanakan pekerjaan bersama atau melalui
orang lain.
Salah satu kemampuan yang dibutuhkan leader adalah memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Energi
harus ditularkan. Sebuah mimpi besar tentu tidak bisa diraih sendirian, melainkan dengan kemitraan dengan
pihak terkait. Dengan kata lain, leadership is a team effort. Leader bekerja untuk membuat orang-orang merasa
kuat, tangguh, cakap, dan penuh komitmen. Untuk membangun itu, diperlukan sikap dan suasana percaya
(trust) dan bisa dipercaya (trustworthy).

Dapat digambarkan bahwa pada dasarnya CoP merupakan kelompok orang yang
memiliki ketertarikan dan keinginan berdiskusi untuk topik atau permasalahan tertentu
sehingga mendapatkan suatu solusi atau kesimpulan yang diinginkan. Tanpa kita sadari
bahwa sebenarnya sudah menjadi kodrat manusia bahwa setiap individu memiliki keinginan
untuk saling berbagi dengan orang lain. Kita memerlukan media untuk membicarakan
sesuatu hal dengan orang lain atau sekelompok orang khususnya dengan orang-orang
yang punya pemikiran dan ketertarikan yang sama dengan kita. Dari diskusi-diskusi seperti
itu akan lahir aset pengetahuan yang bermanfaat bagi kelompok tesebut.
Dalam konteks knowledge management, persoalan yang mungkin timbul dari kegiatan
diskusi seperti itu adalah terabaikannya aset pengetahuan yang berhasil digali karena
sering tidak terdokumentasi dengan baik sehingga manfaatnya menjadi tidak optimal
dalam membantu penyelesaian masalah di lingkungan kerja. Padahal penggalian aset
pengetahuan melalui media diskusi (CoP) adalah sangat efektif karena topik pembahasan
secara langsung berhubungan dengan aktifitas pekerjaan di kelompok tersebut.
Sebagai gambaran dapat dicontohkan bagaimana CoP ini diimplementasikan di
Direktorat Pengolahan. Beberapa kelompok diskusi di Refinery Unit dibentuk untuk
membahas berbagai permasalahan yang terjadi dengan melibatkan pekerja dengan
berbagai disiplin ilmu dan kompetensi seperti rotating machine, stationary equipment,
instrumentation, electrical dan refractory. Pertemuan dilakukan beberapa kali untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan berupa problem solving ataupun solution statement.
Didalam implementasinya bentuk-bentuk kelompok diskusi tersebut antara lain :
• Kelompok yang berhubungan dengan kehandalan; RCPS (Root Cause Problem Solving)
dan DEM (Defect Elimination Management).
• Kelompok yang berhubungan dengan Perencanaan Operasional seperti Crude
Acceptance Matrix (CAM).
• Kelompok Optimasi produksi, Losses dan Konversi Enerji.
• Kelompok Improvement Process Engineering.
Kelompok multidisiplin seperti tersebut diatas memiliki kepentingan yang sama yaitu
bagaimana mengembangkan kehandalan sistem/alat/peralatan untuk menjamin proses
operasi/produksi sepanjang tahun. Kelompok diskusi berupaya menghasilkan rumusan
(aset pengetahuan) yang akan digunakan untuk membantu kelancaran proses operasi
kilang sehingga komunitas ini dapat disebut CoP dan outputnya yang tertata dengan baik
akan menjadi salah satu sumber dalam membangun knowledge capital Perusahaan.
Komitmen untuk
membangun dan menggali
sumber pengetahuan seperti
uraian di atas perlu didukung
oleh semua pihak termasuk
manajemen puncak. Adalah
sangat membanggakan
mendengar General Manager
RU V Balikpapan dan General
Manager RU VI Balongan
mampu menggerakkan
kegiatan diskusi kelompok
multidisiplin di Unit Kerjanya
sehingga telah terbentuk
banyak CoP di lingkungan
kerjanya.

Bagaimana cara seorang pemimpin menyampaikan tujuan perusahaan ke pada seluruh pekerja dan
bagaimana agar para pekerja mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh
sistem/cara pemimpin mengkomunikasikannya.
Terkait dengan Visi dan Misi sebuah Perusahaan, Malcolm menjelaskan bahwa seorang Pemimpin harus
memiliki strategi dalam penetapan dan sosialisasi Visi, Tata Nilai dan Misi kepada semua elemen Perusahaan.
Pemimpin juga dituntut untuk mampu merefleksikan komitmen Tata Nilai Perusahaan dalam setiap tindakannya
yang dapat mendorong semua elemen di Perusahaannya untuk mengikutinya hingga tercipta lingkungan yang
patuh terhadap hukum dan perilaku etis.
Dari penjelasan
tersebut terlihat bahwa
keteladanan merupakan
hal yang wajib dimiliki
oleh oleh para Pemimpin,
seperti yang dijelaskan
pula oleh Kouzes
Posner dalam bukunya
“The LEADERSHIP
CHALLENGE” tahun 2003
bahwa sebagai model,
seorang leader harus
mampu menjadi teladan.•

Apabila setiap CoP mampu menghasilkan aset pengetahuan dengan jumlah dan
kualitas yang memadai, dapat dibayangkan betap besarnya potensi aset pengetahuan
yang dapat di-capture dalam KOMET di masa-masa mendatang.
Diharapkan di Unit Kerja dan Direktorat lainnya dapat juga menggerakkan seluruh
potensi Insan Pertamina sehingga bersedia untuk saling berbagi pengetahuan dan pada
gilirannya akan menjadi aset pengetahuan Perusahaan. Diharapkan empat pilar KOMET
(CIP, roundtable forum, expert forum dan CoP) dapat tumbuh dan berkembang sehingga
terbentuk budaya berbagi pengetahuan di lingkungan Perusahaan. Dengan dukungan dan
peran para KOMETER’s dan Manajemen Puncak diharapkan implementasi knowledge
management yang sedang berjalan akan dapat terus berkembang dan menjadi pendukung
utama keberhasilan pengelolaan proses bisnis perusahaan. Semoga ……..!!!

Dituliskan kembali oleh Adriwal
(Tim Quality Management - Dit. PIMR)

http://intra.pertamina.com/KOMET

Dituliskan kembali oleh Dewi Hanifah (Tim Quality Management - Dit. PIMR) Sumber : Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence

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

Sinopsis
Judul Buku :
BUMN Expose
Penulis :
Ishak Rafick dan Baso Amir
Penerbit :
Ufuk Publishing House, 2010
Kolasi :
xxviii + 306 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
339.523 Raf b
Perjalanan sejarah menjadikan
BUMN sebagai entitas bisnis yang tidak
pernah mulus. Negeri ini mempunyai
sekitar 160 lebih Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) jelas bukan dosa
besar. Namun, selama ini BUMN
seakan menjadi sapi perah yang bisa
dimanfaatkan oleh kalangan tertentu
yang memiliki kepentingan.
Masalah manajemen atau pe
ngelolaan BUMN memang merupakan
isu sentral di dalam BUMN. Ada dua
faktor yang terkait dengan pengelo
laan BUMN, yang pertama masalah
kedudukan BUMN yang strategis di
dalam perekonomian nasional, karena
asetnya besar dan mencakup berbagai
bidang ekonomi yang diperlukan
masyarakat. Kedua, masalah strukturalinstitusional mendasar yang membuat
BUMN tidak berdaya, karena faktor
internal dicampuradukkan dengan fak
tor eksternal.
Pada masa sekarang ini BUMN
yang seharusnya sudah bisa dikelola
secara modern dan professional tanpa
dicampur tangan oleh pemerintahan
ataupun birokrat, pada kenyataannya
BUMN tetap seperti wajahnya yang
lama dengan kinerja yang biasa pula.
Sehingga ada istilah cespleng sebagai
julukan pada BUMN, yakni aset besar,
namun untung kecil. Itulah kesimpulan
umum dari kondisi BUMN saat ini.
Di dalam buku ini penulis memberi
kan begitu banyak informasi berdasar
kan data yang kuat seperti bagaimana
keadaan BUMN pra-reformasi. Sebagai
salah satu contoh Pertamina, pada za
man oil boom (kejayaan minyak) yang
dimana seharusnya dapat dimaanfaat
kan dengan membangun banyak hal
dan bisa dibanggakan, tetapi berbeda
dengan kenyataan, pihak pemerin
tah dianggap menghamburkan dana
sia-sia. Pemerintah berani menyuntik
modal kepada perusahaan-perusahaan
pelat merah yang merugi, dan hasilnya
Pertamina nyaris membangkrutkan
negara karena menanggung utang
yang sangat besar.
Buku BUMN Expose ini merupa
kan buku komprehensif pertama yang
menyoroti BUMN luar-dalam. Terdiri
atas empat bab dimana pembaca diajak
menelusuri zaman kegelapan BUMN,
pemaparan BUMN Negara yang
bermasalah, serta bagaimana upaya
pembenahan BUMN mulai dari krisis
memporak-porandakan dunia usaha
sampai akhir Kabinet Reformasi Pem
bangunan era Habibie.
Melalui buku ini penulis mengajak
pembacanya untuk menyusuri ba
gaimana BUMN dari zaman pra-refor
masi sampai dengan sekarang. Buku
BUMN Expose seperti mengajak kita
untuk bertamasya ke masa lalu, masa
kini, dan masa depan dari perjalanan
sebuah BUMN. Dikemas dengan
bahasa yang tenang, tajam, mudah
dimengerti serta data yang kuat tanpa
memaksa para pembacanya untuk
menyetujui jalan pikirannya.MPPER-
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Mencegah Stres Kerja di Kantor
& Menikmati Pekerjaan

Bekerja memang sesuatu yang kadang malas untuk Anda jalani
namun karena tuntutan kebutuhan hidup maka mau tidak mau anda harus
menjalankannya. Agar bekerja bisa betah dan menyenangkan dibutuhkan
usaha diri sendiri dan dukungan dari lingkungan sosial di kantor tempat anda
bekerja. Berikut ini adalah cara untuk mencegah stres kerja di kantor.
1. Tinggal dekat dengan kantor/akses mudah. Tinggal di rumah yang
jauh dari kantor membutuhkan usaha yang keras untuk berangkat ke kantor
dan pulang ke rumah. Jika terlalu jauh ditakutkan bisa membuat badan
Anda capek ketika sampai di kantor dan ambruk ketika sampai di rumah.
Mungkin dengan memilih lokasi tempat tinggal yang dekat dari tempat kerja
dapat membuat Anda hidup lebih segar tanpa harus memikirkan perjalanan
panjang yang harus ditempuh setiap harinya.
2. Tidak membawa pulang pekerjaan. Di rumah adalah waktunya Anda
menjalankan hidup sosial, sehingga Anda wajib menghindari lembur di rumah
membawa pekerjaan, apalagi melibatkan anggota keluarga untuk membantu
menyelesaikan tugas-tugas dari kantor. Hal ini bisa berujung munculnya
masalah hubungan sosial dengan isteri/suami, anak, orangtua, tetangga, dan
lain sebagainya.

6. Mencari peluang kerja lebih enak. Mungkin bisa saja posisi
Anda saat ini di kantor tidak sesuai dengan yang Anda inginkan
secara horisontal. Misalnya Anda suka kerja di lapangan namun
Anda ditempatkan perusahaan di balik layar komputer terus-menerus
sepanjang hari. Cobalah utarakan keinginan Anda tersebut dengan
bagian HRD, mungkin mereka bisa membantu. Bisa juga tunjukkan
saja kemampuan dan dedikasi Anda kepada perusahaan karena bisa
jadi jika ada posisi kosong, Anda dipertimbangkan untuk mengisi
jabatan itu.
7. Tidak menggantungkan hidup pada pekerjaan. Jika kondisi
perusahaan sedang gonjang-ganjing, maka Anda bisa ikut sport
jantung karena berhubungan dengan kelangsungan hidup Anda dan
keluarga. Tetapi jika Anda punya bisnis lain maka Anda bisa tenang
walaupun kantor Anda mau pailit dan bubar jalan. Di saat senggang,
pikirkanlah kira-kira peluang dan usaha apa yang bisa dijalankan
sesuai dengan modal yang Anda miliki. Jangan takut untuk mencoba
jika usaha sampingan yang Anda jalani belum berhasil alias gagal.

3. Akrab dengan rekan, atasan dan bawahan secara kekeluargaan. Jika
teman-teman dan atasan di kantor sudah Anda anggap seperti keluarga
sendiri, maka anda bekerja bisa jadi nyaman serta akan saling membantu
dan mendukung jika mengalami kendala dalam bekerja. Usahakan hubungan
Anda dengan atasan akrab dan tidak saling jaim (jaga image), namun Anda
tetap menghargainya.

8. Isi waktu istirahat/luang dengan yang berguna. Pada saat jam
istirahat jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting seperti
main game sendirian, nongkrong di warteg, kerja terus, aktivitas
pemerah tenaga, dan lain-lain. Isi waktu senggang di kantor dengan
hal-hal yang bisa mendukung pekerjaan Anda seperti tidur siang
sebentar, makan dengan teman sekerja, ngobrol dengan banyak
teman, cuci mata, jalan-jalan, merintis bisnis sampingan, dan masih
banyak aktivitas berguna lainnya.

4. Bekerja untuk ibadah bukan uang semata. Jangan lupa menjalankan
ibadah Anda selama menjalankan berbagai tugas kantor seperti sholat wajib,
sholat sunat, puasa wajib, puasa sunah, dan lain-lain. Jika Anda
bekerja ikhlas dan tidak mencari-cari side income atau imbalan
di luar gaji Anda, maka Anda bekerja akan
tenang, nyaman, damai, tentram dan tanpa
beban.

9. Meninggalkan budaya buruk perusahaan. Kadang ada
budaya yang berlaku di dalam perusahaan yang dapat membuat
pegawai tidak nyaman dan bisa membuat pusing/stres. Contohnya
yaitu seperti diskriminasi status pekerjaan, junior harus hormat
dan menjunjung tinggi senior, membatasi hubungan sosial, pelit
mengeluarkan uang untuk senang-senang pegawai, semena-mena
pada pegawai, dan lain sebagainya.

5. Selalu cari cara untuk mempermu
dah pekerjaan. Selalu pikirkan cara
dan metode baru yang dapat
membuat pekerjaan yang
tadinya butuh waktu lama
jadi sebentar. Coba
pelajari teknologi
baru, fitur office
baru, ikut semi
nar, tanya ke
senior atau
pakar, dan
lain-lain.

10. Sesekali bercanda. Ketika bekerja dan istirahat kerja tidak ada
salahnya Anda sesekali bercanda dengan orang-orang yang ada di
sekitar Anda untuk mencairkan suasana. Selama hal itu dilakukan
dalam koridor yang wajar dan tidak mengganggu pekerjaan, maka
bercanda yang sehat boleh-boleh saja. Bercanda dan tertawa bisa
meningkatkan hubungan pertemanan, menghilangkan beban pikiran,
membuat badan dan pikiran jadi segar, dan lain-lain.
11. Kuasai bidang kerja dan permasalahannya. Pelajari masalahmasalah yang mungkin terjadi saat Anda bekerja, lalu cari teknik
penyelesaian yang terbaik. Nanti, saat masalah yang telah Anda
perhitungkan muncul, minimal Anda sudah punya solusi terbaik versi
Anda yang dapat dipraktikkan tanpa membuang banyak waktu untuk
berpikir. Jika pekerjaan yang Anda tekuni telah Anda kuasai, maka
Anda akan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan tidak menuntut
banyak pikiran.
12. Mengatasi konflik dengan kepala dingin serta musyawarah.
Konflik di kantor adalah hal yang biasa terjadi antara karyawan
dengan karyawan maupun antara karyawan dengan perusahaan.
Untuk itulah jika Anda sedang berada dalam konflik, Anda harus
sesegera mungkin menyelesaikannya dengan win win solution, tanpa
kekerasan secara musyawarah. Jika ada masalah selesaikanlah
dengan tenang tanpa emosi agar penyelesaian berjalan tanpa
memunculkan masalah baru.
13. Bawa barang-barang yang Anda sukai atau menghibur.
Tidak ada salahnya Anda membawa bingkai foto keluarga, boneka
kesayangan, pajangan-pajangan unik, aksesoris lucu-lucu, alat tulis
kantor yang unik-unik, majalah hobi, makanan ringan kesukaan
Anda, dan lain-lain. Buat senyaman mungkin dengan menyeting
tempat kerja atau ruang kerja Anda sesuai dengan apa yang Anda
mau, tetapi tetap wajar tidak nyeleneh.
Jika segala macam upaya telah Anda lakukan namun ternyata
tidak ada perubahan yang berarti di saat Anda tertekan, maka ada
baiknya untuk mulai melirik pekerjaan lain yang sesuai dengan bakat
dan minat Anda. Siapa tahu dengan pindah kerja di tempat yang baru
bisa membuat Anda bahagia lahir dan batin.MP
• Sumber : http//uniqpot.com/
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PWP PEP Field Pangkalan Susu Salurkan Beasiswa Untuk Anak Pekarya
PANGKALAN SUSU - Persatuan Wanita Patra (PWP)
Pertamina EP Field Pangkalan Susu menyalurkan beasiswa
kepada 13 pelajar tingkat SD dan 6 pelajar tingkat SLTP.
Pelajar-pelajar ini merupakan anak pekarya PEP Field Pang
kalan Susu. Dalam sambutannya, Ketua PWP Pertamina
Pangkalan Susu Bidayana Sigit Gunanto menyampaikan
bahwa bantuan beasiswa yang diberikan perusahaan ini
merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan. Bi
dayana berharap agar beasiswa ini dapat meningkatkan se
mangat para pelajar untuk terus meningkatkan prestasinya.
Tampak Ketua PWP PEP Field Pangkalan Susu Bidayana
Sigit Gunanto menyerahkan beasiswa kepada salah seorang
pelajar.MPPEP P.SUSU

Tiga orang berdebat seru di Warung Mang Warta.
Urusannya soal uang masuk, gaji, tunjangan, dan lainlain yang ternyata berbeda satu sama lain.

PWP RU IV Adakan Pesantren Ramadan
CILACAP - Dua hari berturut-turut persatuan istri pekerja
Pertamina yang tergabung dalam Persatuan Wanita Patra
(PWP) mendapatkan siraman rohani dari 3 da’i dalam acara
Pesantren Ramadan (18-19/8). Kegiatan ini dibuka oleh Taty
Arief Boedianto mewakili Ketua PWP. Dalam sambutannya
Taty Arief Boedianto mengajak ibu-ibu PWP untuk selalu
meningkatkan iman dan takwa dalam melaksanakan ibadah
Ramadan 1431 H sesuai dengan tema “Cahaya Ramadan
Tingkatkan Ilmu untuk Meraih Kecerdasan Fisik, Mental,
Sosial & Spiritual untuk Meraih Taqwa”. Pesantren Ramadan
kali ini menghadirkan pembicara KH Subur Widadi, Ustadz
Memet dan Ustadzah Amelia Naim Indrajaya.MP RU IV

Foto : RU IV

Orang kapal : Aku dijatahi makan sehari di kapal
yang jauh dari warung mang Warta
cuma Rp 40 ribu sehari. Apa cukup?
Orang darat : Jangan mengeluhlah kawan, sejauh
masih bisa makan ya sudah berarti
aman.
Orang kapal : Tapi pelaut-pelaut asing itu bisa
sampai Rp 60 ribu, bahkan sekarang
bisa Rp 100 ribu sehari.
Mang Warta : Sampeyan bukan pelaut asing
hehehe... ya jangan disama-samakan
dong.
Orang kapal : Katanya mau menjadi perkapalan
kelas dunia, jangan standar
operasionalnya saja yang
internasional tapi juga soal
makanannya dong.
Orang darat : Bapak-bapak, saya yang
pendapatannya tidak sebesar Bapakbapak malah lebih pasrah. Rezeki
mah, bisa datang dari arah yang tak
diduga, sedikit tapi berkah.
Ujang
: Nah, lho…. apalagi kalau
dibandingkan gaji Ujang di Warung
Mang Warta waaaaaahhhh…..dikasih
uang makan Rp 40 ribu kegedean
hahahaha.
Mang Warta : Kalau kita tidak bersyukur terhadap
apa yang kita peroleh, maka yang
muncul adalah ngarasula, ngeluhhhh
terus. Gaji gede seperti orang
perkapalan, hanya karena uang
makannya sedikit jadi heboh.
Orang kapal : Bukan tidak bersyukur, Mang. Tapi
ini adalah langkah susuganan
(barangkali, bahasa Sunda), karena
haknya kami ya harus menerima
uang makan yang layak sesuai risiko
dan beratnya pekerjaan.
Orang darat : Ya, sudah, debat ini tidak akan
selesai. Mendingan kita jalankan
tugas dengan baik, karena Allah
tidaklah tidur. Anda akan diberi rezeki
dari arah mana saja dengan cara apa
saja. Selamat berlayar Pak.. Kapan
naik kapal lagi?
Orang kapal : Sebentar lagi, siap-siap jauh dari istri
dan anak. Padahal rasanya belum
habis melepas rindu dengan mereka.
Mang Warta : Yah, sabar aja Pak... Mereka pasti
mengerti. Kan semuanya buat
mereka juga...MPNS

Foto : PEP P.SUSU
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Kopama-SPP PWK Gelar Bazar Lebaran
CILACAP - Menjelang hari raya Idul Fitri 1431 H, Kopama
(Koperasi Pekerja Pertamina) bersama SPP PWK (Serikat
Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma) dan PT Multi Gar
men Jaya sebagai pemegang merk menggelar Bazar Leba
ran di gedung Patra Graha. Bazaar yang berlangsung mulai
tanggal 21 Agustus hingga 5 September 2010 ini dibuka oleh
Pjs GM RU IV Michael Ricardo Sihombing, ditandai dengan
pemukulan bedug dan pelepasan balon. Stand bazaar tidak
hanya dari satu produk dari Bandung saja tetapi juga ada
stand dari pengusaha lokal Cilacap dan Kopama. Selain
Bazar Lebaran juga akan menggelar lomba fashion show
dan lomba pukul bedug. Sebagai wujud perhatian terhadap
anggotanya, Kopama juga memberikan voucher belanja di
bazaar ini kepada anggotanya, para mitra kerja dibawah ko
pama, serta untuk pensiunan Pertamina yang disampaikan
oleh Sekjen SPP PWK.MPRUIV

Foto :RU IV
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JAKARTA - Menteri Energi & Sumber Daya mineral
(ESDM Darwin Zahidi Saleh menyelenggarakan
halal bil halal dengan jajaran ESDM dan pimpinan
BUMN di lingkungan ESDM, pada Kamis (16/9) di
Kantor Kementerian ESDM, Jl. Medan Merdeka
Selatan, Jakarta. Acara dihadiri Kepala BP migas
Priyo dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.
Dari Pertamina hadir Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto, Dirut Pertamina Karen Agustiawan,
Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen
Risiko Ferederick ST Siahaan, Direktur Hulu Bagus
Setiardja, Direktur Pemasaran & Niaga Djailani Su
tomo, Direktur Umum Waluyo, Direktur SDM Rukmi
Hadihartini, Direktur Keuangan M. Afdal Bahauddin,
dan lain-lain.MPUHK

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Y. pudjo purwanto
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PHE Selenggarakan Buka Puasa Bersama

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Foto : RU IV

Foto : RU IV

POSISI

JAKARTA - Pertamina Hulu Energy (PHE) menyelenggarakan buka
puasa bersama di Auditorium Gedung Kwarnas, Selasa (31/8).
Sebelum berbuka, hadirin mendengarkan ceramah dari Ustadz
Valentino Dinsi. Dan tidak ketinggalan, mendengarkan pula sosiali
sasi Elpiji 3 Kg dari staf SR Region II Gas Domestik. Acara berbuka
puas dilanjutkan dengan shalat Maghrib bersama. Hadir dalam acara
buka puasa ini a.l. Direktur Hulu Bagus Setiardja, Presiden Direktur
PHE Dwi Martono, pimpinan anak perusahaan dibawah Direktorat
Hulu, dan lain-lain. MPUHK

anak perusahaan

PEP Region Jawa
Mulai Tajak
Sumur RDG-BM
MAJALENGKA - Kabupaten Majalengka khususnya
daerah sekitar Kecamatan Ligung dan Sumberjaya
(Bongas) merupakan daerah penghasil migas sejak
lama. Terbukti dengan banyaknya titik-titik sumur tua
peninggalan Belanda yang masih dapat disaksikan
keberadaannya. Beberapa titik sumur tua banyak tersebar
di dua kecamatan tersebut. Tetapi kini hanya beberapa
sumur saja yang masih produktif dan hasilnya disalurkan
melalui jalur pipa minyak ke SPU Jatibarang.
Beberapa waktu lalu dilakukan syukuran Tajak
sumur RDG-BM. Sumur ini merupakan cluster sumur
baru yang termasuk ke dalam wilayah desa Kodasari
Kecamatan Ligung Kab.Majalengka. “Kami mohon doa
serta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten
Majalengka khususnya masyarakat desa Kodasari dan
desa-desa sekitarnya, agar pengeboran eksploitasi
yang kami laksanakan ini tidak menemui kendala
apapun dan berhasil menemukan cadangan migas
sesuai rencana dan harapan kami,” ungkap Man.G &G
Daya Djuang Putra mewakili GM PEP Region Jawa
dalam sambutannya, (4/9). Lebih lanjut Daya Djuang
mengatakan, jika pengangkatan cadangan migas di
bumi Majalengka ini berhasil tentu dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Acara yang dilaksanakan di penghujung Ramadan
tersebut dihadiri oleh Bupati Majelengka H.Sutrisno,
beserta unsur Muspida Kab. Majalengka, alim ulama,
tokoh masyarakat dan anak-anak yatim piatu dari
Kec. Ligung Majalengka. Dalam kesempatan tersebut,
Bupati Majalengka Sutrisno menyerahkan bantuan
120 ekor domba kepada tiga kelompok tani, yaitu
Kelompok Tani Peternak Domba desa Kodasari, desa
Cidenok dan Lojikobong. Bantuan tersebut merupakan
realisasi Program CSR PEP untuk meningkatkan
ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan potensi
usaha masyarakat desa. Bekerjasama dengan LPPM
Unswagati dan Dinas Peternakan Kab. Majalengka,
PEP mengharapkan bantuan ini bisa memberikan
dampak ekonomis bagi peningkatan usaha masyarakat
peternak di sekitar wilayah operasi Pertamina. Bantuan
ternak domba ini merupakan bantuan bergulir sehingga
diharapkan nantinya dapat berkembang bagi kelompok
tani lainnya.
Acara syukuran Tajak Sumur RDG-BM diakhiri de
ngan doa bersama yang dipimpin oleh ulama setempat
dan pemberian santunan kepada 30 anak yatim piatu.
MP
PEP REG. JAWA
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Legislatif Sudan Dukung Keberadaan Pertamina
Khartoum, Sudan – Na
ma besar Pertamina kini
sudah terdengar hingga benua
Afrika. Belum lama ini, dewan
legislatif Sudan menyatakan
komitmennya untuk memban
tu dan mendukung setiap
aktivitas Pertamina dalam
melakukan bisnisnya di bi
dang perminyakan di Su
dan. Selain dikarenakan ke
mampuan Pertamina dalam
mengoperasikan ladang
migas, faktor historis antar
kedua negara turut menjadi
faktor lain yang mendukung.
“Kami meyakini bahwa
Pertamina memiliki kapasitas,
kapabilitas dan kemampuan
dalam menjalankan proyekproyek perminyakan di Sudan.
Selain itu, faktor kedekatan
hubungan bilateral SudanIndonesia sejak dulu telah
terjalin erat dengan saling
mendukung di forum-forum
internasional. Hal tersebut
menjelaskan mengapa ka
mi perlu memberi dukungan
kepada Pertamina,” kata
Chairman Komite Mining &
Pertambangan, Parlemen
Sudan, Mohammed Yousif
Abdullah usai menghadiri
und angan buka bersama
dengan Pertamina di Hotel
Al Salam Rotana, Khartoum,
Sudan, Senin (23/8).
Dalam acara yang menda
pat perhatian luas dari media
cetak dan elektronik di Sudan,
Mohammed Yousif Abdullah
menjanjikan dukungannya
terhadap keberadaan serta
proyek-proyek yang dilakukan
Pertamina di Sudan. Walau
Pertamina masih tergolong
sebagai “pemain” baru di
Sudan, pihak parlemen yakin
Pertamina mampu bersaing
dengan NOC dan IOC lainnya
yang telah lama beroperasi di
Sudan.

Bahkan, Mohammed You
sif Abdullah melanjutkan,
untuk membuktikan dukungan
parlemen Sudan terhadap
Pertamina, pada bulan Ok
tober-Nopember nanti pihak
nya akan mengadakan kun
jungan kerja ke Pertamina di
Indonesia. Kunjungan kerja
tersebut menurut Mohammed
Yousif Avdullah dimaksudkan
untuk meyakinkan pemerintah
Sudan bahwa Pertamina
mampu dan layak bersaing
dengan perusahaan minyak
yang telah lama bergerak di
Sudan, seperti CNPC, Petro
nas dan perusahaan minyak
lainnya dari Pakistan, India
dan negara-negara eropa
Salah satu yang ingin me
reka ketahui dalam kunjungan
tersebut yakni kemampuan
Pertamina dalam melakukan
Enhance Oil Recovery
(EOR). Mohammed berharap
dengan adanya kunjungan
tersebut, pemerintah Su
dan dapat mengetahui ka
pas itas Pertamina serta
men empatkan Pertamina
sebagai perusahaan kelas
dunia.
Manager Region Middle
East & Africa PT Pertamina
Hulu Energi (PHE), Eko
Rukm on o mengungkapkan
pertemuan dengan parlemen
merupakan rangkaian tahapan
dalam rangka mencari oppor
tunity baru dan investasi baru
di bidang oil & gas di Sudan.
Menurut Eko, selain mencari
networking partner, Pertamina
juga membutuhkan dukungan
G to G. “Hubungan yang telah
terjalin erat dengan NOCSudan Sudapet kita perkuat
dengan menjalin dukungan
dari parlemen dan kementrian
Energy dan Mining Sudan,”
ujar Eko.
Buka bersama tersebut,

Foto : PHE

KIPRAH

Tampak Manager Middle East & Africa Eko Rukmono (kedua dari kir) sedang
mendampingi Chairman of Energy & Mining Committee, National Assembly,
the Republic of the Sudan, Mr. Mohammed Yousif Abdalla (menggunakan
baju putih).

ungkap Eko, merupakan un
dangan balasan terhadap
undangan Parlemen Sudan
sebelumnya, yang telah meng
undang delegasi Pertamina
untuk berkunjung ke Gedung
Parlemen pada 9 Agustus
2001 lalu.
Eko menjelaskan bahwa
dukungan dari parlemen Su
dan sejalan dengan usaha
Pertamina dalam rangka me
ningkatkan produksi migas di
luar negeri. “Pertamina telah
memiliki program Upstream
Bussiness Opportunity di
luar negeri. Sudan termasuk
negara yang kita targetkan
untuk menambah cadangan
migas. Dengan terjalinnya
kerjasama baik B to B dan
G to G akan memudahkan
dalam menambah aset yang
ada di Sudan,” ungkap Eko.
Selain Mohammed dan
Eko, hadir pada kesempatan
tersebut Deputy Chairman
John Mall Taw, Manager
Departmen Perminyakan,
Komite Mining & Energy
Sudan, Yasir Yousif Abu
Kasawi, Manager Departmen
Bidang Perlistrikan Sudan,
Samson dan lima anggota
lainnya dari komite tersebut.

Sementara dari Pertamina
diwakili oleh Staf Region Middle
East & Africa, Edin Akhmad
Syaripuddin, Exploration
Manger, Sri Hartanto, Senior
Geologist, Hade Bakda
Maulin, CHAF, HR Executive
JOC Sudan, Subhan Amier
dan Procurement & Logistic
JOC Sudan, Hery Gunawan.
Adapun acara buka bersama
diprakarsai oleh Subhan
Amier dari JOC Sudan.
Saat ini Pertamina melalui
PHE mengelola Blok 13 di
Sudan. Blok lepas pantai yang
masih dalam tahap eksplorasi
tersebut kini menyisakan
komitmen 2 sumur explorasi
laut dalam. Menurut Eko,
Salt play yang berkembang
di blok ini memang terbilang
baru bagi Pertamina. “Namun
dengan kapasitas yang kita
miliki, saya optimis tantangan
tersebut dapat kita jawab de
ngan keberhasilan,” ujarnya.
Potensi Blok 13 sendiri
hasil resume CPOC (Joint
Venture Pertamina-CNPCSudapet) memiliki resources
total 15,7 TCF. Hasil sementara
dari pemboran terbaru di de
kat Blok 13 menghasilkan
condensate.MPPHE

PANGKALAN SUSU – Perta
mina EP Field Pangkalan Susu
menyerahkan bantuan buku
referensi sekolah kepada 15
SLTP di wilayah operasional
perusahaan bersamaan de
ngan dilaksanakannya halal
bihalal bersama Muspika
Pangkalan Susu, pekerja dan
pekarya PEP Field Pangkalan
Susu, wartawan dan mitra
kerja. (16/9).
Pada kesempatan
itu, PEP Field Pangkalan
Susu menyalurkan bantuan
kepada enam SLTP dari
Kec. Pangkalan Susu, satu

SLTP dari Kec. Brandan
Barat, dan empat SLTP dari
Kec. Babalan. Sementara
sebelumnya, diberikan kepa
da empat sekolah di Keca
matan Hamparan Perak. Se
tiap sekolah memperoleh
bantuan buku sebanyak 31
judul senilai Rp 1 juta.
“Pendidikan merupakan
investasi penting bagi
generasi muda bangsa untuk
menghadapi tantangan di
masa depan yang semakin
berat.” ujar Field Manager
Pertamina EP Pangkalan
Susu Sigit Gunanto pada

acara serah terima bantuan.
Sigit menjelaskan bah
wa investasi di bidang pen
didikan menjadi salah satu
fokus program CSR PEP Field
Pangkalan Susu. Tujuannya
untuk semakin mengenalkan
dunia migas kepada para
pelajar di sekitar operasional
perusahaan.
Sigit berharap agar ban
tuan ini dapat meningkatkan
kualitas belajar mengajar di
sekolah. “Ini merupakan salah
satu bentuk komitmen PEP
mengembangkan pendidikan
dan sekaligus berinvestasi di

generasi muda, yang akan
menjadi tenaga kerja di dunia
migas di masa yang akan da
tang.” ujarnya.
Kepala sekolah SMPN 2
Babalan Edy Riady menga
takan bahwa pemberian
bantuan buku referensi bagi
sekolah sangat baik karena
dapat mendukung proses
pemb elajaran. Pendapat
yang sama juga disampaikan
oleh Kepala Sekolah SMPN
1 Babalan Harmaini Lubis.
“Sebaiknya setiap jenis buku
jangan hanya satu eksemplar,”
sarannya.MP PEP P.SUSU

Foto : PEP P.SUSU

PEP Pangkalan Susu Serahkan Bantuan Buku untuk 15 SLTP

BERITA

No. 39

KITA

11

Tahun XLVI, 27 September 2010

OSN PTI 2010 :

Bukti Komitmen
Pertamina terhadap
Dunia Sains
Jakarta – Kembali Pertamina menyelenggarakan Olimpiade
Sains Nasional Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (OSN-PTI)
ke-3. Untuk tahun 2009, lebih dari 8.000 mahasiswa dari seluruh
perguruan tinggi di Indonesia berkompetisi dalam OSN-PTI.
Dengan animo mahasiswa yang cukup tinggi maka diharapkan
tahun 2010 ini dapat diikuti oleh lebih banyak mahasiwa. “Kami
sangat antusias menyelenggarakan OSN-PTI tahun ini, mengingat
pencapaian OSN-PTI pada tahun sebelumnya yang memuaskan,”
Foto : PELUMAS

kata Vice President Communication Pertamina M. Harun, pada saat
konpres di Gedung Dikti Diknas Jakarta, Kamis (2/9).
Hadir pada saat itu, Dirjen Dikti Djoko Santoso, dan 33 rektor
dari universitas negeri di tanah air.
Menurut Harun, OSN-PTI merupakan sebuah ajang kompetisi
yang menguji kemampuan dalam bidang sains untuk mahasiswa
Perguruan Tinggi, baik Negeri maupun Swasta di 33 provinsi di
seluruh Indonesia. Putra-putri terbaik Indonesia dalam bidang sains
seperti Matematika, Fisika, Kimia dapat memanfaatkan momentum
ini dimana pada tahun ini OSN-PTI juga telah menambah satu
bidang lagi untuk diperlombakan yaitu Biologi. “Lewat ajang ini,

OLIMART KETIGA DI AUSTRALIA DIRESMIKAN
MELBOURNE - VP Pelumas Supriyanto DH meresmikan bengkel Pertamina OliMart Motorware di Melbourne, Australia , Kamis, 6 Agustus
2010. OliMart Motorware yang beralamat di 85 Main Road Clayton South, VIC 3169 Australia ini merupakan OliMart ketiga di Australia, setelah
yang pertama dan kedua berlokasi di Sydney dan sudah beroperasi sejak Oktober tahun lalu. Penambahan gerai Pelumas Pertamina di negara
Kangguru ini menunjukkan Pelumas Pertamina semakin bisa diterima di pasar Australia. Gerai OliMart Motorware merupakan salah satu bengkel
yang dilayani oleh Agen Pelumas untuk Melbourne, Keynetics Hydrocarbon Pty Ltd. Jenis Pelumas yang dijual di antaranya Fastron series,
Prima XP, Mesran, Meditran, dan lain-lain. Pasar Australia menjadi potesial bagi Pelumas Pertamina, karena secara geografis sangat dekat
dengan Indonesia dan banyak komunitas Indonesia yang bermukim di Australia . Oleh karena itu membangun merek Pertamina menjadi tugas
utama dalam bersaing dengan merek global lainnya. Dalam kesempatan tersebut hadir juga, pembalap Pertamina Prima XP Rifat Sungkar yang
selesai mengikuti Rally APRC di Brisbane Australia.MPPELUMAS

para pemenang OSN-PTI akan dipersiapkan untuk mengikuti ajang
Olimpiade Sains di tingkat internasional,” ujarnya.
Untuk tahun 2010 ini, total hadiah yang akan diberikan
kepada para peserta lebih dari Rp 2,7 miliar. Karena itu, menurut
Harun, mahasiswa di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan
event ini sebagai ajang untuk unjuk kemampuan diri. OSN-PTI
2010 merupakan salah satu event akbar sebagai bukti komitmen
Pertamina dalam bidang pendidikan, sehingga tumbuh kesadaran
bahwa mahasiswa Indonesia merupakan generasi muda yang
berprestasi.
“Mahasiswa harus berlomba-lomba untuk terus berprestasi
mengingat tantangan bangsa Indonesia di masa depan makin
besar, maka OSN-PTI 2010 diharapkan dapat mencetak mahasiswa
yang unggul dan cerdas dalam bidang sains,” kata Harun.
Dalam penyelenggaraannya, Pertamina kembali menunjuk
Universitas Indonesia sebagai pelaksana teknis untuk meng
koordinir kegiatan tersebut. Dengan dukungan 33 perguruan
tinggi di seluruh Indonesia yang berada dibawah ruang lingkup
Kementerian Pendidikan Nasional maka diharapkan peserta pada
tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.
Adapun penyelenggaraan OSN-PTI 2010 terdiri atas tiga
tahap. Yakni pendaftaran peserta, Seleksi Tingkat Provinsi (babak
penyisihan dan final), dan Seleksi Tingkat Nasional. Mahasiswa
diajak untuk ramai-ramai mendaftar secara online melalui website
www.osnpti2010.com yang telah dibuka sejak tanggal 1 Agustus

Rio Haryanto Terbaik Manor Racing,

Berhak Ikut Tes F1
ITALIA - Happy
ending yang
diinginkan Rio
Haryanto akhirnya benar-benar
terwujud. Walau pada Race terakhir
GP3 musim 2010, Race 2 di Monza,
Italia, Rio gagal finis, tetapi secara
umum dia mendapatkan dua hasil
yang luar biasa, terutama untuk
motorsport Indonesia.
Yang pertama tentu adalah
pembalap 17 tahun ini kembali
berhasil naik podium pada Race
1, Sabtu (11/9). Rio waktu itu start
dari posisi 10 dan bahkan sempat
memimpin di pertengahan lomba,
sebelum Esteban Gutierrez dan
Robert Wickens memaksanya hanya
bisa finis di tempat terakhir di podium.
Yang kedua adalah dia berhak

mendapatkan tes F1 bersama tim
Virgin Racing di akhir tahun nanti.
Tempat dan waktu akan ditetapkan
kemudian. Virgin Racing adalah
induk tim yang menaungi Manor
Racing, tim GP3 yang dibela Rio.
“Waktu saya memimpin itu mo
bil masih amat bagus, tapi hanya
berlangsung dua lap karena kemu
dian ban mobil saya sudah tidak
dalam kondisi prima. Saya tak bisa
menahan laju Gutierrez dan Wickens
karena memang cepat. Namun usa
ha saya menahan pembalap selain
mereka berhasil dan akhirnya saya
dapatkan podium itu,” kata Rio.
Pada Race 2 keesokan harinya
ban kembali jadi titik sentral Rio
tetapi kali ini lebih parah. Rio yang
start dari posisi 6 disenggol Miki

Monras menjelang chicane (tikungan
S) di tikungan 1. Senggolan itu
menyebabkan ban mobilnya kempes
dan tak bisa maksimal berlomba.
“Secara umum saya puas de
ngan musim pertama GP3, dan
bahkan bagi saya musim pertama
berlaga di Eropa. Saya menjadi
pembalap terbaik Manor Racing dan
berhak mendapatkan tes F1. Saya
tampil dengan baik di Turki, di mana
saya memenangi Race 2, dan juga
mendapatkan podium di Valencia di
mana mendapatkan poin di kedua
race, Silverstone di mana saya naik
podium lagi, dan terakhir di Monza.
Beberapa race buruk yang saya
lalui saya anggap sebagai pelajaran
karena toh ini tahun pertama saya di
Eropa,” kata Rio.MPTIM GP PTM

2010 dan berakhir pada 22 September 2010. Peserta yang tercatat
telah mendaftar lebih dari 7.000 orang yang berasal dari seluruh
Indonesia.
OSN-PTI 2010 melakukan Seleksi Tingkat Provinsi secara
serentak seluruh Indonesia di 33 perguruan tinggi mitra kerja di
33 provinsi pada 27 September 2010 untuk Babak Penyisihan dan
Babak Final Provinsi pada 7 Oktober 2010. Para peserta terbaik
dari Seleksi Tingkat Provinsi akan mengikuti Seleksi Tingkat Pusat
pada 1-5 November 2010 di Jakarta.
OSN-PTI 2010 terbuka bagi seluruh mahasiswa jenjang S-1
yang minimal duduk di semester 3, serta bukanlah pemenang
tingkat nasional OSN-PTI 2009, atau mahasiswa yang pernah
mengikuti Olimpiade Sains Internasional.MPNDJ

Sosialisasi untuk PKK dan Darma Wanita Cilacap
CILACAP - Prihatin terhadap
maraknya terjadi insiden akibat
penggunaan Elpiji yang tidak aman,
membuat Pertamina bekerja keras
terus menyosialisasikan cara peng
gunaan Elpiji yang aman. Terkait hal
tersebut, RU IV Cilacap dan Gasdom
Wilayah Jateng mengadakan sosiali
sasi penggunaan Elpiji 3 kg yang
aman untuk ibu-ibu PKK dan Dharma

Wanita se-Kecamatan Cilacap
Selatan (7/8).
Kegiatan yang digelar di pendopo
Kecamatan ini dihadiri oleh 80 ibuibu penggerak PKK di Kelurahannya
masing masing, diharapkan nantinya
mampu untuk memberikan sosialisasi
kepada warga di lingkungannya.
Dalam sambutannya Ruseno
(PR) mengungkapkan tujuan dari

sosialisasi tersebut, yakni sebagai
wujud kepedulian Pertamina ter
hadap masyarakat, agar dapat
menggunakan tabung Elpiji secara
aman. Sosialisasi penggunaan El
piji disampaikan oleh Eko Wahyu
(Gasdom), dihadiri pula oleh Kepala
Kecamatan Cilacap Selatan Yuni
Kustowo.MPRU IV
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RU IV Cilacap
Rehabilitasi Masjid
Mujahidin Majenang
CILACAP - Bantuan rehabilitasi masjid Mujahidin Maje
nang yang sudah diserahkan secara simbolis pada
bulan April lalu, pada (21/8) direalisasikan bersamaan
dengan acara Tarhim di kediaman Wakil Bupati Cilacap
Tatto Suwarto Pamudji di Majenang. Bantuan tersebut
diserahkan oleh Manager General Affairs drg R Sutarno
dan diterima oleh pengurus masjid Helmi Bustomi.
Tarhim yang digelar di kediaman Wakil Bupati ini
adalah salah satu rangkaian Tarhim Muspida Kabupaten
Cilacap di bulan Ramadan 1431 H.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk semakin mem
pererat silaturahmi antara Muspida dan masyarakat
disamping agar para SKPD dapat melihat langsung
kondisi masyarakat hingga pelosok, ungkap Wakil Bupati
Cilacap dalam sambutannya.
Tarhim ini selain diikuti para tokoh masyarakat dan
tokoh agama Majenang, juga diikuti para Kepala Dinas
dan Instansi di lingkungan Pemkab Cilacap. Dalam
kesempatan tersebut KH Hisbulloh Huda memberikan
tausiyahnya bahwa dalam beribadah manusia harus
ikhlas sehingga ibadahnya akan lebih bernilai.MP RU IV

Foto : PMS REG. V

Foto : RU IV

Pertamina Bangun Gedung Futsal
Indoor untuk ITS
SURABAYA - Pada (28/8),
Direktur Keuangan Pertamina
M. Afdal Bahauddin didam
pingi Rektor Institut Teknologi
Sepuluh November (ITS),
Prof. Ir. Priyo Suprobo MS,
Phd meresmikan Tahap I
Pembangunan Lapangan Fut
sal Indoor Pertamina-ITS.
Peresmian gedung ter
sebut ditandai dengan peng
guntingan pita serta tendangan
pertama dalam pertandingan
eksibisi futsal antar klub di
ITS. Acara yang dilaksanakan
sore hari tersebut dihadiri pa
ra dosen, mahasiswa serta
mitra kerja ITS.
Pembangunan tahap I
lapangan futsal indoor tersebut
menelan dana sebesar Rp 2
miliar yang bersumber dari
dana Program Kemitraan &
Bina Lingkungan (PKBL) Per
tamina. Selain di ITS, untuk di
Jawa Timur, Pertamina juga
membangun sarana olah
raga di Universitas Brawijaya.
Pembangunan sarana olah
raga ini merupakan bentuk
CSR gabungan antara pro
gram pendidikan dan kese
hatan karena dengan pro
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gram ini diharapkan dapat
mem ajukan pendidikan di
Indonesia serta menciptakan
generasi bangsa yang sehat
dan kuat.
Pembangunan lapangan
futsal indoor ini, melengkapi
berbagai sarana olah raga
yang ada di kampus tersebut.
Dalam sambutannya, Rektor
ITS menyampaikan terima
kasihnya kepada Pertamina,
karena fasilitas ini membantu
ITS, tidak hanya membangun
intelektualitas dari sisi aka
demik tetapi juga ikut mem

berikan kemampuan soft skill
bagi mahasiwanya. “Soft skill
ini sangat dibutuhkan bagi
mahasiswa untuk menembus
dunia kerja serta merupakan
bagian pengembangan ka
rakter individu yang dapat
meningkatkan kemampuan
dan kemajuan bangsa,” ujar
Priyo.
Senada dengan Priyo, M.
Afdal Bahauddin men yam
paikan bahwa fasilitas dan
sarana kampus yang me
madai tidak hanya untuk ke
giatan belajar tetapi juga

untuk kegiatan rekreatif yang
akan mendorong sportifitas
dan kenyamanan belajar
serta mendukung kesehatan
generasi muda dan penca
paian prestasi yang lebih
baik.
Dalam kesempatan ter
sebut, Afdal juga berpesan
kepada seluruh mahasiswa
untuk aktif di luar kegiatan aka
demik. Afdal juga berterima
kasih atas kerja sama yang
selama ini telah terbangun
baik dengan ITS.MPPMS REG.
V

RU II Beri Bantuan untuk Panti
Asuhan se-Kota Dumai

CILACAP - RU IV
Cilacap memberikan
bant uan beasiswa
kepada anak ku
rang mampu me
lalui Lembaga
G N O TA s e b e s a r
Rp75.000.000.
Bantuan dana
GNOTA tersebut
secara simbolis di
serahkan oleh GM
RU IV Syofrinaldy
kepada Wakil Bupati
Cilacap H.Tatto S.Pamudji. Bantuan tersebut
diserahkan Syofinaldy bertepatan dengan
peringatan beberapa hari besar nasional
tahun 2010 yang diadakan oleh Pemerintah
Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan
beberapa instansi, (29/7).
Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati
Cilacap H. Tatto Suwarto Pamudji ini di
adakan di Gedung Patra Ria Lomanis
Cilacap. Hadir dalam kesempatan tersebut,
jajaran Muspida Kabupaten Cilacap, GM
PT.Pertamina RU IV Syofrinaldy, para pim
pinan BUMD & Swasta.
Acara ini merupakan puncak dari
rangkaian peringatan beberapa hari besar
nasional. Yaitu, Hari Lingkungan Hidup yang
bertema “Keanekaragaman Hayati Masa

DUMAI - Dengan wajah po
los yang ceria, Sabtu, (4/9)
puluhan perwakilan anak
panti asuhan se-Kota Dumai
berdatangan ke halaman
rumah dinas GM RU II di
MG II Bukit Datuk. Mereka
berasal dari 11 panti asuhan
memenuhi undangan GM
RU II dengan didampingi pe
ngurusnya masing-masing.
Dari para undangan lainnya
terlihat jajaran Manajemen
beserta isteri, Section Head,
dan beberapa pekerja RU
II lainnya setingkat Kepala
Seksi/Pengawas Utama.
Pemberian bantuan ke
pada panti asuhan sekota
Dumai ini merupakan kegiatan
Community Relations (CR)
RU II yang rutin dilaksanakan
setiap tahunnya terutama
pada bulan Ramadan.
Pada acara tersebut per
usahaan memberikan bantuan
sebesar Rp.88.850.000 untuk
523 orang anak panti asuhan
yang berasal dari Panti Asuh
an Halimatussa’diyah, Al
Barkah, Al Ilmu, Az Zahra,
Hidayatullah, Al Ikhlasiyah,

Depan Bumi Kita” ini melakukan kegiatan
kerja bakti massal, uji emisi kendaraan dan
car free day. Untuk Hari Anak Nasional 2010
bertemakan “Anak Indonesia Belajar untuk
Masa Depan”, diperingati dengan kegiatan
bakti sosial, lomba menggambar poster dan
mewarnai serta pembuatan akte kelahiran
gratis. Hari Keluarga Nasional 2010 bertema
“Dengan Semangat Gotong Royong Kita
Mantapkan Pemberdayaan Masyarakat dan
Revitalisasi Program Keluarga Nasional”
melakukan berbagai kegiatan antara lain
lantainisasi dengan target 35 keluarga prasejahtera di Kecamatan Cilacap Selatan.
Sedangkan Hari Kebangkitan Hortikultura
melakukan kegiatan pameran tanaman
hias.MPRUIV

Foto : RU II

RU IV Salurkan Beasiswa
untuk Lembaga GNOTA

Al Munawwarah, Takdir Ilahi,
Ar Rozak, Al Furqon dan An
Nur.
Pada kesempatan ter
seb ut GM RU II Suhaimi
mengharapkan semua pekerja
RU II tidak bosan untuk berbagi
dengan sesama, terutama
berbagi dengan orang-orang
yang lebih membutuhkan
atas kelebihan rezeki yang
telah dititipkan Allah. Suhaimi
menginstruksikan kepada
para manajer di RU II untuk
menjadi role model. Dalam
kesempatan tersebut Suhaimi
menjelaskan filosofi berbagi.
“Jangan menunggu ikhlas
dulu baru bisa berbagi.
Karena kesungguhan kita lah

yang akan dinilai Allah, bukan
besar kecilnya nilai yang akan
dibagi,” jelasnya.
“Banyak kesulitan yang
kita hadapi dalam urusan
pekerjaan di kilang akan
terselesaikan atas pertolongan
dari Allah SWT kalau pekerja
mau berbagi dengan sesa
ma. Insya Allah, kita akan
diberikan kemudahan-kemu
dahan, kelapangan bagi
kita dalam menyelesaikan
pekerjaan. Dengan demikian,
kita bisa bekerja dan beriba
dah lebih tenang,” kata GM
menginstruksikan kepada
para Manajer, Section Head
dan Lead of/Pws. Utama yang
hadir sore itu.MPRUII

