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Suara Pekerja :
INILAH BRAND STRATEGY PERTAMINA :
SEMANGAT TERBARUKAN

Direktur Utama Pertamina Karen Agust iawan
dan Direktur PLN Dahlan Iskan menandatangani
kerjasama pengembangan sistem transportasi
dan receiving terminal LNG untuk Indonesia
Timur disaksikan Menteri Negara BUMN Mustafa
Abubakar.

PERTAMINA & PLN Kembangkan
sistem LNG Indonesia timur
Pertamina dan PLN bersinergi mengembangkan
sistem LNG di wilayah Indonesia Timur.
Kerjasama ini merupakan upaya kedua BUMN
untuk memberikan perhatian khusus di wilayah
Indonesia Timur, sekaligus mengantisipasi dampak
meningkatnya harga BBM.
Jakarta – Kerjasama Pertamina-PLN merupakan milestone
yang penting untuk sinergi dan kolaborasi dua BUMN dalam
rangka penyediaan pasokan gas guna menjamin kelangsungan
penyediaan energi bagi PLN dan industri lainnya, khususnya di
Indonesia Bagian Timur. Demikian disampaikan Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan pada saat penandatanganan
Kerjasama Pengembangan Sistem Transportasi dan Receiving
Terminal LNG antara Pertamina dan PLN untuk Indonesia Timur,
di Jakarta, Kamis (25/3).
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan dengan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan dan
disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar.
Lebih lanjut Karen mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan
pengembangan infrastruktur jaringan transportasi gas Indonesia
bagian Timur, dan diharapkan dapat memberi kontribusi dalam
penghematan biaya pengembangan listrik serta menurunkan
subsidi pemerintah sebagai antisipasi meningkatnya harga BBM
belakangan ini.

“Hal ini juga merupakan jaminan kepastian pasokan gas di
wilayah operasi PLN di Indonesia Timur dan sebagai bagian dari
sistem bisnis gas yang lebih terintegrasi untuk kepentingan PLN,”
ujar Karen.
Proyek mini LNG ini merupakan realisasi dari Perjanjian
Pengembangan Bersama yang ditandatangani Pertamina dan PLN
pada tanggal 29 November 2010. Dengan kerjasama ini Pertamina
berkomitmen menjamin suplai energi dan ketahanan energi di
domestik, khususnya di Indonesia Timur. Mini LNG merupakan
solusi moda transportasi gas di Indonesia Timur yang tersebar
sehingga tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pipanisasi
seperti halnya di Indonesia Bagian Barat.
Dalam kesempatan itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar
mengatakan ada dua hal yang sangat penting terkait dengan pro
gram ini. Pertama, program ini sangat diharapkan dan harus segera
melakukan action untuk mengimplementasikan pengembangan dan
percepatan energi nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Kedua, sangat tepat memberikan perhatian yang lebih terhadap
kawasan Indonesia Timur.
“Saya selaku Menteri BUMN, sangat mendukung segala hal
yang dapat mewujudkan terlaksananya proyek ini sesuai target
dan koridornya demi kepentingan bangsa dan negara. Dan
selanjutnya, kerjasama antara kedua BUMN ini diharapkan dapat
semakin berkembang dan memberikan dampak yang positif,” ujar
Mustafa.
Dalam kerjasama ini, Pertamina dan PLN telah membentuk Tim
Kerja dan telah disepakati akan dilakukan beberapa tahapan proyek

yang akan diselesaikan secara keseluruhan pada tahun 2013.
Menurut Karen, mengingat kebutuhan gas dalam proyek ini
yang relatif kecil dan tersebar di beberapa pulau, sehingga di satu
sisi memerlukan tantangan tersendiri, maka perlu dipertimbangkan
untuk dicarikan solusi alternatif terbaik untuk pemilihan moda
transportasi dengan biaya yang termurah, cepat dan andal.
Tahapan I Proyek Kerjasama
Untuk tahap I proyek di Tanjung Batu, Samarinda; Batakan,
Balikpapan; Pasanggaran, Bali; dan Pomala, Kendari. Berdasarkan
kajian awal proyek maka sistem transportasinya akan menggunakan
small LNG vessel dengan kapasitas sekitar 20.000 m3 untuk
memasok LNG ke Bali dan Kendari serta dengan containerized
vessel dengan kapasitas sekitar 10.500 m3 yang akan memasok
LNG ke wilayah Kalimantan Timur.
Begitu pula dengan receiving terminal-nya akan dipertimbangkan
penggunaan small terminal berupa barge yang terapung ataupun
small onshore plant. Dengan kemampuan transportasi tersebut,
diharapkan total kebutuhan gas pada tahap I ini sekitar 90 mmscfd
atau setara dengan LNG sebanyak 0.7 juta ton per tahun dapat
dipenuhi.
Karen mengatakan sebagai perusahaan minyak dan gas
nasional yang memiliki cita-cita menjadi perusahaan kelas dunia,
Pertamina selalu berupaya untuk menjadi icon dan role model
perubahan di Indonesia. “Ke depan Pertamina dan PLN akan men
cari peluang terbaik untuk dapat memenuhi kebutuhan energi di
seluruh Indonesia secara lebih efisien,” tandasnya. MPNDJ
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Asuransi Kesehatan, Langkah Menuju
Layanan Kesehatan Lebih Baik
Pengantar Redaksi :
Asuransi Kesehatan menjadi
hak pekerja yang diberikan
perusahaan. Di Pertamina
kini beberapa pekerja bisa
mendapatkan fasilitas asuransi
Inhealth yang mulai berlaku
sejak awal Maret. Sesuatu yang
baru tentu saja membutuhkan
waktu untuk penyesuaian. Ada
kelebihan dan kekurangan di sana-sini di masa sosialisasi
penggunaan asuransi baru. Berikut penjelasan Vice
President HR Operations, Yudo Irianto terkait beberapa
pertanyaan pekerja tentang asuransi Inhealth.
Mengapa harus memilih Asuransi Inhealth?
Sesuai aturan, proses pengadaan penyedia jasa
asuransi kesehatan dilakukan melalui tender terbuka dan
transparan. Dimana harapannya kita bisa mendapatkan
provider yang terbaik. Pemenangnya PT. Inhealth
Indonesia, yang dulunya dikenal sebagai Askes
Commercial sebuah BUMN anak perusahaan PT. Askes.
Secara teknis PT. Inhealth memiliki kualifikasi yang
lebih baik dibandingkan perusahaan pengelola asuransi
kesehatan lain yang ikut tender. Tidak hanya dalam konteks
pengalaman dalam bisnis asuransi kesehatan, market
share dan jumlah perusahaan yang menjadi client-nya,
namun juga jaringan provider (rumah sakit) yang sangat
luas di seluruh tanah air .
Apa keunggulan dari asuransi ini ? Seluruh peserta
Askes Inhealth adalah pemegang Kartu PLATINUM
dimana benefitnya sangat bagus. Seperti kemudahan
akses ke provider yang luas dan banyak, bisa langsung ke
rumah sakit/dokter spesialis tanpa harus ke dokter umum
(Poliklinik) lebih dulu. Orang sering salah paham dengan
ASKES yang biasa, yang PLATINUM ini jauh berbeda.
Dimana kelas Platinum ini masih jarang digunakan dan di
perusahaan lain terbatas untuk level eksekutif perusahaan.
Jadi cerita seperti harus dirujuk ke puskesmas dulu atau
nebus obatnya ke apotik di luar rumah sakit, itu lebih
karena ketidaktahuan rumah sakit yang belum tahu tentang
paket Platinum ini.
Peserta Inhealth bisa langsung ke RS Pondok Indah,
MMC, Omni, Medistra, Mitra Keluarga, dan rumah sakit top
lainnya yang berdekatan dengan tempat tinggal pekerja di
Jabodetabek. Demikian halnya di kota besar lainnya bisa
langsung ke rumah sakit berkelas dan punya pilihan yag
lebih bagus.
Tapi kenapa ada keluhan dari sebagian peserta?
Ya, ini kan relatif masih baru berjalan 3 minggu, masih
transisi. Dimana banyak yang belum paham atau belum
mengerti benar baik di pihak peserta asuransi maupun
pihak rumah sakit (provider) jaringan Inhealth. Sehingga
banyak terjadi salah paham pada saat pelayanan.
Waktu implementasinya terus terang mepet sekali, sejak
penunjukan pemenang di akhir Februari, dan mulai
berlaku di 1 Maret 2011, sehingga sosialisasinya masih
kurang, masih sebatas broadcast atau baca di HR Online.
Saya yakin jika sosialisasinya sudah berjalan baik,
permasalahan-permasalahan atau keluhan peserta tidak
akan terjadi, karena sebenarnya paket ini sangat bagus.
Sosialisasi disini termasuk yang dilakukan pihak Inhealth
ke rumah sakit (provider) jaringannya di seluruh Indonesia.
Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi keluhan
terus menerus? Dua minggu terakhir ini kita gencar
melakukan sosialisasi diseluruh Unit, agar teman-teman
para peserta paham akan hak-haknya dan tidak khawatir
lagi. Di sisi lain kita juga mendesak pihak Inhealth

memastikan sosialisasi dan komunikasi yang intensif tentang
program Platinum Pertamina ini ke seluruh jaringan rumah
sakitnya. Tidak hanya sebatas mengirim surat yang mungkin
hanya dibaca Manajemen Rumah Sakitnya saja, namun
harus sampai bisa dipahami sampai ke frontlinernya seperti
Bagian Pendaftaran, Penerimaan Pasien, Unit Emergency,
Petugas Apotik rumah sakit, dll.
Kami menekankan khususnya yang di daerah, karena
menurut Inhealth banyak provider di daerah belum banyak
tahu tentang Kartu Platinum karena memang yang
menggunakan jenis ini relatif baru di Jakarta. Apalagi warna
kartu Platinum ini mirip dengan kartu SILVER sehingga
menimbulkan salah paham. Pihak Inhealth berkomitmen
sesegera mungkin, paling lama 1 bulan menyelesaikan
sosialisasi ke seluruh jaringan provider-nya.
Upaya apalagi untuk meningkatkan layanan askes
ini ? Inhealth sudah sepakat, khusus untuk Pertamina ada
suatu unit kerja khusus yang menangani secara intensif
setiap permasalahan yang timbul, juga PIC khusus yang
langsung akan merespon dan menindaklanjuti begitu ada
keluhan. Fungsi Medical kita juga setiap minggu rapat
bersama dengan Inhealth untuk mengevaluasi setiap
permasalahan yang muncul dan menindaklanjuti solusinya.
Baik Inhealth maupun Fungsi Medical juga ada Contact
Center-nya sebagai saluran menyelesaikan permasalahan
yang bisa dihubungi per telpon maupun email. PIC/contact
center ini sebenarnya sudah di broadcast berulang kali
serta bisa juga dibaca di HR Online. Jadi jika ada masalah
sebaiknya langsung kontak PICnya.
Apa pesan untuk para peserta asuransi kesehatan
ini? Pertama, agar memahami bahwa ini masih masa
transisi karena baru jalan 3 minggu, pasti belum semuanya
berjalan normal. Namun dalam sebulan ke depan --seperti
janji Inhealth-- sosialisasi sudah efektif insyaallah akan jauh
lebih baik. Jadi teman-teman diharapkan kesabarannya.
Kedua, agar teman-teman melihat persoalan ini tidak
hanya dari perspektif kepentingan pribadi semata, namun
juga harus secara komprehensif dari perspektif perusahaan,
perspektif control administrative, keseimbangan, dan
kepentingan bersama yang terkadang tidak bisa meng-cover
semua keinginan pribadi kita, serta tidak mau peduli dengan
berbagai constrain di lapangan.
Ketiga, jika mengalami permasalahan silahkan
langsung bertanya kepada orang yang tepat yang akan
menindaklanjutinya (para PIC) dan hendaklahlah bersikap
positive bahwa permasalahannya akan selesai.
Keempat, saya ingin menginformasikan bahwa jika nanti
semuanya sudah berjalan normal dan efektif, paket layanan
asuransi Platinum ini akan jauh lebih baik dibandingkan
dengan layanan yang diterima pekerja non asuransi.
Misalnya : coverage benefit-nya adalah sama sebagaimana
yang diamanatkan PKB bahkan lebih baik, kemudian
kemudahan akses ke rumah sakit yang jauh lebih banyak,
lebih dekat dan relatif bagus sementara pekerja non asuransi
terbatas ke rumah sakit perusahaan. Paket Platinum ini juga
bisa langsung ke rumah sakit.
Demikian juga kemudahan dalam reimbursement
sementara pekerja lain sangat terbatas atau selektif untuk
kasus emergency saja. Secara keseluruhan benefit dan
berbagai kemudahan paket Platinum Inhealth ini lebih baik
dibanding layanan kepada pekerja non asuransi dan juga
lebih baik dibanding asuransi sebelumnya.
Terakhir imbauan saya kalau seandainya dalam masamasa awal peralihan ini masih terjadi layanan yang kurang
bagus di rumah sakit provider, saya menyarankan agar
berobat di rumah sakit milik perusahaan saja seperti RSPP,
RSPJ, Poliklinik PMC sebagaimana pekerja non asuransi,
sekaligus sebagai wujud loyalitas dalam mengembangkan
dan membela kemajuan rumah sakit milik sendiri.MPHR

Editorial
Support untuk
Indonesia Timur
Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang
sampai Merauke. Mengutip Wikipedia, Indonesia
memiliki sekitar 17.504 pulau (data tahun 2004),
sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni tetap.
Dari lima pulau besar yakni Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya, hanya pulau
Jawa-lah yang terpadat penduduknya.
Di pulau Jawa pula, khususnya di Ibu kota negara
Jakarta, pembangunan berkembang pesat. Sekitar
80 persen peredaran uang terjadi di Jakarta. Tak
heran semakin banyak orang menumpukan harapan
untuk tinggal di Ibu kota. Potensi daerah pun kian tak
tergarap, termasuk wilayah Indonesia Timur. Padahal
jika digarap dengan serius, pastinya tak akan lagi ada
kesan “sentralisasi” pembangunan dan percepatan
peningkatan ekonomi masyarakat.
Pertamina sebagai BUMN tergerak untuk turut
serta memajukan potensi di kawasan Indonesia Timur.
Sebagai “agent of development” dalam pembangunan
ekonomi bangsa. Untuk urusan ini, Pertamina
bersinergi dengan Kementerian Negara Pembanguan
Daerah Tertinggal (PDT) sebagai lembaga negara
yang berkompeten dan memiliki data wilayah yang
perlu diangkat potensi ekonomi guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya. Apalagi kementerian
PDT mencatat ada 183 kabupaten yang masuk dalam
kategori daerah tertinggal.
Kerjasama ini nantinya akan direalisasikan dengan
sejumlah program seperti Desa Mandiri, Desa Binaan,
maupun Bedah Desa. Harapannya bisa mendongkrak
pembangunan Desa sekaligus menghidupkan
potensi ekonomi masyarakat setempat. Potensi
ekonomi lewat usaha kecil mandiri akan dibina lewat
sejumlah program PKBL Pertamina. Sementera untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat di bidang
pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur
dilakukan lewat program CSR Pertamina.
Pertamina juga bersinergi dengan PLN untuk
suplai LNG dalam rangka mengembangkan listrik
yang efisien untuk menjangkau Indonesia Timur.
Dengan demikian lengkaplah support Pertamina
untuk masyarakat di daerah tertinggal khususnya
di Indonesia Timur. Mulai dari CSR, PKBL, hingga
penyediaan energi untuk pertumbuhan ekonomi.
Jika kesadaran dan rasa tanggung jawab
memajukan daerah tertinggal dilakukan seluruh
BUMN, niscaya tak akan ada lagi istilah desa
tertinggal. Tak akan ada cerita daerah tak tersentuh
pembangunan,
dan tak akan ada
lagi urbanisasi
ke Jawa besarbesaran.
Bagaimanapun
juga memajukan
masyarakat
yang tersebar di
seluruh wilayah
Indonesia
tujuannya hanya
satu. Untuk
melahirkan
generasi penerus
yang lebih baik
yang merata di
tanah air tercinta
ini.MP
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Inilah Brand Strategy Pertamina :
Semangat Terbarukan
Brand atau merek secara
sederhana merupakan koneksi emosi.
Yang menghubungkan setiap insan stakeholder yang berada
di luar atau didalam organisasi itu tanpa terkecuali. Meminjam
istilah seorang novelis muda Indonesia, “brand atau merek
adalah tingkatan kasmaran antara dua titik”. Kalau brand atau
merek itu selalu bergairah, maka tingkat kasmaran menjadi
tinggi. Perhatian kita terfokus pada sebagain dari brand atau
merek itu. Tapi kalau brand atau merek itu membosankan,
tidak lagi membangkitkan gairah maka level kasamarannya
langsung ngedrop alias lesu. Ikatan atau koneksitas emosi itu
pun hilang.
Brand Strategy Pertamina yang baru mengusung Brand
Idea “Renewable / Terbarukan”. Mengapa Renewable Spirit?
Karena kita menginginkan semangat yang tak pernah padam,
selalu terbarukan dan juga sejalan dengan transformasi yang
sedang berjalan. Ketika Pertamina meluncurkan sebuah
brand strategy baru, dengan brand DNA – “Terbarukan”,
Pertamina juga mencari koneksitas
atau ikatan emosi yang sangat
kuat yang mampu terus menerus
membuat para stakeholdernya bergairah kepada brand
atau merek Pertamina. Konsep
“Terbarukan”, sangatlah unik, dan
cukup menantang. Ide “Terbarukan”
sebenarnya sangat sederhana.
Ibarat Anda memiliki sebuah koin
mata uang. Sisi yang satu adalah semua perubahan besar
yang inovatif dan kreatif. Katakan saja semua perubahan yang
revolusioner. Sisi yang satunya lagi, adalah semua perubahan
yang sifatnya teratur dan disiplin. Kita menyebutnya sebagai
perubahan yang bersifat evolusi. Bilamana koin itu diputar
seperti gangsing, maka kedua perubahan itu berfusi
menjadi satu. Menjadi sebuah proses yang terus menerus
diperbaharui. Inilah konsep “Terbarukan”.
Brand Strategy Pertamina yang baru ini sejatinya
bercikal bakal dari Program BTP Integrasi Brand Korporat
- Sekretaris Perseroan yang didasari visi untuk menyusun
komunikasi brand yang selaras dan bersinergi dengan brand
strategy. Output BTP berupa brand strategy Pertamina
diharapkan dapat menjadi payung kegiatan-kegiatan branding
perusahaan. Sebagai contoh, tak jarang ditemukan iklaniklan Pertamina dengan beraneka ragam pesan yang kurang
selaras. Aspek lain seperti aplikasi brand book dan brand
identity, sponsorship, pameran serta promosi dan periklanan
belum dikelola secara sinergi antara korporat, produk dan
anak perusahaan. Jika itu terjadi, tidak hanya pesan lebih
efektif sampai kepada stakeholders tetapi juga efisiensi biaya,
dapat tercapai sebagai hasil dari keselarasan pengelolaan
brand, untuk meningkatkan brand equity Pertamina.
Ide ini sendiri, bukanlah datang begitu saja. Usai reformasi
tahun 1998, yang membuat pasar Indonesia terbuka lebar,
kita diserang berbagai pemain global, seperti Shell, Total
hingga Petronas. Maka biarpun pertempuran ini dilakukan
di Indonesia, tetapi sifat kompetisi dan persaingannya,
merupakan pertempuran global dengan aturan global.
Pertamina menyadari betul hal ini. Untuk bisa menang,
Pertamina butuh menyulap dirinya menjadi pemain global
yang siap bertempur dengan aturan global. Maka Pertamina
mengusung program transformasi untuk menyiapkan diri
menjadi pemain global. Bisnis pelumas Pertamina misalnya,
dengan kualitas dan pemasaran yang lebih baik, pelumas
Pertamina bisa bersaing efektif melawan kompetitor asing,
dan malahan telah diekspor ke sejumlah negara seperti
Australia, Myanmar, Dubai, Singapura dan Pakistan. Demikian
juga produk dan distribusi BBM Pertamina telah mengalami
sejumlah pengembangan baik lewat renovasi SBPU hingga
pengembangan pelayanan. Semua dilakukan Pertamina untuk
menjawab tantangan kompetisi global tersebut. Tekad menjadi
provider energi global, terus dipacu dengan melakukan
berbagai tindakan dan langkah nyata.
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Program transformasi selama satu dekade ini, menjadikan
sebuah pengalaman, yang melahirkan visi dan misi baru ke
dekade yang berikutnya. Untuk mengawal dan memastikan
keberhasilan tercapainya tujuan perusahaan itu, maka lahirlah
brand strategy “Terbarukan”. Sebagai proses selanjutnya
untuk menjadikan program transformasi berkelanjutan. Yang
tidak hanya sesaat. Tetapi menjadi sebuah etos dan motto
organisasi untuk selalu berdisplin melakukan pembaharuan
yang tidak pernah berhenti. Selalu maju selangkah. Selalu
menjadi lebih inovatif dan kreatif.
Proses berikutnya ketika mencari slogan atau tag-line
yang pas buat Pertamina, eskplorasi dan penjelajahan
dilakukan secara sangat ekstensif dengan memperhatikan
sejumlah kendala, budaya, dan hal-hal yang kita anggap
relevan dengan visi dan misi Pertamina. Terutama dengan
gagasan untuk menjadi perusahaan berkaliber dunia.
Setelah sampai pada pengendapan wawasan dan pemikiran
yang panjang, akhirnya terpilih “Semangat Terbarukan”.
Sesungguhnya semuanya diawali
dengan semangat dan ditentukan
oleh semangat. Semangat adalah
ibarat bahan bakar dan energi
kehidupan. Negara Indonesia,
diproklamirkan dengan semangat
ingin merdeka. Seorang atlit
prestasinya sangat ditentukan
oleh semangatnya untuk menang
dan menjadi juara. Ilmuwan yang
berhasil menemukan berbagai penemuan, memerlukan
semangat pantang menyerah, yang mampu melewati
sejumlah kegagalan. Maka semangat menjadi titik awal dan
titik akhir sekaligus.
Dalam sejumlah interview dengan stakeholder Pertamina,
mulai dari supplier hingga konsumen dan masyarakat
awam, ditemukan begitu banyak harapan agar Pertamina
sukses dan menjadi institusi dan perusahaan yang
membanggakan Indonesia. Kecintaan dan kepedulian ini
sungguh mengharukan. Dan sekaligus menjadi modal untuk
menggagas tekad dan mengobarkan semangat. Konsep
“Terbarukan” dapat dikatakan dibawah alam sadar, setiap
insan Indonesia, merupakan angan-angan dan cita-cita
masa depan Indonesia yang juga mereka idam-idamkan
bersama. Yaitu “Indonesia yang Terbarukan” menggulirkan
semangat ini akan menjadi sebuah pusaran kekuatan, dimana
Pertamina bisa dan mampu menjadi pemimpin yang sekaligus
menciptakan inspirasi majemuk untuk berprestasi dan
berkarya. Baik kedalam Pertamina ataupun di luar Pertamina.
Sukses korporasi yang berkinerja sangat tinggi, sangat
dipengaruhi oleh ide-ide baru, kemampuan berimajinasi dan
kecepatan berinovasi. Mengkombinasikan ketiganya dalam
sebuah perilaku dan disiplin korporasi adalah tantangan
prestasi setiap pemain global. Rahasianya, mencari satu
perekat yang mampu merangkul ketiganya dan menjadikan
satu kesatuan energi. Mudah-mudahan “Semangat
Terbarukan” itulah yang diharapkan menjadi gelora energi ke
depan.
Bagaimana “Semangat Terbarukan” ditularkan oleh para
pengelola brand? Harapan ke depannya adalah adanya
pemahaman dan komitmen untuk menerapkan “Semangat
Terbarukan” oleh pengelola brand secara konsisten, sehingga
terbentuknya alignment Brand Korporat, Brand Produk
dan anak perusahaan dalam setiap konsep kampanye
komunikasinya.
Melihat prestasi dan kesungguhan Pertamina dalam
sepuluh tahun terakhir. Keyakinan tumbuh bersama
bahwa brand strategy Pertamina “Terbarukan” adalah
proses akselerasi yang memang dibutuhkan. Ibarat roller
coaster inilah petualangan yang ditunggu-tunggu. Selamat
berpetualang!
AGUS MASHUD
Manager Brand Management

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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THM di Pemasaran I :

Jalin Sinergi
untuk Capai Target
Perusahaan
Medan – Untuk meningkatkan kesadaran pekerja agar
dapat berperan aktif dan berkontribusi maksimal pada
pencapaian target perusahaan, Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo mengadakan town
hall meeting (THM) dengan seluruh pekerja, pada (1/3)
di Gedung Serbaguna Kantor Unit Pemasaran Region
I Medan. Djaelani meminta, agar semua pekerja dapat
memberikan yang terbaik kepada perusahaan.
Djaelani Sutomo yang didampingi oleh VP Corporate
Communication M. Harun dan GM Fuel Retail Marketing
Region I Gandhi Sriwidodo, melakukan pemaparan
kepada pekerja Pemasaran Region I mengenai “Rencana
Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2011”.
Dalam kesempatan tersebut Djaelani mengucapkan
terima kasih karena pada tahun lalu, pencapaian
investasi di Direktorat M & T adalah yang tertinggi. Tahun
ini, Pertamina menargetkan laba perusahaan dengan
base target Rp17,7 triliun, dan stretch target hingga Rp 20
triliun. Target ini naik dibandingkan laba tahun lalu. Untuk
itu, perlu dukungan dari semua pekerja di Pertamina.
“Tahun ini, Direktorat M & T ditargetkan meraih
keuntungan Rp 11,3 triliun. Kita harus percaya diri
dan bekerja keras untuk mencapainya, apalagi sudah
dipisahkan dengan perhitungan keuangan di peng
olahan,” Djaelani menjelaskan.
Djaelani berharap, para pimpinan agar melakukan
cascading KPI dan rencana kerja secara tepat dan
konsisten kepada seluruh jajarannya, serta menjadi role
model di fungsinya sebagai upaya melibatkan secara
aktif pekerja terhadap pencapaian target perusahaan.
Setiap pekerja harus mengambil peran terhadap target
kinerja perusahaan dengan memastikan pencapaian
target kinerja masing-masing.
Dukungan dan partisipasi seluruh pekerja sangat
diharapkan agar perusahaan mampu mencapai kinerja
terbaik yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.
“Mari bersama kita menjalin sinergi untuk mencapai
target laba Rp 17,7 triliun!” ujar Djaelani.MPPMS REG. I
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Petrochemical Trading Raih ISO 9001 : 2008
Jakarta – Prestasi awal
tahun dicatatkan Unit Bisnis
Petrochemical Trading Perta
mina yang meraih sertifikat
ISO 9001:2008 tentang
Sist em Manajemen Mutu.
Sertifikat diserahkan oleh
Presiden Direktur PT. Bureau
Veritas Lontung Simamora
kepada SVP Petroleum Pro
duct Marketing & Trading
Hariyoto Saleh, Kamis (17/3)
dalam suasana sederhana di
ruang rapat lantai 13. Secara
estafet sertifikat langsung
diserahkan kepada VP Petro
chemical Trading Denny
Wisnuwardhani.
Dalam sambutannya Ha
riyoto menyatakan penerapan
standar manajemen mutu
sudah menjadi keharusan
setiap unit bisnis guna
mend ukung visi Pertamina
sebagai perusahaan minyak
nasional berkelas dunia. “Ini
suatu lompatan rekan-rekan
semua yang telah mencuri
start di awal tahun. Saya
berh arap momentum yang

bagus ini menjadi upaya untuk
perbaikan dan peningkatan
kredibilitas,”tegasnya. Di sisi
lain penghargaan ini sekaligus
menjadi pendorong Unit Bisnis
Petrochemical Trading untuk
meningkatkan pencapaian
target RKAP 2011.
Menurut VP Petroc he
mical Trading Denny Wisnu
wardhani, penerapan sistem
manajemen mutu di Unit
Bisnis Petrochemical Trading
sebagai bentuk kom itmen
agar lebih fokus dalam
meningkatkan kepuasan
pelanggan, pengendalian
bisnis menjadi lebih efisien
dan efektif, perbaikan yang
berk esinambungan untuk
menjadi yang terdepan ber
kompetisi dalam bisnis dalam
mendukung cita-cita Pertamina
menjadi perusahaan minyak
berkelas dunia.
Te n t u s a j a s e j u m l a h
langkah ke depan telah
disiapkan. Yakni, memperta
hankan Sertifikat ISO
9001:2008 yang berjangka

Foto : KUN/Pertamina

BERITA

Presiden Direktur PT. Bureau Veritas Lontung Simamora menyerahkan sertifikat ISO 9001 : 2008 kepada SVP Petroleum Product Marketing & Trading
Hariyoto Saleh (kiri).

waktu tiga tahun dan harus
diperbarui setiap tahun, me
masukkan temuan major ISO
9001:2008 ke dalam KPI (Key
Performance Indicator) Unit
Bisnis Petrochemical Trading
untuk melakukan sertifikasi
yang sama, dan menargetkan
PROPER biru di lingkungan
Pabrik Aspal Gresik.
Sementara itu dari lem

baga sertifikasi berharap
ISO 9001:2008 yang sudah
diraih, bisa dipertahankan
dan terus diperbaiki serta
disempurnakan. “Intinya
bukan mendapatkannya, te
tapi bagaimana memper
tahankan dan continuous
imp rovement-nya,”pungkas
Presdir Bureau Veritas Lon
tung Simamora.MPDSU

Peluncuran Perdana di Sumbagsel,
Meditran E40 Diborong Hingga Rp 650 Juta
PALEMBANG - Tuntutan
akan ketersediaan kebutuhan
pelumas berkualitas tinggi
dengan harga yang kompetitif,
mendapat jawaban dari Per
tamina Lubricants dengan
meluncurkan Meditran
E40. Produk pelumas yang

didesain sedemikian rupa
untuk kebutuhan mesinmesin diesel, kategori se
dang dan ringan untuk ken
daraan niaga ini telah bisa
dijumpai di bengkel-bengkel
Pertamina Olimart atau
bengkel terpercaya di kota-

kota besar di tanah air.
Guna memenuhi tuntutan
pasar tersebut Fungsi Pelumas
Pertamina kembali melun
curkan varian produk baru
yaitu Meditran E40 dengan
slogan Hemat & Tangguh.
Untuk Wilayah Sumatera
Bagian Selatan peluncuran
produk digelar di Hotel
Jayakarta Daira Palembang
yang dihadiri oleh agen-agen
resmi pelumas Pertamina
Sales Region II, Jumat (4/3).
Selain itu hadir juga Sales
Region Manager II Pelumas
Sumbagsel Budiarto Tedja
dan Manager Passenger Car
Retail Marketing Pertamina
Lubricant Syafaat Jaluli.
Pelumas Meditran E40
adalah pelumas mesin ken
daraan diesel yang difor
mulasikan dari base oil
yang mempunyai viscositas
index tinggi aditif yang se
imbang dan memenuhi per
fomance level API CF SAE
40. Pelumas Meditran E40
cocok untuk kendaraan mesin
diesel kategori sedang dan
ringan (Colt Diesel, Hino
Dutro, Toyota Dyna, Isuzu
Elf, L300, Isuzu Panther,
Kijang Diesel, Kia Pregio,
dan sejenisnya) sangat baik
untuk perlindungan mesin
kendaraan niaga. Tersedia

dalam kemasan 5 liter, 10
liter, Pail 18 liter dan Drum
200 liter.
“Respon para agen luar
biasa antusias seakan sudah
menunggu momen kapan
produk ini diluncurkan. Melihat
kondisi ini saya optimis
perkembangan meditran E40
di Sumbagsel ini bisa berada
dilevel atas dibandingkan
daerah lainnya, apalagi
saat geliat agroindustri dan
pertambangan di wilayah ini
cukup tinggi,” ujar Syafaat.
Pada prosesi pelelangan
penjualan perdana produk
Meditran E40 dibuka seluruh
agen ikut melakukan pena
waran hingga Ronde III.
Bahkan Ali (PT Sinar Mercu
Buana), Agen Pelumas asal
Kota Palembang menjadi
pembeli tertinggi dengan
jumlah 800 dus dan berhak
mendapat satu unit sepeda
motor Yamaha Vega-R diikuti
Kasmaran Cifta dengan 750
doos. Total penjualan perdana
pada saat itu mencapai 3000
dus.
“Saya yakin produk ini
akan menjadi market leader
di kelasnya. Tinggal diimbangi
dengan promosi yang andal
dari Pertamina,” ujar Ali mem
berikan saran. MPPMS REG
II

RESUME
Pekan Ini

PRIORITAS GAS UNTUK
KEBUTUHAN DOMESTIK

JAKARTA (Kompas) - Menteri
ESDM Darwin Zahedy Saleh
menyatakan, pada prinsipnya
gas diprioritaskan untuk
keperluan domestik. Jika ada
kelebihan pasokan gas yang
ada, hal itu harus dievaluasi
oleh tim teknis. Jika ada
kemungkinan penggunaan lain
atau penyimpanan mengalami
keterbatasan, baru ada
rekomendasi untuk dijual ke
luar negeri atau diekspor. “Tentu
saja kita harus bijaksana kalau
mendapati prinsip ini berhadapan
dengan kendala infrastruktur,”
kata Darwin. Sementara itu,
Menko Perekonomian Hatta
Rajasa meminta seluruh
pihak tidak meributkan soal
kemungkinan penambahan
impor LNG ke Jepang. “Itu
kan permintaan Jepang. Kita
belum putuskan,” ujar Hatta.
Sebelumnya, Pemerintah Jepang
meminta Indonesia, sebagai salah
satu negara pemasok utama
LNG ke Jepang, menambah
volume ekspor LNG ke negara
tersebut. Hal ini berkaitan dengan
kemungkinan bertambahnya
kebutuhan LNG Jepang setelah
sejumlah pembangkit listrik
tenaga nuklirnya tak berfungsi
karena bencana gempa dan
tsunami yang menimpa negara
tersebut.

KONTRAK MIGAS
DISERAHKAN SETELAH
BONUS TANDA TANGAN
DIBAYAR

JAKARTA (Investor Daily) Pemerintah akan menyerahkan
kontrak kerja sama (KKS)
migas baru kepada pemenang
lelang blok migas bila bonus
tanda tangan (signature bonus)
telah dibayar pemenang lelang.
Evita Legowo, Dirjen Migas
Kementerian ESDM, mengatakan,
aturan tersebut berlaku sejak
tahun ini. Pemberlakuan
aturan ini untuk menghindari
terjadinya perdagangan KKS
oleh kontraktor migas nakal.
“Dahulu, begitu tanda tangan,
kontrak bisa langsung dibawa
kontraktor migas. Sekarang,
selama kontraktor migas
belum membayar signature
bonus, pemerintah tidak akan
memberikan kontraknya,” jelas
Evita. Menurutnya, penegasan
aturan baru tersebut diberlakukan
karena pemerintah mendapat
peringatan dari auditor. Selain itu,
adanya kebijakan baru tersebut
diharapkan bisa memperbaiki
iklim investasi migas di tanah
air. “Pemerintah pun bisa
memastikan hanya kontraktor
migas yang serius saja yang ingin
mengembangkan blok migas,”
ujar Evita.MPRO
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Pertamina Pelopor Sinergi
Pembangunan Daerah Tertinggal
JAKARTA – PT Pertamina (Persero)
menjadi BUMN pertama yang
menyepakati Kerjasama Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan
dalam rangka meningkatkan ke
sejahteraan masyarakat di daerah
tertinggal dengan Kem enterian
Pembangunan Desa Tertinggal.
Kesepakatan kerjasama ini
dituangkan dalam nota kese
pah aman yang ditandatangani
oleh Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan dengan Menteri
Negara Pemb angunan Daerah
Tertinggal Helmy Faisal Zaini di
Kantor Pusat Pertamina, dan di
saksikan Menteri Negara BUMN
Mustafa Abubakar, Jumat (18/3).
Melalui kesepakatan ini,
kedua pihak akan bekerjasama
dalam mensinergikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di
daerah tertinggal sekaligus me
ngembangkan komoditas unggulan
yang ada di daerah tertinggal
ters ebut selama 2 tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian ini.
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan menyatakan
kerjasama ini sebagai bentuk nyata
dari fungsi “agent of development”
yang dilakukan Pertamina. Di
mana kegiatan pemb erdayaan
masyarakat di daerah tertinggal

akan dilakukan
melalui Program
Bedah Desa dan
Desa Mandiri PT
Pertamina (Per
sero). Sedangkan
pen gemb anga n
komoditas ung
gulan di daer ah
tertinggal akan
d i l a k s a n a k a n
melalui Program
Kemitraan dan
Bin a Lingkungan
(PKBL) PT Perta
mina (Persero).
Pengelolaan
desa mandiri
PKBL tersebut
akan tersebar di
beberapa lok asi
yakni Kab up aten
Sorong. Amb on,
Fak Fak, Parigi, Moutong, Je
neponto, Tarakan, dan Kupang. “Ka
mi berharap dengan kerjasama ini
percepatan pembangunan daerah
tertinggal dapat berhasil, baik di
bidang ekonomi, pendidikan, sosial
dan budaya,”jelas Karen.
Sementara itu Meneg PDT Helmy
Faizal Zaini berharap kerjasama
pertama ini dapat diikuti oleh BUMN
lainnya. “Kami berharap BUMN lain

mengikuti jejak Pertamina dalam
mewujudkan kemajuan daerah
tertinggal yang saat ini jumlahnya
mencapai 183 kabupaten,” papar
Helmy.
Partisipasi Pertamina da
lam pengembangan mas yarakat
pedesaan seben arn ya sudah
dilakukan sejak lama baik melalui
PKBL maupun CSR. Beb erapa
program yang sudah jalan antara
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lain Bedah Desa, Desa Mandiri dan
Desa Binaan.
Sedangkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya, PKBL
Pertamina juga mendukung usaha
kecil dan menengah melalui program
kemitr aan. Sementara program
CSR mendukung kesejahteraan
masyarakat di bidang pendidikan,
kesehatan, lingkungan dan infra
struktur.MPNDJ/DSU

Satukan Visi untuk Brand Synergy
BALI - Anggota Tim Pelaksana
Implementasi Merek Korporat dan
Identitas Perusahaan mengadakan
kick off meeting di Patra Jasa Bali,
Sabtu (19/3). Pertemuan dihadiri
para Brand Committee dan Brand
Ambassador, mendiskusikan
sinergi dan brand alignment,
untuk komitmen bersama. Anggota
Brand Committee terdiri dari VP
Corporate Communication, VP
Lubes, VP LPG & Gas Products
dan VP Aviation. Sementara
Brand Committee terdiri dari para
pengelola brand di tingkat manager,
assistant manager, dari lintas
fungsi pengelola brand Pertamina
di level korp orat, produk, serta
anak perusahaan. Beberapa anak
perusahaan yang hadir diantaranya
PT PHE, PT PEP, PT PGE, PT
Pertamina Gas dan PT PDSI.
Dalam sambutannya, VP
Corporate Communication M. Harun
selaku anggota Brand Committee
menekankan pentingnya koordinasi
dan sinergi lintas fungsi dalam
pengelolaan brand. Sehingga
tercipta efisiensi dan efektifitas
dalam membangun brand equity

yang kuat serta citra dan reputasi
perusahaan kelas dunia. Brand
Committee dan Brand Ambassador
diharapkan bisa menjadi mot or
penggerak dalam koordinasi dan
sinergi lintas fungsi pengelolaan
brand. “Langkah-langkah ke arah
koordinasi dan sinergi lintas fungsi
dalam pengelolaan brand telah
dimulai, misalnya sinergi media
buying di media cetak, program
promosi Bahan Bak ar Khusus
(BBK), program Bareng Bareng
Mudik (BBM) Pertamina dan sinergi
program sponsorship. Ini perlu
terus ditingkatkan dan diperluas ke
area lain seperti implementasi logo
anak perusahaan dan advertising
campaign yang terintegrasi,” ujar
Harun.
Pada kesempatan itu, para
pengelola brand juga mend apat
sosialisasi brand book level Korporat
serta brand identity guideline le
vel korporat dan produk. Konsep
dasar dan arti tagline Pertamina,
Semangat Terbarukan, dikupas
secara mendalam.
Brand Management korporat
berkesempatan mempresentasikan

program-program brand alignment
& synergy yang terkait fungsi lain.
Program-program tersebut meliputi
Kampanye Semangat Terbarukan
untuk Internal dan Eksternal, So
sialisasi Brand Guideline, Spon
sorship Rio Haryanto, Sponsorship
AC Milan Juniro Camp, Kampanye
Bahan Bakar Khusus, Pameran Pro
duk dan Kampanye Bareng Bareng
Mudik Pertamina.
Di akhir acara, peserta sepakat
menelurkan komitmen bersama
meliputi empat poin. Pert ama,
komitmen untuk melaksanakan
koordinasi dan sinergi empat area
pekerjaan yang akan diselenggarakan

yaitu bidang aplikasi brand book dan
brand identity, bidang sponsorship,
pameran, serta promosi dan per
iklanan. Kedua, melaksanakan
pertemuan Brand Committee dan
pertemuan Brand Ambassador dua
kali dalam setahun. Ketiga, para
Brand Ambassador akan melakukan
pertemuan rutin seb elum tahun
anggaran berjalan, membahas
empat area pekerjaan untuk menjadi
program kerja integrasi brand. Dan
terakhir, komitmen untuk melengkapi
dengan inisiatif masing-masing
fungsi dan dibutuhkan kerjasama
yang erat untuk memantapkan
sinergi tersebut.MPBRAND
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center
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(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB) Telp : 021.3816999/
ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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Pertamina Nominasi MAKE Awards 2011

Implementasi QM sebagai Shared KPI
untuk Mendukung Pencapaian Target
Kinerja Perusahaan
Bukan urusan yang mudah ketika kita dihadapkan pada probelma pencapaian suatu target
atau tujuan organisasi. Untuk mencapai target / tujuan tersebut disamping membutuhkan effort
/ upaya dari pihak / fungsi yang bertanggung jawab, juga harus mensinkronkan gerak langkah
berbagai fungsi lainnya sehingga terjadi sinergi satu sama lain.
Mengandalkan kesadaran untuk memberi kontribusi dan bekerja bersama-sama tidaklah
cukup. Kita juga harus berupaya memitigasi kendala – kendala yang berpotensi timbul pada
saat implementasinya, baik itu yang bersifat operasional (kesibukan) maupun kendala struktural
(tanggung jawab terkait dengan jobdesc).
Banyaknya kegiatan operasional menjadi sangat krusial karena kepentingannya, membuat
kita semakin sulit menentukan prioritas pekerjaan mana yang harus kita utamakan. Kondisi
tersebutlah yang menyebabkan beberapa elemen / fungsi menjadi enggan untuk melakukan
suatu kegiatan / program bersama jika hal tersebut bukanlah suatu prioritas bagi mereka yang
secara langsung mempengaruhi penilaian kinerja mereka (baca : KPI).
Tahun 2011 ini adalah tahun kedua bagi salah satu aktifitas yang dimaksudkan untuk
mendongkrak kinerja proses suatu Unit Operasi / Usaha / Bisnis dan Anak Perusahaan (Aplikan)
melalui mekanisme penyelesaian outstanding OFI-AFI hasil PQA ini menjadi salah satu item
Shared KPI bagi para Aplikan. Opportunity for Improvement (OFI) yang berisi berbagai input
/ masukan dari hasil assessment, sebelum tahun 2010 hanyalah menjadi sebuah arsip yang
disimpan dan di”abadi”kan yang merupakan bukti keikutsertaan dalam kegiatan assessment
dengan melupakan esensi dasar atau value dari sebuah OFI jika berhasil ditindaklanjuti.
Sehingga sebuah gerakan dilakukan untuk mendobrak paradigma lama itu dan mendorong
suatu bentuk budaya baru agar kita semua concern dan sadar bahwa penting bagi kita untuk
menindaklanjuti OFI tersebut. Terdorongnya aktifitas Penyelesaian Outstanding OFI-AFI Hasil
PQA menjadi salah satu item Shared KPI pada tahun 2010 terbukti “ampuh” untuk membentuk
pola pikir baru untuk lebih sadar akan pentingnya aktifitas menindaklanjuti OFI tersebut.
Masih dengan semangat yang sama, yaitu upaya meningkatkan budaya berbagi pengetahuan
yang telah dibangun sejak awal berdirinya Knowledge Management Pertamina (KOMET)
pada tahun 2008, dilaksanakan pada tahun 2011 ini. Selama kurun tiga tahun diharapkan ada
perkembangan yang lebih signifikan lagi terhadap implementasi KOMET. Sebuah mimipi yang tidak
terlalu muluk namun juga membutuhkan upaya yang tidak ringan, apalagi jika sasaran kita adalah
“people” atau manusia sebagai suatu entitas paling dinamis dalam sebuah Perusahaan.
Bukan hal yang gampang untuk merubah, membangun dan meningkatkan budaya yang
sudah merupakan habbit / kebiasaan bagi kita semua. Bagi sebagian besar orang, comfort zone
merupakan area / situasi yang sangat nyaman dan tenang untuk bekerja. Namun sadarkah kita,
itu sekaligus juga area yang sangat berbahaya bagi perkembangan potensi dan karir kita ?

Dengan adanya upaya “Peningkatan Budaya Knowledge Sharing Pertamina” akan sedikit
mengubah comfort zone kita. Kita “dipaksa” untuk produktif menghasilkan aset pengetahuan
sebagai bentuk kepedulian kita dalam melaksanakan aktifitas perbaikan di lingkungan kerja
dan kemauan untuk berbagi pengetahuan yang kita miliki dengan orang lain. Pada awalnya hal
tersebut mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan, namun demi sebuah perubahan dan
pencapaian yang besar bagi Perusahaan maka tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan.
Suatu ide perbaikan atau teori yang kita ciptakan apabila telah memenuhi tiga syarat utama
yaitu Reliable (teruji), Repeatable (solusi atas masalah berulang di tempat yang sama) dan
Replicable (dapat diterapkan di tempat yang berbeda), maka barulah layak disebut sebagai
aset pengetahuan. Aset pengetahuan itulah yang diupayakan untuk terus didorong penciptaan
dan penyebarluasannya.
Melalui “kekuatan” Shared KPI yang di-cascade untuk para level Pejabat setara L2D (VP/GM
Unit Usaha/Bisnis/Operasi) dan Jabatan setingkat Manajer yang melapor langsung ke Direktur
atau SVP inilah diharapkan cita-cita tersebut dapat kita wujudkan dan rasakan manfaatnya.

Berkat kerja keras dan
dukungan seluruh Insan Perta
mina, akhirnya Pertamina
berhasil dinominasikan
dalam ajang Most Admire
Knowledge Enterprise (MAKE)
Awards 2011. Indonesian
MAKE Nomination Event
diselenggarakan pada tanggal
10 Maret 2011 yang lalu. Event
ini diikuti oleh lebih dari 100
business executives, manager,
pengamat dan praktisi
knowledge management di
Indonesia. Untuk berhasil
menjadi nominasi, suatu perusahaan/organisasi hanya dapat diusulkan oleh perusahaan/
organisasi lainnya. Nominasi ini adalah tahapan awal yang perlu dipenuhi oleh peserta untuk
dapat masuk ke 2 (dua) tahap selanjutnya yaitu tahapan seleksi dan penilaian.
Tahap kedua adalah ta
hapan seleksi. Dalam ta
hap ini, peserta nominasi
harus mempersiapkan
CKP (Company Knowledge
Profile) untuk dinilai oleh Tim
Panelis. CKP adalah dokumen
yang merupakan gambaran
implementasi knowledge ma
nagement suatu organisasi/
perusahaan berdasarkan kri
teria yang ditetapkan MAKE
Study. Sedangkan Tim Panelis
merupakan Tim Penilai yang
terdiri atas CEO, BoD dan
praktisi knowledge management yang tentunya memiliki pemahaman mengenai implementasi
knowledge management dan 8 (delapan) kriteria MAKE.
Tahapan ketiga atau tahap terakhir adalah tahapan penilaian. Dalam tahap ini, Panelis
akan me-review seluruh bukti dari CKP yang telah diterima dan memberikan penilaian
berdasarkan kriteria MAKE Study. Tahap ini merupakan tahapan penentuan suatu organisasi/
perusahaan yang layak untuk menjadi pemenang dalam Indonesian MAKE Awards 2011.
Tiga pemenang teratas akan diusulkan dalam ajang Asian MAKE Awards. Inilah yang menjadi
target Knowledge Management Pertamina (KOMET) untuk dapat menjadi pemenang dalam
Indonesian MAKE Awards dan bahkan Asian MAKE Awards.
Saat ini Tim KOMET bersama PIC KOMET Unit/Region, PIC KOMET Kantor Pusat dan
PIC Pengelola Website sedang mempersiapkan CKP yang menjadi bahan penilaian Tim
Panelis. CKP tersebut terdiri dari 8 (delapan) Kriteria MAKE yang masing-masing kriteria
memiliki nilai maksimal 100 sehingga total nilai/skor adalah 800 poins. Semakin banyak
kriteria yang dipenuhi maka semakin tinggi nilai/skor yang dicapai.
Untuk dapat melewati seluruh tahapan tersebut, diperlukan dukungan dari seluruh
Insan Pertamina agar dapat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan budaya berbagi
pengetahuan. Bentuk nyata dari dukungan tersebut adalah keikutsertaan menjadi peserta
dan narasumber dalam Forum KOMET, berbagi pengetahuan dengan menuangkan
keahlian dan pengalamannya (success story, lesson learned, trouble shooting dan problem
solving) dalam Portal KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET) dan bergabung dalam
Community of Practice (CoP) dengan meng-update ekpertise-nya di MYSITE. Mari dukung
Pertamina untuk meraih Indonesian Most Admire Knowledge Enterprise 2011. Semoga
Kita berhasil.•
oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Sangat mustahil bagi kita untuk mewujudkan semua mimpi itu sendirian. Hanya dengan
kerjasama dan kontribusi yang terus menerus dan tiada putus dari setiap insan Pertamina-lah
kita mampu mencapai dan menikmati buah keberhasilan itu. Bukan hanya setahun atau dua
tahun, namun selamanya kita harus mampu meningkatkan budaya itu, dan selama itu pulalah
kita akan dapat menikmati hasilnya.•
Oleh : Dewi H – Tim QM
http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Dalam harian Kompas, 18
September 2004 ada sebuah artikel yang
menarik. Artikel ini adalah sebuah bentuk
pemikiran yang ditulis oleh seorang
insan Pertamina, Ir. Ahmad Faisal, yang
pada saat itu menjabat sebagai General
Manager Gas Domestik (Gasdom). Artikel
itu berjudul “Saatnya Beralih ke LPG
untuk Menghemat BBM”. Pada masa itu
hingga awal Program Nasional Konversi
LPG bergulir, bukan pemandangan langka
jika terlihat antrian panjang masyarakat
yang ingin membeli minyak tanah
bersubsidi.Terutama menjelang hari raya,
di kota-kota di Indonesia.
Ide penulisan buku ini tidak terlepas
dari sebuah proses pembelajaran bagi
siapapun. Buku ini merupakan sebuah
catatan perjalanan atau rekam jejak
Program Nasional Konversi Minyak
Tanah ke LPG. Terlepas dari suara pro
dan kontra akan mengalirnya program
tersebut, hal ini juga merupakan sebuah
sejarah. Sejarah dimana bangsa
Indonesia secara masif namun terencana
dan terukur, melakukan perubahan luar
biasa dalam hal penghematan energi.
Buku ini juga mencoba memaparkan
bagaimana program konversi ini
digulirkan dari sejak awal hingga tahun
2010. Dan tentu tarik ulur diantara para
pengambil keputusan dalam melancarkan
program ini menjadi sebuah bagian
yang menarik. Di dalam buku ini juga
dituangkan penuturan beberapa key
persons dalam memuluskan program
nasional yang semula dianggap
kontroversi, seperti Jusuf Kalla, Achmad
Faisal dan Ari Soemarno.
Buku ini dipersembahkan untuk
insan pertamina yang telah bekerja
keras tanpa kenal waktu dalam
mencurahkan dedikasinya demi
bergulirnya program konversi minyak
tanah ke LPG. Penghargaan tinggi juga
untuk masyarakat Indonesia yang ikut
berpartisipasi dalam menyukseskan
program ini dengan beralih menggunakan
LPG dan menjalankan gaya hidup hemat
energi yang ramah lingkungan.
Walaupun terkesan terlambat dalam
penerbitannya, buku ini dapat membuat
pembaca mengetahui bagaimana awal
gagasan konversi minyak tanah ke LPG
ini terbentuk.MPPERPUSTAKAAN
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Pahami Alur Bisnis, Pemegang Saham
Kunjungi Operasi Pertamina di Sumsel
Palembang – Pahami alur bisnis migas,
Kementerian BUMN selaku pemegang saham
Pertamina kunjungi sejumlah unit operasi
Pertamina di Sumatera Selatan, pada 3-4
Maret 2011. Dalam lawatannya, rombongan
mengunjungi unit operasi Pertamina EP Field
Prabumulih, RU III Plaju, dan Depot Fuel Retail
Marketing (FRM) II Palembang.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Fungsi
Investor Relations, Sekretaris Perseroan ini
khusus diselenggarakan untuk memberikan
pemahaman yang holistik kepada pemegang
saham mengenai tata kelola migas serta
proses bisnis migas di Indonesia, khususnya
di Pertamina. Ketua rombongan, Kepala
Bidang Industri Strategis dan Manufaktur IIA,
Kementerian BUMN, Zuriyati Simbolon meng
ungkapkan, site visit ini sangat penting bagi
pemegang saham untuk lebih memahami
Pertamina.
“Tim Deputi Industri Strategis dan Manufaktur
Kementerian BUMN yang sekarang, mayoritas
adalah orang yang baru berkecimpung di dunia
energi, terutama migas. Di sini kami ingin
mempelajari alur bisnis migas sehingga dapat
membuat kebijakan-kebijakan korporasi yang
tepat bagi Pertamina,” tutur Zuryati di sela-sela
diskusi bersama GM FRM II Palembang, Haris
Budiarto dan Management FRM II.
Sebagaimana diketahui, salah satu peran

dari pemegang saham adalah untuk memberikan
arahan kebijakan strategis bagi Pertamina.
Selain itu, seperti yang diungkapkan Zuryati,
Pemegang saham juga berkomitmen untuk
meningkatkan peran menjembatani kepentingan
Pertamina dalam hubungannya dengan BUMN
lain atau instansi pemerintahan. Hal ini terutama
jika Pertamina mengalami batasan atau kendala
yang bersinggungan dengan BUMN atau instansi
pemerintahan, baik yang berkaitan dengan bisnis
maupun regulasi.
Dengan adanya kepedulian pemegang
saham terhadap Pertamina, GM RU III Plaju,
Irwan menilai dorongan untuk menjadikan Per
tamina menjadi perusahaan kelas dunia akan
lebih kuat. “Pemegang saham sangat peduli
terhadap Pertamina dan hal ini akan memacu
perkembangan Pertamina ke arah yang lebih
baik,” tanggapnya.
Senada dengan hal tersebut, Zuryati me
negaskan bahwa agenda Kementerian BUMN
adalah untuk mengoptimalisasi performance
Pertamina. “Kementerian BUMN, terutama
Deputi Industri Strategis dan Manufaktur,
san gat bersemangat untuk mengakselerasi
pertumbuhan Pertamina,” pungkas Zuryati.
Acara site visit Kementerian BUMN ini
dimulai dengan kunjungan ke Pertamina EP
Field Prabumulih pada (3/3). Pada hari berikut
nya (4/3) tim mengunjungi Depot Kertapati,
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Foto : Pertamina

Sinopsis
Judul Buku :
Selamat Tinggal Minyak Tanah,
Selamat Datang LPG
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Dengan adanya pemahaman yang cukup tentang bisnis
migas, Pemegang Saham mengupayakan untuk mengakselerasi performance Pertamina.

dilanjutkan ke RU III Plaju. Dalam setiap
lawatan, Tim Kementerian BUMN dan ma
najemen Pertamina setempat melakukan
diskusi dan inventarisir kendala operasional
sebelum akhirnya melakukan kunjungan ke
instalasi operasi.MPIR

PPEP Turut Andil dalam Pencapaian Laba Rp 17,7 Triliun
Jakarta – Dalam mewujudkan visi Pertamina
menjadi perusahaan minyak nasional kelas
dunia, diperlukan pemimpin masa depan yang
berkualitas. Oleh karena itu, PPEP merupakan
salah satu program yang dimaksudkan untuk
mempersiapkan pemimpin Pertamina yang
mampu menjadi agent of change, role model,
dan sekaligus berjiwa enterprenuer yang
berwawasan kelas dunia. Demikian disampaikan
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan
pada pembukaan Program Pengembangan

Eksekutif Pertamina (PPEP) Angkatan VIII di
Jakarta, Selasa (15/3).
Dalam kesempatan tersebut, Karen
menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dicatat
ketika menjadi seorang pemimpin salah satunya
adalah karakter. Seorang pemimpin harus
memiliki karakter yang kuat dan senantiasa
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. “Melalui
PPEP ini, kita berusaha menanamkan karakter
pimpinan yang kita kenal dengan MIRACLE,
yaitu motivator, inspirator, role model, agent of
change, competence & courage, learner, dan
ethical,” paparnya.
“Selain karakteristik MIRACLE, seorang
pemimpin masa depan Pertamina haruslah
memiliki jiwa enterpreneur, berwawasan
global, dan tetap memegang teguh tata nilai
6C. Kemampuan tersebut seharusnya dapat
melekat di dalam diri masing-masing dan dapat
diimplementasikan saat Anda mengisi posisi
pimpinan Pertamina di masa yang akan datang,”
ungkap Karen.
Lebih lanjut Karen mengungkapkan, bahwa
ada hal penting yang perlu terus diingat, bahwa
RUPS telah memutuskan agar proses mencapai
visi menjadi perusahaan minyak nasional kelas
dunia dipercepat.
“Artinya, kita harus segera meraih cita-cita
itu dalam sepuluh tahun mendatang, bukan lagi
lima belas tahun mendatang. Ini merupakan
tantangan besar bagi kita semua,” kata Karen.
Karen berharap selama setahun ke depan,
seluruh pekerja Pertamina agar bersama-sama
menyukseskan RKAP 2011 dan mencapai target
laba Rp 17,7 triliun dalam mendukung RJPP

Pertamina.
Dalam kesempatan ini, Karen juga mene
gaskan bahwa ada dua tema besar yang
akan dilakukan untuk mencapai visi world
class national oil company, yaitu aggresive
di sektor hulu dan bisnis hilir akan didorong
untuk mampu meningkatkan nilai perusahaan
melalui bisnis hilir yang terpercaya dan
menguntungkan.
“Untuk mewujudkan itu, kita harus tetap
konsisten dan tanpa kompromi menerapkan
prinsip tata kelola korporasi yang baik,
yang transparan, akuntabel, bertanggung
jawab, independen, serta menerapkan
prinsip kewajaran dan kesetaraan. Selain itu,
Pertamina harus tetap menerapkan budaya
safety dan ethics 24x7 serta jalankan prinsipprinsip integritas perusahaan dengan baik,”
ujar Karen.
Menurut Karen, perlu lebih daripada sekedar
tekad dan kerja keras untuk mewujudkan visi
perusahaan ini. “Kita harus yakin, bahwa visi
besar ini dapat dicapai. Saya dan seluruh
jajaran direksi juga berharap, agar forum
ini nanti mampu mengembangkan budaya
korporat sebagaimana perusahaan terkemuka
lain di Indonesia,” tandasnya.
“Setiap pekerja harus mengerti dan turut
mengambil peran terhadap target kinerja per
usahaan dengan memastikan pencapaian
target kinerja masing-masing. Para pimpinan di
Pertamina harus mampu melakukan cascading
KPI dan rencana kerja secara tepat dan kon
sisten kepada jajarannya,” harapnya.MPNDJ

Foto : WNR/Pertamina
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m. yamin yosfiah

Senior Mgr Operation & Manufacturing,
Refinery Unit II Dumai,
Refinery Directorate

JAKARTA – Presiden Direktur Pertamina Eksplorasi
dan Produksi, Salis S. Aprillian meresmikan Kantor
Operasi Distrik II Pondok Tengah Bekasi, Kamis
(10/3). Peresmian ditandai dengan penandatanganan
prasasti yang dihadiri oleh para pekerja Operasi Distrik
II Pondok Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Salis
menghimbau kepada para pekerja lapangan agar
dalam bekerja tidak pernah lengah terhadap Health
Safety Environment (HSE) karena dalam peningkatan
produksi harus didukung pula dengan peningkatan
kinerja HSE.MPIK

thoriq fahmi

DUMAI - Tim sosialisasi peraturan lalu lintas melakukan sosialisasi di komplek
perumahan Pertamina Bukit Datuk Dumai, (17/2). Tim sosialisasi merupakan
perwakilan dari beberapa fungsi dan ditambah beberapa petugas Security melakukan
intervensi kepada pengemudi yang dijumpai. Aksi simpatik dalam rangka Gerakan
Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Gernas K3) tahun 2011 ini dilakukan di
Simpang Mesjid/Sasana Suka Bukit Datuk, Pos Blok E Bukit Datuk, Pos Dock Bukit
Datuk, Pos Bukit Timah dan terakhir Pos Penjagaan YS Bukit Datuk. Safety Section
Head Marta Subekti memimpin langsung sosialisasi ini. Bagi pengemudi yang telah
mematuhi peraturan lalulintas, para petugas membagikan cendera mata berupa pulpen
yang bertuliskan “HSE didadaku, Gernas K3 2011”. Sedangkan pengemudi yang
belum mematuhi peraturan lalu lintas, para petugas menegurnya dengan simpatik.
Diharapkan dengan sosialisasi ini pengguna jalan raya di kawasan komplek
perumahan Pertamina Bukit Datuk Dumai dapat mematuhi aturan-aturan yang
berlaku.MPRUII

Warung Kopi

Bau Tak Sedap

DIREKTUR SDM RUKMI HADIHARTINI JADI PEMBICARA PADA
ESQ FORUM
JAKARTA - Sebagai salah satu bentuk kontribusi Pertamina bagi
reformasi bangsa, Direktur SDM Rukmi Hadihartini menjadi salah satu
pembicara dalam ESQ Forum pada16 Maret 2011 yang mengangkat
tema “Transformasi Budaya Perusahaan”. Pada forum tersebut yang
juga menghadirkan pembicara Prof Komaruddin Hidayat, Rektor IAIN
dan Ary Ginanjar, motivator ESQ, serta Sandra Malakiano sebagai
moderator. Dalam kesempatan tersebut Rukmi Hadihartini menjelaskan
mengenai transformasi budaya yang dilakukan di Pertamina sebagai
bagian dari upaya sustainability transformasi Pertamina menjadi
World Class National Oil Company. Forum yang dihadiri sekitar 300
orang alumni ESQ dari berbagai kalangan - tokoh nasional, eksekutif,
karyawan, mahasiswa dan sebagainya - memberikan respons yang
positif terhadap paparan Pertamina. Hal ini terbukti dari banyaknya
permintaan untuk belajar atau benchmark terhadap program Trans
formasi Pertamina.MPTIM TRANSFORMASI

Foto : Tim Transformasi Pertamina

Mang Warta : Pagi ibu-ibu... Tumben pagi-pagi ke sini....
Ibu Tita
: Iya nih Mang. Perutnya gak bisa diajak
kompromi. Dari di kendaraan tadi sudah
nyanyi terus.
Ibu Ningsih : Iya Mang.. Tadi gak sempet sarapan di
rumah.
Mang Warta : Alhamdulillah, berarti rezeki buat warung
saya nih Bu... Mau sarapan apa?
Ibu Tita
: Dua nasi uduk ya Mang. Lengkap.
Mang Warta : Siap Bu. Pesanan segera diantar. Silakan
duduk...
Bu Tita
: Bu Ningsih, tadi waktu kita lewat di
belakang Gedung Annex kecium bau gak
enak gak?
Bu Ningsih : Dimananya ya? Kok saya gak nyium apaapa tuh...
Bu Tita
: Ah Bu Ningsih, mentang-mentang perut
kosong jadi nge-blank gitu...
Iyum
: Ini nasi uduknya Bu... Nggg... bau WC ya
Bu Tita?
Ujang
: Yum!!! Ih, kamu mah kelewatan banget.
Kok ngomong gitu sih di depan ibu-ibu yang
mau makan.
Iyum
: Yeee... Iyum kan cuma nanya.... Maaf ya
Bu.
Bu Tita
: Hehehe... kok senengnya kalian berdua
ribut terus sih... Iya bener Yum.
Pak Ajat
: Oh... yang di depan pool ya Bu, di belakang
Gedung Annex? Kayaknya sih itu bau
septic tank deh... Dulu sih gak bau bu...
tapi, akhir-akhir ini kalau lewat situ baunya
menyebar tak sedap...
Bu Ningsih : Sering lewat situ, ya Pak?
Pak Ajat
: Yah, namanya juga tugas saya keliling
kantor. Sering Bu... Saya mah suka
khawatir, kalau bau tak sedap itu tercium
oleh para tamu kantor.
Bu Tita
: Wah, bisa bahaya tuh, Pak... Bisa jadi
bahan omongan gak enak di luaran nanti.
Sudah dilaporin belum Pak..?
Pak Ajat
: Hehehe... yah, masa bau sudah tercium
begitu mesti dilaporin dulu baru ada
tindakan Bu... Mungkin septic tank-nya
sudah mulai penuh jadi baunya tercium
sampai ke atas.
Bu Ningsih : Yah, semoga cepat ditangani deh.
Biar yang lewat situ gak jatuh pingsan
mendadak... Hehehehe
Bu Tita
: Ya gak sampe pingsan lah Bu... Ada-ada
aja. Tapi, kita jangan lewat situ lagi ya...
Muter agak jauh gak apa-apa deh... MP

Foto : RU II

SOSIALISASI PERATURAN LALU LINTAS
DI KOMPLEK PERTAMINA BUKIT DATUK DUMAI

Manager Operational Risk,
Strategic Planning, Business Dev & Opr Risk,
Business Development,
Refinery Directorate

Irwan Dilatik Menjadi GM RU III PLAJU
PLAJU - Serah terima jabatan GM RU III, berlangsung pada 4
Maret 2011 di Conference Room RU III. Ardhy N. Mokobombang
menyerahkan jabatannya kepada Irwan. Sertijab dipimpin oleh
Deputy Direktur Operasi (DDO) Pengolahan Rusnaedy Johari.
Irwan sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager Operation
and Manufacturing Refinery Unit II Dumai. Sedangkan Ardhy
dipromosikan menjadi Vice President Strategic Planning Business
Development and Operation Risk Business Development Refining
Directorate.MP RU III

Foto : RU III

Manager Facility Engineering,
Refining Technology,
Refining Operation,
Refinery Directorate

Foto : KUN/Pertamina

hendra yoga

Mencetak Sekretaris Berwawasan Kelas Dunia

Foto : WNR/Pertamina

Foto : WNR/Pertamina

Foto : WNR/Pertamina

PERESMIAN KANTOR OPERASI PRODUKSI

Denpasar – Setelah sempat tertunda selama satu tahun, workshop sekretaris
Pertamina akhirnya digelar sehari penuh pertengahan Februari lalu. Kegiatan
rutin sebagai upaya peningkatan kompetensi sekretaris ini, diikuti sekitar 88
peserta. Pelatihan dibuka Direktur Keuangan Pertamina, Afdal Bahaudin, dan
diisi dengan sejumlah pelatihan dari tenaga profesional diantaranya psikolog
A. Kassandra Putranto. Dalam sambutannya Afdal berharap para sekretaris
bisa menjadi agent of change, role model, sekaligus memiliki kapabilitas
dan berwawasan kelas dunia. Menurutnya sekretaris memegang peranan
penting bukan sekedar bagi atasan, tetapi juga untuk kelancaran operasional
perusahaan, sekaligus menjadi mediator. Diharapkan lewat worksop seperti ini,
para sekretaris bertambah ilmu, makin luas wawasan, sekaligus menerapkan
ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. “Saya berharap
profesionalisme sekretaris Pertamina akan sejajar dengan sekretaris di
perusahaan kelas dunia lainnya,”pungkas Afdal.MPWNR
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PDSI Area NAD-Sumbagut
Peduli Pendidikan
RANTAU - Peningkatan kualitas pendidikan utamanya
di seputar lingkungan Area NAD-Sumbagut Rantau tak
lepas dari perhatian PDSI. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan, masih ada sekolah yang dekat dengan
area kerja PDSI yang memiliki sarana pendidikan
sangat minim, seperti ketiadaan perangkat komputer
dan printer.
Atas dasar itulah, pada 19 Januari 2011, PT. PDSI
Area NAD-Sumbagut menyalurkan bantuan berupa dua
unit komputer dan satu unit printer kepada Madrasah
Tsanawiyah dan Aliyah Mutyara Kec. Seruway Kab.
Aceh Tamiang. Penyerahan dilakukan oleh Staf SDM
PT. PDSI Area Rantau Hadra Mala Nasution kepada
Kepala Madrasah Aliyah Abd. Salam Abtamy dan
Kepala Madrasah Tsanawiyah Mutyara Kec. Seruway
Kab. Aceh Tamiang Muhammad. Bantuan ini merupakan
lanjutan dari program bantuan sebelumnya berupa
renovasi prasarana sekolah yang kondisinya sudah
memprihatinkan.
“Kami dari pihak sekolah bersyukur dan merasa
terbantu dengan adanya bantuan ini. Sebelumnya
PT. PDSI juga memberikan banntuan berupa renovasi
sekolah yang telah dilakukan dua bulan lalu dan program
beasiswa untuk siswa berprestasi yang sekarang
masih dalam proses. Kami harap ke depannya akan
ada bantuan-bantuan lain menyusul untuk menunjang
kelancaran pendidikan mengingat kurang adanya
perhatian dari pemerintah dan instansi lain,” ujar Abd.
Salam Abtamy.
Mitra PDSI dalam rangkaian kegiatan CSR ini
diharapkan dapat menjadi model sekolah binaan
PDSI yang notabene membantu pemerintah dalam
meningkatkan kualitas pendidikan setempat dalam
kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa.MPPDSI

PEP Field Sangasanga Raih
Penghargaan Zero Accident
SAMARINDA - Pertamina EP (PEP) Field Sangasanga
berhasil meraih Penghargaan “Zero Accident”.
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja &
Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang diserahkan oleh
Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak pada
kegiatan Apel K3 di lapangan Sempaja - Samarinda,
Sabtu (12/2).
“Ini merupakan sebuah prestasi kita semua karena
telah melaksanakan setiap pekerjaan dengan aman
dan selamat dengan selalu berpegang teguh pada HSE
Golden Rules. Oleh karenanya kami dari Fungsi HSE
Sangasanga mengucapkan terima kasih atas perhatian
dan kerja samanya selama ini,” kata Helmi Fadilah Lubis,
Kepala HSE Field Sangasanga.
Helmi mengajak seluruh pekerja dan mitra yang
terkait dengan kegiatan operasi Field Sangasanga
untuk terus mengingkatkan budaya HSE, sehingga
penghargaan ini dapat dipertahankan sampai kapanpun,
“HSE adalah prioritas bagi kita semua,” pungkasnya.
MP
PEP

J A K A R TA – K e g i a t a n
Pertamina di Kabupaten
Bekasi selama ini didominasi
oleh kegiatan pemboran
eksplorasi dan pengembangan
lapangan minyak dan gas
dan hingga saat ini telah
dilakukan pemboran lebih dari
50 sumur yang tersebar di tiga
lapangan, yaitu Lapangan
Tambun, Lapangan Pondok
Tengah dan Lapangan Pon
dok Makmur.
Pembangunan LPG Plant
Pondok Tengah merupakan
bagian dari kegiatan Per
tamina di Kabupaten Bekasi
yang telah dimulai sejak 1991,
yaitu berupa pemboran sumur
eksplorasi Tambun – 01.
LPG Plant Pondok Tengah
merupakan kerjasama antara
Pertamina Gas dengan BU
MN Pemda Bekasi (PT
Bina Bangun Wibawa Muk
ti) yang berkonsorsium de
ngan MME (Menara Mas
Energi). Sedangkan unt uk
pembangunan dan pengope
rasian LPG Plant dilakukan
oleh PT Yudistira Energy
seb agai pemenang tender
den gan pola BOO (Build,
Operate, Own).
Dalam kesempatan pe
resmian LPG Plant Pondok
Tengah, Bekasi, Kamis (10/3),
Direktur Utama Pertagas,
Gunung Sardjono Hadi me
ngatakan LPG Plant Pondok
Tengah menghasilkan LPG
150 ton/hari dan 177 barel
kondesat/hari.
Feeding Gas yang di
butuhkan sebesar 15 MMS
CFD berasal dari Lapangan
Tambun dan Lapangan Pondok
Tengah Pertamina EP. Gas
tersebut terproses menjadi

Foto :KUNPertamina

Foto : PDSI
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Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi (kiri) meninjau LPG Plant Pondok Tengah setelah diresmikan.

LPG dan Kondesat sebesar
3 MMMSCFD dan Lean Gas
sebesar 12 MMSCFD. Lean
Gas selanjutnya disalurkan
untuk kebutuhan bahan bakar
pembangkit listrik PLN Muara
Tawar.
Gunung Sardjono menga
takan, LPG hasil LPG Plant
Pondok Tengah selanjutnya
disalurkan oleh fungsi LPG
dan Produk Gas PT Pertamina
(Persero) untuk memenuhi
kebutuhan LPG dalam negeri,
utamanya dalam rangka
menyukseskan pelaksanaan
program Pemerintah tentang
Public Service Obligation
(PSO) dan LPG untuk masya
rakat kecil.
Selain itu, pembangunan
LPG Plant ini juga bermanfaat
menurunkan Gross Heating
Value (GHV) gas Lapangan
Tambun-Pondok Tengah
sehingga gas tersebut sesuai
dengan kemampuan mesin

pembangkit PLN Muara
Tawar.
“LPG Plant ini akan me
ningkatkan revenue Pertagas,
meningkatkan profit dari PT
Pertamina (Persero) yang
dit argetkan Rp 17,7 triliun
dan meningkatkan produksi
serta sebagai implimentasi
dari sinergi antar anak peru
sahaan,” ungkap Gunung
Sardjono.
CSR di Lingkungan
Kegiatan Operasi
Selama beroperasi di
Kabupaten Bekasi, Pertamina
telah melaksanakan pro
gram Corporate Sosial
Responsibility (CSR) di an
taranya berupa program
pembangunan infrastruktur,
kesehatan dan pendidikan
dengan total biaya yang telah
disalurkan lebih dari Rp 45
miliar.
Kehadiran Pertamina ju

ga memberikan kesempatan
kerja bagi masyarakat di
sekitar daerah kegiatan
o p e r a s i . S e j a l a n e n g a n
pemb angunan LPG Plant
Pondok Tengah tersebut,
dilaksanakan program CSR
berupa pembetonan jalan
sepanjang 1.800 m di Desa
Hurip Jaya, Bekasi.
Selain itu kegiatan operasi
Pertamina tidak lepas dari
upaya go green, yaitu dengan
melakukan penanaman po
hon sebagai langkah awal
untuk menunjang Pe
mer intah terhadap upaya
penghijauan.
Hal ini menunjukkan
kehadiran Pertamina di
lingkungan operasi tersebut
dapat meningkatkan per
ekonomian dan memberikan
kontribusi terhadap pem
bangunan di daerah operasi
Bekasi.MPIK

Pertamina EP Tanggulangi Tumpahan Minyak
Akibat Pencurian Pipa
CEPU - PT Pertamina EP Field Cepu telah melakukan upaya
penanggulangan tumpahan minyak mentah yang terjadi di
Desa Sambong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kebocoran
pipa tersebut disebabkan oleh pencurian pipa minyak milik
Pertamina EP oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
Akibat pencurian pipa tersebut, jumlah minyak mentah yang
tumpah diperkirakan mencapai 30 barel. Menyikapi peristiwa
ini, Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina EP
Field Cepu melakukan upaya melokalisir dan membersihkan
tumpahan minyak. Hingga saat ini, tim Pertamina EP ber
hasil mengangkat sekitar 90 persen dari tumpahan minyak
tersebut. Untuk kegiatan tersebut, Pertamina EP Field Cepu
menggunakan peralatan mekanis antara lain 1 unit skimmer, 2
unit vacuum truck, dan 6 set oil boom.

“Menyikapi kejadian ini, Pertamina EP sangat menyayangkan
dan mengecam keras perbuatan tidak bertanggungjawab yang
dilakukan oleh pihak yang melakukan pencurian pipa minyak
Pertamina,” tegas Manager Humas Pertamina EP Agus Am
perianto. Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa perbuatan
tidak bertanggungjawab yang dilakukan para pelaku pencurian
tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Pertamina EP tetapi
juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan
lingkungan di sekitar.
Tumpahan minyak terjadi pada Kamis (3/3) di desa Sam
bong, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Pelaku pencurian melakukan pemotongan dan pencurian pipa
minyak Pertamina EP sepanjang 4 meter. Pipa tersebut adalah
trunk line 4 inchi pada kilometer 6 yang menghubungkan antara
Nglobo dan Cepu.MPPEP
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Gas Perdana JOB Pertamina-Talisman
Jambi Merang Segera Dialirkan
Perjanjian Jual Beli Gas
(PJBG) yang telah disepakati.
Mudah-mudahan semua da
pat berjalan lancar dan tidak
ada hambatan berarti,” ujar
Direktur Operasi PHE, Eddy
Purnomo di Jakarta, (15/3).
Blok Jambi Merang diope
rasikan oleh Joint Operating
Body (JOB) Jambi Merang
dimana anak perusahaan PT
Pertamina Hulu Energi, PT
PHE Jambi Merang bertindak
selaku operator dan memiliki
Participating Interest (PI) 50
persen. Pemilik PI lainnya
yakni Talisman Jambi Merang
(25 persen) dan Pacific Oil &
Gas (25 persen).
Diharapkan, produksi gas
perdana blok Jambi Merang
sebesar 20 MMSCFD secara

Foto :WNR/Pertamina

Jakarta – Di tengah gen
carnya sorotan terhadap
menurunnya angka produksi
migas nasional, JOB Per
t a m i n a - Ta l i s m a n J a m b i
Merang (JOB Jambi Merang)
bersiap untuk mengalirkan
gas perdananya. Sebelumnya
telah sukses dilaksanakan uji
coba produksi gas (dynamic
commissioning) di Sungai
Kenawang, Bayung Lincer,
Kabupaten Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan.
“Alhamdulillah gas ter
sebut kini mulai masuk
ke fasilitas produksi kami.
Saat ini JOB Jambi Merang
tengah melakukan persiapanpersiapan untuk mengalirkan
gas tersebut kepada pembeli
sesuai dengan komitmen

bertahap dapat dialirkan ke
PT. Chevron Pacific Indonesia
pada 20 Maret 2011. Jumlah
tersebut akan dinaikkan se
cara bertahap hingga 60
MMSCFD pada akhir bulan
Maret 2011, sambil menunggu
selesainya fasilitas jalur pipa
Geragai yang direncanakan
selesai akhir April 2011.
Volume produksi tersebut
akan dinaikkan lagi hingga
puncaknya sebesar 144
MMSCFD dan 4000 Barel
Condensat per Day (BCPD)
hingga tujuh tahun ke depan.
Ke depan, JOB Jamb i
Merang juga akan mem
bangun fasilitas LPG extrac
tion senilai 80 juta dolar AS
yang diperkirakan selesai
pada tahun 2014 guna me
ningkatkan produksi likuid
dari 4000 Barel Liquid per
Day (BLPD) menjadi 12.500
BLPD.
General Manajer JOB
Jambi Merang Judha Suma
rianto mengungkapkan,
mas uknya gas ke fasilitas
produksi milik JOB Jambi
Merang sekaligus merupakan
upaya efisiensi penggunaan
bahan bakar. “Kini, sekitar
1.2 MMSCFD gas yang
diproduksikan dapat digu
nakan untuk kepentingan
sendiri. Untuk itu JOB Jambi

Merang dapat menghemat
sekitar Rp 240 juta per hari dari
biaya bahan bakar pengadaan
diesel oil yang digunakan
menjalankan peralatan mesin
fasilitas produksi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam
rangka menjaga kesinam
bungan produksi migas
miliknya, JOB Jambi Me
rang terus melakukan
keg iata n eksplorasi guna
menambah jumlah cadangan
yang dimilikinya. Judha
menjelaskan, saat ini pihaknya
tengah mempersiapkan ke
giatan seismik di area Sungai
Kenawang dan pemboran
eksplorasi di Pulau Gading
(PGD) East sambil terus
melihat prospek lainnya
seperti Padang Pelawan,
Pulau Burung, dan lain-lain
yang berada di dalam konsesi
blok Jambi Merang.
Atas perkembangan
yang terjadi saat ini, Eddy
mengaku turut berbangga.“Ini
semakin menunjukkan bahwa
PHE merupakan reliable
dan capable operator. Saya
optimis, PHE terus tumbuh
dan berkembang sebagai
perusahaan migas terkemuka
yang mampu mengelola la
pangan baik di onshore
maupun offshore,” ujarnya.
MP
PHE
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PEP Field Bunyu
Lakukan Cross Well
Seismic
BUNYU - Pertamina EP Field Bunyu melaksanakan
kegiatan cross well seismic. Kegiatan ini merupakan
yang pertama dilakukan di Indonesia. Hal ini dilakukan
untuk memetakan kondisi bawah tanah sehingga
pengembangan bisa lebih terarah.
Demikian ditegaskan Pjs. Field Manager Bunyu
Jemy Oktavianto saat menerima rombongan media
visit di field Bunyu, Selasa (8/2). Lebih lanjut Jemy
menjelaskan bahwa untuk kegiatan ini digunakan dua
sumur yakni BN17 sebagai sumur pengirim getaran
dan BN1 sebagai sumur penerima.
Lebih lanjut dalam pemaparannya kepada
media Jemy menegaskan bahwa pada tahun 2011,
Pertamina EP field Bunyu berencana untuk melakukan
pemboran lima sumur. “Field Bunyu memiliki 210
sumur dan 20 diantaranya masih aktif. Sumur yang
tidak aktif karena dinilai kurang ekonomis dan memiliki
problem mekanis,” ujarnya.
Kinerja operasi Field Bunyu pada tahun 2010
berhasil menunjukkan prestasi yang sangat signifikan.
“Produksi Field Bunyu tahun 2010 mencapai 4.435
barel per hari dengan produksi kumulating 1.618.775
barel,” tegasnya.
Jemy menambahkan bahwa peningkatan produksi
tersebut didapat dari kontribusi sumur BN18 yang
pada awalnya ditargetkan mendapatkan 100 barel
tapi pada realisasinya justru sempat mencapai 5000
barel per hari.
Selain itu, untuk mewujudkan kegiatan operasi
ramah lingkungan, PEP Field Bunyu telah menerapkan
zero discharge dengan menginjeksikan air terproduksi
ke bawah permukaan untuk menjaga tekanan atau
pressure maintenance. MPPEP

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melepas para peserta PHE
Fun Bike.

Fun Bike untuk
Kesehatan dan Peduli
Lingkungan
JAKARTA - Ratusan pesepeda memenuhi halaman parkir
Gedung Kwarnas di Jl. Medan Merdeka Timur, Minggu (13/3).
Mereka bersiap “gowes ria” di jalanan ibukota yang pada hari
bebas kendaraan bermotor (car free day) pertama di bulan
Maret 2011.
Rombongan yang tergabung dalan PHE Fun Bike ini terdiri
dari pekerja di lingkungan PT. Pertamina Hulu Engeri, dan
juga Pertamina Pusat. Turut serta dalam kegiatan ini Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan, dan Direktur Utama PHE
Dwi Martono.
Dalam sambutannya, Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan menyampaikan kegiatan ini diharapkan menjadi
agenda rutin dan diikuti pekerja lainnya. Karena selain
bermanfaat bagi kesehatan, bersepeda sekaligus menjadi
bagian dari kepedulian untuk mengurangi pencemaran udara
akibat emisi gas buang.
Setelah berkeliling ibukota, para goweser beristirahat di
halaman Gedung Pusat Pertamina sebagai lokasi finish. Selain
menikmati hiburan para peserta juga mendapatkan hadiah yang
dibagikan panitia.MPWNR/DSU

PEP Field Papua Adakan Basic Safety Awareness Training
SORONG - PEP Field Papua mengadakan in-house training
“Basic Safety Awareness 2011” bagi pekarya di lingkungan
kerja Field Papua. Pelatihan ini diselenggarakan selama lima
hari pada 28 Februari – 4 Maret 2011, di Sorong, Papua.
FM Papua Jayasuria mengharapkan kegiatan ini dapat
meningkatkan kesadaran dari seluruh pekarya di Field Pa
pua tentang arti penting Health, Safety, and Environment
(HSE) dalam melaksanakan tugasnya serta siap tanggap
dengan kondisi keamanan diri sendiri dan lingkungan.
Kegiatan ini juga sejalan dengan ketentuan BPMIGAS
yang menegaskan agar setiap KKKS memberikan in-house
training kepada semua pekerja dan pekarya tentang aspek
HSE di lingkungan kerja.
Pelatihan kali ini diikuti oleh 238 pekarya dari setiap
fungsi yang ada di Field Papua, mulai dari lapangan
Salawati, Klamono hingga adminsitrasi dan pekarya
Cleaning Service di Sorong. Melalui in-house training ini,
para peserta mendapat pengetahuan mengenai aspekaspek dasar HSE, serta materi spesifik tentang bagaimana
menjalankan aktifitas pekerjaan yang benar dan sesuai
dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang ada.
Dalam in-house training ini, setiap fungsi diminta mem
berikan materi spesifik terkait aktifitas pekerjaan yang digeluti
sehari-hari. Masing-masing fungsi diberikan sesi khusus

setelah materi dasar mengenai aspek HSE disampaikan.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang
menyeluruh mengenai proses bisnis PT Pertamina EP,
mulai dari operasi produksi hingga layanan operasi. Untuk
pekerjaan yang bersifat spesialis dan memang harus
bersertifikat, sebagai contoh welder, ahli K3, dan lain-lain,
setelah pelaksanaan in-house training ini, akan diadakan
sertifikasi dari pihak eksternal seperti Dinas Tenaga Kerja
dan pihak terkait lainnya.
Field Papua juga melibatkan vendor untuk terlibat
langsung dalam kegiatan ini. Hal ini bermaksud agar vendor
turut serta mengawasi pekarya yang mereka naungi agar
berkomitmen untuk selalu mengedepankan aspek HSE
dalam setiap aktifitas pekerjaan. Selain itu, keberadaan
vendor dalam pelatihan ini juga dalam rangka upaya Field
Papua melaksanakan SMHSE (Sistem Manajemen HSE)
yang baik dan berjalan tepat sasaran.
“Mari kita wujudkan semangat untuk Field Papua Zero
Fatality,” tambah Jayasuria.
In-house training merupakan salah satu langkah besar
Field Papua menjadi bagian dari semangat PEP, menuju
World Class Company Tahun 2014 yang mengedepankan
aspek HSE dalam setiap aktifitas pekerjaan.MPPEP FIELD
PAPUA
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PEP Field Pendopo
Adakan Pelatihan
Budidaya Jarak Pagar
PENDOPO - Pertamina EP (PEP) Field Pendopo
memberikan pelatihan budidaya tanaman jarak pagar
untuk petani di desa Benuang dan Baturaja, Muara
Enim, (27/1). Kegiatan ini merupakan partisipasi aktif
PEP untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi
masyarakat sekaligus menjadi pendukung kegiatan
yang ramah lingkungan.
Pengawas Humas PEP Pendopo Markus Har
yono menyebutkan bahwa kegiatan ini memiliki
tiga tujuan utama, yaitu penghijauan, peningkatan
ekonomi, dan menurunkan polusi udara. “Kami
berharap budidaya energi alternatif ini dapat ber
kembang pesat karena tanaman jarak pagar sangat
cocok di iklim tropis sepanjang tahun,” ujarnya. Selain
itu, biji pagar jarak dapat dipanen setelah enam bulan
pertama dan setiap bulan setelahnya. Usia tanaman
pun dapat bertahan sampai 45 tahun dan panennya
setiap tahun selalu bertambah.
Kepala Desa Baturaja Lamuspirin mengatakan
bahwa semua petani berambisi dan sudah bergerak
mengerjakan lahan. Menurut Lamuspirin, yang mem
buat menarik adalah perbedaan waktu panen dengan
tanaman karet dan hasil yang menjanjikan.
Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama
dengan PT Ligad Utama, Muara Enim. Selain pe
nyuluhan, PEP Pendopo juga memberikan bantuan
modal untuk beberapa petani. PEP Pendopo mene
rapkan sistem bergulir dalam penanaman jarak pagar
ini. Para petani yang mempunyai minat dengan
pembudidayaan pagar jarak diberikan modal lunak.
Setelah panen, modal tersebut harus dikembalikan
secara bertahap untuk dijadikan modal petani jarak
pagar lainnya.
PEP merencanakan untuk memberikan bantuan
sebanyak 75.000 batang pohon jarak pagar untuk
tiga desa. Masing-masing desa mendapatkan 25.000
batang yang dibagikan ke 10 petani. Masing-masing
petani mendapatkan 2.500 batang untuk ditanam di
lahan seluas 1 hektar.MPPEP
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Rp 4,8 Miliar untuk
Bangun SD Korban Gempa
Padang - SDN 02 dan 04
Tarandam, Kecamatan Padang
Timur, serta SDN 08 Kuranji
Hilir, Kecamatan Sungai Li
mau, Kabupaten Padang Si
dempuan merupakan tiga se
kolah yang mendapat bantuan
Corporate Social Responsibility
(CSR) Pertamina dengan total
Rp 4,8 miliar.
Sekolah tersebut hanyalah
sebagian dari ribuan sekoalah
di Padang yang rusah parah
akibat gempa berkekuatan
7, 6 skala richter, yang me
nimpa ranah Minang pada
September 2009 lalu.
Selasa, 22 Maret lalu,
ketiga sekolah itu secara
simbolis diresmikan Direktur
Utama Pertamina Karen Agus
tiawan bersama Gubernur
Sumatera Barat, Irwan Pra
yitno, di lapangan upacara SD
02 dan 04 Tarandam.
Pertamina mengucurkan
dana CSR total Rp 14, 9
miliar untuk penanganan
korban pasca gempa serta
perbaikan infrastruktur. Dana
tersebut dialokasikan untuk
penanggulangan bencana,
penanganan pengungsi,
bant uan makanan pokok,
serta untuk membangun in
frastruktur khususnya sekolah
yang rusak.

Foto :WNR/Dok. Pertamina

BERITA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan bantuan senilai Rp 4,8 miliar kepada Gubernur Sumatera
Barat Irwan Prayitno untuk pembangunan tiga gedung sekolah dasar di wilayah Tarandam dan Kuranji Hilir.

“Kami sangat bersyukur
dan berterima kasih kepada
Pertamina yang telah mem
berikan bantuan kepada kami.
Semoga Pertamina terus maju,
berkembang dan sukses,
serta mendapat keuntungan
besar agar bisa lebih banyak
membantu pendidikan di tanah
air,” kata Gubernur Sumbar
Irwan Prayitno.
Bangunan SD dua lantai
itu pun menjadi lebih baik
dan aman untuk kegiatan

belajar mengajar. Sebelumnya
murid SD 02 dan 04 Tarandam
bergiliran masuk, karena di
hanya tersedia 7 unit kelas.
Kini mereka bisa masuk pa
gi hari bersamaan, karena
ruang kelas menjadi 14 unit,
termasuk ruang guru dan per
pustakaan.
Bagi Pertamina bantuan
ini selain bertujuan untuk
memulihkan kegiatan belajar
mengajar di daerah pasca
gempa, sekaligus mendukung

program pemerintah dalam
mencanangkan wajib belajar
9 tahun (SD dan SMP) yang
merupakan bagian dari Mille
nium Development Goals
(MDGs).
“Dengan direnovasinya
sekolah yang rusak akibat
gempa, kami berharap se
mangat belajar anak-anak se
kolah dasar semakin ditingkat
kan, sehingga bisa berprestasi
dan menjadi bekal di masa
depan, “kata Karen.MPDSU

Ketika Dirut Pertamina Bercerita
Padang – Ada yang berbeda dari kegiatan peresmian
bangunan SD bantuan Corporate Social Responsibility
(CSR) Pertamina di Kecamatan Padang Timur. Tidak se
kedar meresmikan gedung secara simbolis, atau kegiatan
pemotongan bunga. Tapi ada sesi interaktif bersama para
murid SDN 02 dan 04 Tarandam yang merasakan bangunan
sekolah baru, Selasa (22/3).
Anak-anak berkesempatan berkumpul bersama Direktur
Utama Pertamina, Karen Agustiawan di ruang perpustakaan.
Tak ada jarak diantara mereka. Ruang sengaja didesain
dengan kursi kayu kecil yang ditata melingkar, dimana Karen
duduk di tengah sejajar dengan tiga puluh perwakilan murid
SDN 02 dan 04 Tarandam . Orang nomor satu di Pertamina
itupun berbagi ilmu yang berkaitan dengan minyak bumi.
Berbicara seluk beluk minyak dan gas bumi di depan
forum migas, memang menjadi hal yang biasa bagi Karen.
Tapi lain ceritanya jika harus memaparkan dengan bahasa
anak-anak. Namun bercerita di dikelilingi murid kelas 4
hingga kelas 6 SD, tak membuat Dirut Pertamina canggung.
Bahkan anak-anak dengan antusias menyimak cerita yang
disampaikan Karen.
Beberapa guru dan tamu undangan yang tak bisa masuk
ke ruangan seluas 4 x 4 meter itu berusaha mengintip dari
balik jendela, sementara yang lain memaksa berdesakan di
dalam ruangan.
Karen pun bercerita tent ang proses pencarian mi

nyak di perut bumi. Se
sekali tan gannya me
meragakan lapisan bumi,
menggambarkan dimana
sumber minyak bumi
berada. “Wah Ibu Dirut
Pertamina sabar ya, bisa
jadi guru juga,”celetuk
salah seorang guru yang
mengintip dari sela-sela
jurnalis foto yang meng
abadikan gambar.
Sekitar 10 menit Karen
bercerita. Apa yang disam
paikan menggugah per
tanyaan murid. Beberapa
pertanyaan pun diajukan,
meski sebelumnya bebe
rapa murid merasa malu bertanya. “Ayo siapa yang mau bertanya,
jangan malu,” ajak Karen pada murid-murid.
Reka Morena murid kelas 6 SDN Tarandam 4, mengawali
sesi tanya jawab dengan pertanyaan tentang cadangan minyak
di tanah air. “Nah…ini pertanyaan bagus.” Karen pun menjawab
dengan jelas tentang cadangan minyak yang mulai menipis, dan
berpesan agar anak-anak mulai sadar akan pentingnya hemat
energi.

Merasa murid di daerahnya kritis bertanya, spontan
Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang berada di
ruangan tersebut merogoh dompet dan memberikan hadiah
Rp 100 ribu untuk Reka. Pertanyaan Reka pun diikuti pelajar
lainnya, yang menanyakan tentang tips hemat energi, hingga
kunci sukses agar bisa menjadi Direktur Pertamina. “Kalau
ingin jadi direktur, kuncinya belajar rajin, tekun, dan sungguhsungguh,”pesan alumnus ITB ini.MPDSU

