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JAKARTA – Suasana khidmat dan sederhana, tampak
dalam upacara peringatan ulang tahun Kemerdekaan
RI ke 65 di Kantor Pusat Pertmina. Seluruh Direksi
dan Komisaris hadir dalam peringatan tahunan ke
merdekaan RI. Ribuan pekerja dilibatkan dalam
upacara yang memutihkan halaman parkir kantor
Pusat Pertamina.
Tepat pukul 07.00 WIB bendera merah pu
tih dikibarkan, diiringi lagu Indonesia Raya.
Lambaian sang merah putih yang diterpa
angin menjadi perlambang kekuatan dan
semangat bangsa ini dalam menghadapi
segala cobaan dan tantangan meraih
cita-cita ke depan.
Ini pula yang disampaikan Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan,
dalam amanatnya sebagai pembina
upacara kepada segenap peserta
upacara. “Kita harus belajar dari seja
rah. Dari sejarah muncul semangat
kebersamaan semangat untuk bangkit!”
tegas Karen.
Semangat inilah yang menjadi modal
bagi seluruh pekerja Pertamina untuk
menggapai cita-cita sebagai perusahaan
minyak kelas dunia. “Untuk mencapai per
usahaan minyak kelas dunia sulit. Tetapi
dengan berjuang insyallah kita dapati apa yang
menjadi tujuan kita menuju perusahaan berkelas
dunia. Kalau kita bangkit, belajar seperti pejuang
negeri ini untuk mendapatkan kemerdekaan, maka
pencapaian menuju perusahaan kelas dunia pun bisa
kita raih,”papar Karen.
Usai upacara, Dirut memberikan bingkisan kepada
mantan pejuang yang tergabung dalam Legiun Veteran
RI di bawah koordinator Kementerian ESDM. Para ve
teran ini menerima bingkisan sebagai apresiasi atas jasa
mereka kepada bangsa dan Pertamina, khususnya. Dana
yang diberikan total Rp100 juta, yang dibagikan kepada 50
veteran.
Usai menerima bingkisan ketua KKVI ESDM Abdul Rahman.
S menyatakan berterima kasih kepada Pertamina yang masih
mengingat perjuangan para veteran untuk kemerdekaan. Tentunya
kita semua berharap karena Pertamina sebuah perusahaan hingga
sampai saat ini Pertamina masih bisa menyelamatkan Negara untuk
kebutuhan energinya. Dan terus berjuang untuk menjadi perusahaan
yang terbesar. “Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dirut, memang
perlu bagi seluruh karyawan memahami bagaimana caranya untuk
bisa mengamankan seluruh kegiatan Pertamina untuk menjaga
kemandirian bangsa ini,” kata Abdul Rahman.
Rangkaian peringatan 17 Agustus juga diisi dengan Values Day
berupa pembekalan spiritual oleh Ary Ginadjar guna penerapan 6C
kepada seluruh pekerja di unit bisnis dan anak perusahan Pertamina.
MP
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SEMANGAT
KEBERSAMAAN
UNTUK
BANGKIT

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Menteri
Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, dan Presiden FSPPB
Ugan Gandar melakukan bersalaman sebagai tanda
disepakatinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III.

PKB III DISEPAKATI
SINERGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN

CILACAP - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III pe
riode tahun 2010 - 2012 ditandatangani oleh Dirut
PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan Pre
siden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) Ugan Gandar. Acara berlangsung di Gedung
Patra Graha, RU IV Cilacap, pada Sabtu (14/8), dan
disaksikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja &
Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar.
PKB yang baru saja ditandatangani merupakan
perjanjian kerja bersama yang ketiga antara PT
Pertamina (Persero) dengan FSPPB. Sebelum
sampai ke penandatanganan, telah berlangsung
beberapa kali perundingan pra-PKB, yang dihadiri
wakil-wakil perusahaan, serikat pekerja dan Ditjen
PHI dan Jamsos Kemnakertrans. PKB ketiga ini
dianggap terbaik untuk pekerja, terbaik pula untuk
perusahaan.
Penandatanganan dihadiri juga Komisaris Uta
ma Sugiharto, Komisaris Nurdin Zainal, Direktur
Pengolahan Edi Setianto, Direktur SDM Rukmi Hadi
hartini, SVP HR Mamad Samadi, GM RU IV Cilacap
Syofrinaldy, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Migas Indonesia Faisal Yusra, dll.
Dirut Pertamina Karen Agustiawan menyatakan
bahwa PKB III yang ditandatangani di awal bulan suci
Ramadhan ini bisa menjadi awal yang lebih baik bagi
seluruh elemen di Pertamina. “Pada prinsipnya Direksi
merasa senang, karena pekerja Pertamina pada

akhirnya memiliki sebuah panduan yang sangat penting
untuk membangun hubungan industrial yang harmonis
dengan perusahaan yang kita cintai ini, pada masa sekarang
dan masa yang akan datang,” kata Karen.
“Menurut pandangan kami, hubungan yang harmonis
antara manajemen dengan serikat pekerja di Pertamina
sudah terjalin jauh lebih baik dibandingkan dengan BUMNBUMN lainnya di Indonesia. Image bahwa serikat pekerja
selalu bertentangan dan beroposisi dengan manajemen
tidak berlaku di Pertamina. Komunikasi yang baik antara
Direksi dan FSPPB dalam perundingan yang lalu, tentu akan
terus kami lakukan,” papar Karen.
Dirut juga memberikan apresiasinya pada FSPPB
yang telah mendukung Pertamina, dalam menyikapi dan
menghadapi berbagai masalah yang dihadapi Pertamina,
termasuk dalam hal ledakan gas Elpiji 3 Kg sampai tudingan
soal kualitas Premium.
Presiden FSPPB Ugan Gandar dalam sambutannya
menyatakan bahwa filosofi dasar dengan adanya PKB (baik
dari PKB I, PKB II dan PKB III), bagaimana pekerja Pertamina
berkontribusi dalam mempertahankan kelangsungan bisnis
perusahaan sesuai dengan visi dan misi FSPPB. Ugan
menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan bisnis
Pertamina dari segala macam rongrongan dari pihak luar,
jauh lebih penting dan strategis daripada memperjuangkan
aspek kesejahteraan dan lingkungan pekerja itu sendiri.
Bersambung ke halaman 11
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Bekerja dengan Hati
Pengantar Redaksi :
Dalam kesempatan Values
Day yang digelar usai upacara
17 Agustus 2010, Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan mengingatkan
kembali kepada pekerja
Pertamina tentang tata nilai 6 C
(Clean, Confident, Competitive,
Cutomer Focused, Capable,
dan Commercial) yang harus
dijadikan sebagai Ways of Life. Momen Kemerdekaan
yang bersamaan dengan bulan suci Ramadhan,
menjadi saat yang tepat untuk kembali merenungi
dan introspeksi atas apa yang telah kita lakukan bagi
Pertamina.
Berbeda dengan peringatan 17-an sebelumsebelumnya, perusahaan memang tidak mengadakan
acara-acara perlombaan. Tentu saja, momen puasa di
Bulan Ramadhan ini menjadi salah satu pertimbangan
dari perusahaan untuk tidak melakukan kegiatankegiatan yang banyak menguras energi. Meski
demikian, apa yang kita lakukan melalui Values Day ini
saya harapkan tidak akan mengurangi kebersamaan,
semangat berkompetisi, maupun nilai-nilai lain yang
biasa kita lakukan melalui berbagai macam perlombaan
17-an.
Kita berkumpul di acara ini, meluangkan waktu di
tengah hari libur kita, adalah untuk kembali mengingat
dan menghayati tata nilai yang dimiliki oleh Pertamina.
Tata nilai yang kita kenal dengan 6C ini begitu penting
bagi maju mundurnya Pertamina. Karena itu, 6C adalah
tata nilai yang harus kita yakini dan kita wujudkan
dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, baik pada
saat menjalankan aktifitas kerja maupun selepas
jam kerja kita, selama kita masih menjadi bagian dari
Pertamina. Etika 24 x 7 yang harus kita jalankan, harus
mencerminkan 6C yaitu Clean, Confident, Competitive,
Cutomer Focused, Capable, dan Commercial.
Tata nilai inilah yang akan mampu membangkitkan
kesadaran akan arti penting mewujudkan Pertamina
sebagai perusahaan kelas dunia. Tata nilai 6C ini pula
yang akan mampu memberikan arahan bagaimana
kita harus menjalankan rencana jangka panjang
perusahaan, serta menanamkan semangat dalam
berjuang mempercepat transformasi dan bagaimana kita
siap berkompetisi di bisnis migas baik nasional maupun
internasional.
Tata nilai 6C seharusnya juga menjadi identitas
dari Pertamina. Sama dengan halnya sebuah ideologi
negara, 6C-lah yang akan membedakan Pertamina
dengan perusahaan lain di Indonesia maupun belahan
dunia lain. Lebih dari itu, tata nilai 6C juga lah yang akan
mempersatukan kita sesama insan Pertamina. Memang
tidak mudah untuk mengimplementasikan idealisme
yang saya sampaikan tadi. Namun saya selalu yakin,
jika kita memang betul-betul berniat, maka tidak akan
ada yang tidak mungkin untuk dapat kita lakukan.
Saya memiliki harapan yang sangat besar, bahwa
pada saatnya nanti, antara Pertamina, pekerja
Pertamina, dan tata nilai 6C akan menjadi satu kesatuan
yang solid. Setiap pekerja Pertamina pastilah orangorang yang Clean. Clean dalam arti mampu mengelola
bisnis secara profesional, menghindari kepentingan,
praktik suap lenyap dari Pertamina, seluruh pekerjanya
senantiasa memiliki integritas yang baik dan selalu
menjalankan bisnis dalam koridor GCG.
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Setiap pekerja Pertamina ke depan juga dapat
dikenali dan disegani oleh mitra bisnis maupun pesaing
karena memiliki Confident. Memiliki rasa percaya diri
yang baik, Sehingga Pertamina dapat dengan percaya
diri berada di garda terdepan menjadi pelopor dalam
reformasi BUMN, sekaligus menjadi pilar pembangunan
negeri ini dan kebanggaan Bangsa Indonesia.
Pekerja Pertamina dan Pertamina juga harus dikenal
karena Competitive. Artinya mampu berkompetisi dalam
skala regional maupun internasional. Iklim kerja di
perusahaan pun akan senantiasa didorong untuk tumbuh
melalui investasi dan budaya kerja yang sadar akan
biaya dan menghargai kinerja.
Selain itu, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah
customer itu ibarat darah bagi perusahaan ini. Tanpa
customer, Pertamina bukanlah apa-apa, Pertamina bisa
mati. Untuk itu, setiap insan Pertamina dan perusahaan
ini harus dikenal karena Customer Focused-nya.
Segala aktivitas yang kita jalankan harus berorientasi
pada kepentingan pelanggan. Berikanlah pelayanan
yang terbaik kepada pelanggan dan kita harus selalu
berkomitmen untuk itu.
Lebih dari itu, Pertamina dan seluruh pekerjanya
harus mampu menciptakan nilai tambah yang selalu
berorientasi pada aspek komersial. Ambillah keputusan
berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. Meski
sebagai BUMN hal-hal seperti ini sulit kita lakukan,
tapi jalankan semaksimal mungkin selama itu tidak
merugikan kepentingan yang lebih besar, yaitu
kepentingan bangsa dan negera kita. Inilah yang kita
harapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pekerja
melalui nilai Commercial dari 6C.
Yang terakhir, pada saatnya nanti, Pertamina dan
seluruh pekerja yang ikut menjalankan roda perusahaan
ini akan dikenal sebagai orang-orang yang Capable.
Pertamina akan dikenal karena dikelola oleh pemimpin
dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta serta
pengusaan di bidang teknis yang tinggi. Selain itu,
dengan memiliki kemampuan riset dan pengembangan
teknologi yang baik, akan menjadikan perusahaan ini
benar-benar menjadi perusahaan yang Capable di mata
pesaing.
Pekerja Pertamina yang saya banggakan,
Apabila keyakinan dan sekaligus harapan saya
menjadikan tata nilai 6C itu sebagai ways of life kita
selama menjadi bagian Pertamina itu terwujud, maka
saya yakin, kita akan mampu bekerja di perusahaan ini
dengan hati. Bukan sekadar bekerja dengan pikiran dan
hanya menjalankan rutinitas harian tanpa memiliki nilai
lebih di dalamnya.
Karena itu, bertepatan dengan hari-hari dan bulan
yang sangat istimewa pada saat ini, kita bersamasama mengosongkan hati kita, untuk bersama-sama
meluruskan niat kita bekerja di Pertamina. Jadikanlah
bekerja itu sebagai ibadah dan bukan sekadar mencari
nafkah. Dan jadikanlah tata nilai 6C tu sebagai salah
satu motivasi dan modal kerja kita dalam bekerja di
Pertamina. Nyatakan kembali komitmen kita untuk
menjalankan 6C itu mulai saat ini dengan niat tulus dan
kesungguhan hati kita. Karena kalau kita mau meresapi
dan memahaminya, di balik setiap nilai yang ada dalam
6C itu, ada nilai ibadah yang dapat kita amalkan selama
kita masih mendapatkan amanah dari Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa untuk mengabdikan diri di Pertamina.
Semoga, Allah SWT akan senantiasa memberkati
setiap langkah kita dan selalu memberikan perlindungan
dan limpahan karunia-Nya kepada Pertamina dan
kepada kita, seluruh pekerja Pertamina.MPBIRO DIREKSI/DSU

Editorial
Isu Apa Lagi?
Judul ini – Isu Apa Lagi? – sengaja kita sodorkan
sebagai ekspresi ketidakpuasan kita, betapa
Pertamina berlangganan diterpa isu. Ketika Juli 2010
lalu berkembang isu rusaknya fuel pump sejumlah
kendaraan taksi (Blue Bird dan Express), pertanyaan
kita mengapa selama puluhan tahun Pertamina
mengolah crude oil menjadi aneka produk BBM, lalu
mendistribusikannya, tak pernah ada isu semacam
itu? Mengapa isu itu baru muncul sekarang, serentak,
dan massal di dua perusahaan taksi saja, dan tidak di
semua perusahaan taksi? Mengapa tidak dari dulu dan
tidak untuk semua mobil? Bukankah pemakai BBM
Pertamina massal di seluruh Indonesia?
Pertanyaan semacam ini patut diajukan oleh
detektif dalam film-film Hollywood jika isu yang
menerpa Pertamina ini ditangani mereka. Apakah ada
konspirasi, beradu kepentingan pihak-pihak tertentu,
fitnah, persaingan tidak sehat? Atau sekadar soal
teknis pemeliharaan fuel pump dua perusahaan taksi
itu? Mengapa isu ini muncul setelah isu “penjualan
BBM jenis premium, kualitas pertamax” yang
ditengarai dilakukan perusahaan swasta asing bulanbulan sebelumnya di Medan? Kebetulankah?
Media massa di Medan, kalangan DPRD, Pemda
I dan II, serta Hiswana Migas Medan, Juli lalu semua
diresahkan oleh penjualan bensin jenis “premium” oleh
perusahaan non Pertamina tapi hasil pembakarannya
– seperti diungkapkan sopir-sopir taksi di Medan
-- secepat bensin jenis Pertamax dengan RON 92.
“Kalau isu itu berkembang, Pertamina akan action,”
ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo
kepada Warta Pertamina Edisi Juli 2010 menanggapi
soal isu Medan.
BBM bersubsidi yang dibolehkan dijual perusahaan
non Pertamina tahun 2010 ini adalah Solar dan
Premium. Sesuai standar internasional Premium itu
RON-nya 88, dan Pertamina menaati aturan ini. Tapi
akibatnya, ketika bensin jenis “premium berkualitas
pertamax” ini dijual dengan harga subsidi, sebagian
konsumen di Medan menyerbu SPBU yang menjual
BBM istimewa ini. Persaingan kualitas yang tidak fair.
Kembali ke soal isu fuel pump, terlepas isu ini sarat
kepentingan pihak tertentu atau tidak, secara teknis
kita tetap mengharapkan pengguna mobil tetap secara
konsisten menyesuaikan jenis BBM yang dipakai
cocok dengan kebutuhan jenis mobil miliknya sesuai
manual book. Kalau harus menggunakan Pertamax,
ya gunakanlah secara konsisten jenis bensin ini.
Komponen setiap produk otomotif memiliki kesensitifan
terhadap jenis bensin tertentu, dan karenanya harus
dihindari yang bukan
peruntukannya.
Pertamina
semakin intensif
berkomunikasi dengan
ATPM dan Gaikindo
untuk menyelaraskan
spek mobil-mobil
impor mereka dengan
spek dan jenis BBM
yang diperlukannya.
Baru-baru saja
BMW X1, misalnya,
merekomendasikan
Pertamina Dex
sebagai bahan bakar
jenis mobil mewah
tersebut.MP

SUARA

PEKERJA

No. 34

Tahun XLVI, 23 Agustus 2010

3

Apa Kabar Medical Board?
Ketika sistem asuransi kesehatan – saat ini dipegang
GESA - diberlakukan kepada pekerja Pertamina penerimaan
setelah tahun 2001 pertama kali diberlakukan, sempat
muncul pro dan kontra di perusahaan. Suara-suara pekerja
“baru” yang merasa mendapat perlakuan berbeda dari
perusahaan mencuat. Bahkan, dari informasi yang saya
pernah dengar, saat itu pekerja “baru” sampai berusaha
mencari pertolongan melalui Federasi Serikat Pekerja
Pertamina Bersatu (FSPPB).
Dukungan yang dicari dari FSPPB pun membuahkan
hasil. Isu ini akhirnya menjadi salah satu poin yang dibahas
oleh Pengurus FSPBB dan mendapatkan tanggapan dari
manajemen Pertamina. Melalui perundingan yang dilakukan
dengan kondusif, akhirnya dihasilkan keputusan win win
solution.
Salah satunya, program asuransi kesehatan untuk
pekerja penerimaan tahun 2003 dan selanjutnya akan
dipantau secara ketat. Apabila plafon premi asuransi
dirasa kurang, maka akan ada solusinya. Salah satunya
adalah melalui Medical Board. Lembaga ini dibentuk dan
diharapkan akan mampu menjadi mediator antara pekerja
Pertamina dan pihak asuransi jika timbul masalah selama
klaim asuransi.
Harus diakui, sistem asuransi kesehatan di satu sisi
memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan sistem
kesehatan sebelumnya. Salah satunya, pekerja yang
dulunya hanya bisa berobat di RSPP dan jaringannya,
kini bebas memilih. Saya pun salah satu yang merasakan
manfaat ini. Ketika harus memeriksakan kehamilan istri,
saya tak perlu jauh-jauh pergi ke RSPP. Pun dengan
komentar beberapa rekan di unit operasi yang merasa
nyaman memilih Rumah Sakit yang diinginkan untuk
berobat.
Meski demikian, di balik kelebihan tersebut, ada
kekurangan yang mungkin dianggap kecil bagi sebagian
orang, namun penting bagi yang lain dan seolah luput dari
perhatian manajemen perusahaan. Kebetulan saya pribadi
pernah mengalaminya. Pun dengan rekan kerja di daerah.
Si rekan kerja saya ini bercerita, bahwa saat melakukan
imunisasi untuk sang buah hati, dirinya dipaksa merogoh
koceknya sendiri. Padahal selama ini dia tidak mengalami
masalah dengan klaim asuransi di RS tersebut.
Mengapa harus sampai merogoh kocek sendiri ? Usut
punya usut, pihak RS dan asuransi kesehatan (GESA)
sudah tidak memiliki ikatan kerjasama lagi. Alias kontrak
kerjasama antara GESA dan RS tersebut sudah habis.
Hasilnya, rekan saya ini, disarankan untuk membayar
terlebih dahulu biaya imunisasi dan diminta melakukan
reimbursement kepada pihak GESA.

Hal yang sama seperti ini pernah saya alami. Bedanya,
ini terkait pemeriksaan kehamilan dari istri saya. Selama
hampir 5 bulan melakukan pemeriksaan kehamilan di RS A,
awalnya tak ada masalah sama sekali selama melakukan
klaim asuransi di RS A. Namun memasuki bulan ke-6,
pihak RS menolak penggunaan asuransi GESA. Alasannya
persis dengan yang dialami oleh rekan kerja saya. Pihak
GESA tidak sedang dalam ikatan kerjasama dengan RS A.
Setelah melalui adu mulut dengan pihak asuransi, akhirnya
saya disarankan untuk menggunakan dana pribadi terlebih
dahulu. Baru setelah itu di-reimburst langsung ke kantor
asuransi.
Ternyata permasalahan ini tak berhenti sampai di
sini. Ketika saya melakukan reimburst ke kantor asuransi,
kendala lain muncul. Menurut petugas asuransi, berkasberkas yang saya bawa tidak lengkap. Ada satu formulir
(disediakan oleh pihak asuransi) yang harus diisi oleh dokter
yang memeriksa istri saya. Saya pun diminta membawa
formulir itu untuk diisi oleh si dokter. Tentu saja permintaan
itu saya tolak. Mana mungkin saya harus kembali ke RS
tersebut dan menemui si dokter hanya untuk meminta
mengisi formulir yang diminta pihak asuransi ? Akhirnya,
sama seperti rekan kerja saya, saya memilih untuk
membayar biaya tersebut secara pribadi.
Dua kasus ini mungkin hanya satu dari sekian banyak
permasalahan terkait penerapan asuransi kesehatan
yang seharusnya ditampung, senantiasa dimonitor, dan
dicarikan solusinya oleh manajemen. Medical Board
(mohon dikoreksi dan tanggapan jika memang tidak benar)
seharusnya mampu menjembatani dan mencarikan solusi
untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi di
lapangan seperti ini.
Yang jadi masalah bagi saya, dan mungkin juga dialami
oleh pekerja Pertamina yang menggunakan asuransi
kesehatan adalah, dimanakah Medical Board berada ?
Adakah kontak atau pihak-pihak yang dapat kami mintai
informasi atau keterangan jika permasalahan asuransi ini
muncul tiba-tiba ? Atau jangan-jangan, Medical Board
sendiri sampai saat ini hanya tertulis di atas sepucuk kertas
kesepakatan antara manajemen dan FSPPB saat itu ?
Semoga tulisan ini mendapatkan tanggapan dari
pihak Medical Board jika memang sudah ada. Sekaligus
mendapatkan umpan balik yang mampu memberikan
pencerahan dan perbaikan atas sistem pelayanan asuransi
kesehatan bagi kita semua.MP

Zainal Abidin
Asisten BOD Support

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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Dirum Resmikan
HSE Training Center
Sungai Gerong
PLAJU - HSE Training Center Sungai Gerong, Senin
(9/8) diresmikan oleh Direktur Umum Pertamina Waluyo
dengan pengguntingan pita dilanjutkan dengan berbagai
unjuk kebolehan atraksi pemadaman api di fire ground
HSE Sungai Gerong yang membakar kilang, boiler,
gedung bertingkat, sumur bor, penyelamatan korban
kebakaran dalam gedung bertingkat serta penyelamatan
korban pada helicopter yang jatuh ke dalam air oleh tim
pemadam api dari HSE dan HSE RU III.
Api besar yang membumbung tinggi disertai asap
tebal layaknya terjadi kebakaran, tidak membuat tim
pemadam kebakaran menyerah, terus berjibaku merebut
kerangan untuk ditutupnya dari kobaran api hingga api
padam dan berhasil menyelamatkan para korban baik
melalui tali peluncur maupun escape chute.
Menurut Waluyo, atraksi tim pemadaman kebakaran
RU III menunjukkan kemampuan yang patut dibanggakan
dan sebagai bukti professional pusat pelatihan
keselamatan kerja nasional yang diberi nama Health
Safety & Environment (HSE) yang dimiliki Pertamina.
HSE Sungai Gerong sejak dahulu dikenal dengan
pusat pelatihan. Namun beberapa tahun yang lalu
sempat tidak aktif dan sekarang direfleksi kembali
seiring dengan cita-cita Pertamina menjadi perusahaan
minyak kelas dunia (world class), sehingga harus
memenuhi salah satu standar HSE yang sempurna
(Excellent) serta menyiapkan standar keselamatan
kerja yang baik termasuk sumber daya manusia yang
mampu mengatasi keadaan darurat seperti kebakaran
dan tindak penyelamatan lainya.
HSE Training Center sebagai pusat pelatihan
pemadaman, penyelamatan dilengkapi dengan fire
ground, smoke chamber, gedung bertingkat, rescue
boath, life boat, kolam renang, helicopter under escape
water simulation dan masih banyak lainya, “HSE
Sungai Gerong bukan hanya untuk pekerja Pertamina
saja, tetapi juga untuk perusahaan minyak lainnya.
Ini merupakan HSE Training Center terbaik di Asia,”
cetusnya.
Pertamina harus menyiapkan performance kinerja
khususnya RU III yang lebih maju, untuk menuju citacitanya menjadi kilang minyak dan petrokimia nasional
terkemuka di Asia Tenggara tahun 2015, sejalan dengan
permintaan Pemerintah untuk melakukan percepatan
perubahan menjadi perusahaan minyak nasional kelas
dunia.
Acara dihadiri, Direktur Jenderal Pengawasan
Tenaga Kerja I Gusti Made Arka, Direktur SDM Perta
mina Rukmi Hardihartini, Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Alam Sumatera Selatan Yulizardinoto, Manager
Reliability RU III Plaju Sumardi, GM Pemasaran Retail
Region II Haris Budiarto, Tim Manajemen RU III serta
undangan lainya.MP RU III

4

Dirut Pertamina :

Komitmen Pertamina Tidak Perlu Diragukan
JAKARTA - “Dalam komitmen
kepada bangsa ini, saya kira
komitmen Pertamina sudah
tidak perlu diragukan lagi!”
tegas Dirut Pertamina Karen
Agustiawan.
Penegasan tersebut dika
takan Dirut Pertamina Karen
Agustiawan ketika menerima
rombongan empat anggota
Dew an Perwakilan Daerah
(DPD) RI yang mewakili DKI
Jakarta, pada Selasa (10/8)
di Lantai 3 Gedung Utama,
Kantor Pusat Pertamina.
Keempat anggota DPD RI
wilayah DKI Jakarta tersebut
adalah H. Dani Anwar, DR.
(HC) AM Fatwa, H. Djan
Faridz dan H. Pardi SH. Mere
ka didampingi 13 staf dari
Sekretariat DPD RI dan stafstaf pribadi anggota DPD.
Sementara Dirut Pertamina
didampingi Direktur Pema
saran & Niaga Djaelani Su
tomo, SVP Pemasaran Ha
riyoto Saleh, VP Gas Do
mestik Agus Himawan, be
serta jajaran staf dari Divisi
Komunikasi Korporat dan
Gas Domestik.
Beberapa persoalan di
tanyakan kepada Dirut Per
tamina, seperti persoalan
yang sedang hangat di ma
syar akat, yaitu maraknya
insiden yan berkaitan dengan
gas Elpiji 3 Kg di berbagai

Foto : OPHAN/Dok. Pertamina

Atraksi pemadaman api saat
peresmian HSE Training Center
Sungai Gerong.

Tahun XLVI, 23 Agustus 2010

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berkomunikasi dengan DPD DKI Jakarta.

wilayah Provinsi DKI Jakarta,
pengoplosan gas Elpiji, dan
indikasi tabung gas ukuran
3 Kg dan 12 Kg yang tidak
layak pakai.
Selain itu, DPD juga
men anyakan hal-hal yang
berkaitan dengan UU Mi
gas No. 22 tahun 2001; per
saingan di sektor hulu dan
hilir bisnis migas di Indo
nesia; persoalan kuota BBM
PSO, mempertanyakan
mas alah nasionalisme da
lam pengelolaan migas di
Indonesia, persoalan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBB-KB) hingga
pasokan gas untuk busway
di Jakarta.
Dalam kesempatan itu,

Dirut Pertamina menjelaskan
posisi Pertamina dimana
secara korporasi berada
dibawah Menteri Negara
BUMN, dan secara teknis
berada dibawah Menteri
ESDM. Penjelasan yang
mendasar ini diperlukan agar
para anggota DPD dapat
memahami posisi Pertamina.
Dirut memberikan contoh
dimana Pertamina harus
melaksanakan distribusi BBM
PSO yang secara bisnis tidak
menguntungkan Pertamina,
namun nanti di akhir tahun
akan ditanyakan didalam
RUPS. “Kalau kami mau me
revitalisasi aset, sesuai UU
tentang BUMN, tentu harus
ada economic scale-nya.

Karena kami juga tidak boleh
merugi,” kata Karen tegas.
Karena itu, lanjut Karen,
sekalipun kuota BBM PSO
sudah terlampaui sebelum
akhir tahun, Pertamina te
tap memasok BBM PSO ke
masyarakat yang mengaki
batkan kerugian untuk Per
tamina meskipun tidak men
dapat subsidi di luar kuota
yang sudah ditentukan.
Kunjungan yang ber
langsung sekitar dua jam itu
diisi dengan tanya jawab yang
seru. Acara diakhiri dengan
penyerahan cinderamata
dari Dirut Pertamina Karen
Agustiawan kepada AM Fat
wa, salah satu anggota DPD
RI.MPUHK

Pemasaran BBM Retail Region I Adakan
Pertamax Fun City Rally 2010
Medan – Untuk lebih memper
kenalkan dan mendekatkan
produk unggulan Pertamina
yang ramah lingkungan ke
pada pengguna kendaraan,
Pemasaran BBM Retail
Region I bekerjasama de
ngan Ikatan Motor Indonesia
(IMI) Sumatera Utara meng
gelar acara rally mobil dan
sepeda motor. Acara bertajuk
Pertamina Pertamax Fun City
Rally 2010 tersebut dibuka oleh
Manager HR Area Sumbagut
selaku Ambassador, Mufti,
di Pelataran Parkir Kantor
Pertamina Pemasaran Region
I Medan, Minggu (8/8) pagi,
dengan melepas 35 peserta
mobil dan 85 sepeda motor.
Perlombaan Pertamina
Pert amax Fun Rally 2010
ini di bagi dua kategori yaitu
kategori mobil dan kategori
sepeda motor, dengan meng
ikuti rute yang diberikan oleh
panitia perlombaan secara
bersamaan saat start.

Dengan surat sebagai
petunjuk rute yang diberikan
oleh panitia, para driver/rider
didampingi navigator mem
bawa kendarannya untuk
mencari pos yang berada di
jalan hingga finish di SPBU
14.203.1199 Haji Anif Jl Ce
mara Deli Serdang.
Mufti saat melepas pe
sert a mengatakan bahwa
tujuan dalam acara ini adalah
untuk membangkitkan image
Pertamax kepada pengguna
kendaraan di Sumatera Utara.
“Kita ingin membangkitkan
image Pertamax, dan juga
image Pertamina sebagai per
usahaan kebanggan bangsa,”
ujar Mufti.
Dalam kegiatan ini, Pe
masaran BBM Retail Re
gion I juga memberikan
200 helm berstandar SNI
secara gratis kepada seluruh
peserta. Diharapkan, pem
ber ian helm ini dapat me
ningkatkan kedisiplinan

Foto : PMS REG. I
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pen gendara sepeda motor
dan semakin peduli dengan
keselamatannya.
Sementara itu, Ketua Ikat
an Motor Indonesia (IMI), Ijeck
Shah mengungkapkan bahwa
masyarakat Sumatera Utara
dalam mengikuti kegiatan ini
sangat banyak peminatnya.
Ijeck juga menjelaskan,
produk Pertamina seperti
Pertamax yang merupakan
produk unggulan ini, sangat
baik di kendaraan. “Bahkan
Pertamax selalu digunakan

oleh pembalap-pembalap
yang ada Indonesia,” ungkap
Ijeck
Pertamax Fun Rally
2010 dengan kategori mobil
dimenangkan oleh Hary San
dy dan Syariful Adil, Eddy
WS dan Julio Verdy, serta
M. Aldrian Saragi dan Aulia
A. Sedangkan untuk sepeda
motor, dimenangkan oleh
Refiadi dan M Hakim P, Rizky
Fauzi dan Bayu Ferdhana,
serta Rachmad Saleh E dan
Apprally E S. MPPMS REG. I

JAKARTA, (NERACA) - Pertamina menggandeng mitra
kerjasama dari Kuwait untuk pembangunan refinery
atau kilang minyak. Selain itu, Indonesia juga menjalin
kerjasama dengan perusahaan Iran untuk pembangunan
kilang di Bojonegara, Banten. Pembangunan kilang
Bojonegara yang dilakukan oleh perusahaan patungan
antara Pertamina, National Iranian Oil Regining
and Distributions Company, dan Petrofield Malaysia
diperkirakan menghabiskan dana senilai 7,4 miliar dolar
AS.

PEMKAB BEKASI USULKAN BUMD KELOLA
LADANG GAS BARU
BEKASI, (INDOPOS) - Ditemukannya cadangan migas
baru oleh Pertamina yag berlokasi di Sumur Pondok
Mekar I, Pondok Makmur 3 dan 4, Kabupaten Bekasi
disambut hangat pemerintah daerah setempat. Pasalnya,
pemasukan Pemkab Bekasi bakal bertambah dari dana
bagi hasil dari sektor minyak tersebut. Sekda Kabupaten
Bekasi Dadang Mulyadi mengatakan jika temuan
tersebut sudah sampai pada tahap eksplorasi, Pemkab
bisa saja ditangani oleh BUMD yang baru dibentuk
Pemkab. “Kita lihat saja nanti. Tengah dijajaki,” cetusnya.
Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat DPRD
Kabupaten Bekasi Ta’ih Minarno mengusulkan cadangan
gas yang ditemukan dari sumur baru dikelola BUMD yang
baru dbentuk, yakni PT Bekasi Putra Jaya.

sosialisasi elpiji akan libatkan
beberapa kementerian

JAKARTA, (KOmpas) - Pemerintah akan mengintensif
kan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan
Elpiji dan aksesorisnya secara aman dan benar di ber
bagai tempat di Indonesia. Hal ini dinilai sangat men
desak untuk dilakukan mengingat kejadian ledakan
Elpiji terus terjadi dan menelan korban jiwa. Menurut
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, pihaknya telah
ditunjuk sebagai koordinator dalam program sosialisasi
mengenai penggunaan Elpiji yang melibatkan sejumlah
kementerian teknis terkait dan Pertamina. “Kami meng
gunakan saluran-saluran dan jaringan yang sudah ada
karena waktu pelaksanaan sosialisasi sangat mende
sak,” kata Darwin. Selain kementerian teknis terkait,
kegiatan sosialisasi tersebut akan melibatkan organisasi
kemasyarakatan termasuk para kader PKK mengingat
kebanyakan pengguna Elpiji adalah kalangan ibu rumah
tangga.

Pertamina Raih laBa tertinggi

JAKARTA, (republika) - Pertamina masih menjadi
kontributor terdepan terhadap laba BUMN sepanjang
semester I 2010. BUMN Migas ini berhasil meraup laba
sebesar Rp 8,7 triliun pada semester I 2010. “Pertamina
paling kuat. Dari Rp 7,2 triliun pada semester I 2009
menjadi Rp 8,7 triliun pada semester I 2010,” kata
Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Seperti diberitakan
sebelumnya, sepanjang semester I 2010, BUMN men
catatkan laba bersih sebesar Rp 45,3 triliun.MPRO
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Gasdom Region I Grebek
Pengoplos Gas 3 Kg ke 50 Kg
Deli Serdang – Pertamina
Unit Gas Domestik Region
I menggerebek sebuah ru
mah penyuntikan gas Elpiji
di Dusun XI, Jl. Sidoharjo
Simpali, Desa Pematang
Johor, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Deli Serdang, Rabu
(11/08) siang. Sebanyak 5
tabung isi 50 kg dan 8 tabung
isi 3 kg disita, sementara pe
milik rumah berhasil kabur.
Penggerebekan yang dila
kukan oleh Unit Gasdom
Reg ion I ini, bermula dari
laporan warga ke Pertamina
Pemasaran Region I, bahwa
di salah satu rumah penduduk
sedang melakukan aktifitas
pengoplosan tabung Elpiji 3
kg ke 50 kg.
Atas laporan tersebut Unit
Gasdom Region I bekerja
sama dengan petugas Ke

polisian Poltabes Medan
melakukan penggerebekan.
Istri BD berinisal YN tak bisa
berkutik saat petugas ber
hasil menemukan barang
bukti tabung dan beberapa
alat penyuntikan gas yang
disembunyikan di kamar dan
gudang tersangka BD.
Kepada petugas pun, ter
sangka YN mengakui bahwa
suaminya kabur saat me
lakukan penyuntikan dan
bahkan lima bulan yang lalu
mereka juga pernah digerebek
oleh Poltabes Medan atas hal
yang sama.
Kepala Operasi Gas Do
mestik Region I Agus Sus
yanto menjelaskan, bahwa
pengg erebekan ini untuk
membuat jera kepada pelakupelaku penyuntikan elpiji,
yang sangat berbahaya dan

Barang bukti berupa tabung gas disita Poltabes Sumut.

berisiko.
”Ini sangat berisiko dan
sangat berbahaya. Maka
untuk mencegah hal-hal yang
tak diinginkan, dilakukan pe
nyitaan barang bukti,” jelas
Agus.
Agus juga berharap ke
pada masyarakat jangan
melak ukan hal-hal yang

berb ahaya. Sebab, selain
risikonya sangat tinggi, hal ter
sebut juga melanggar hukum.
Sebelumnya, Polda Sumut
dan Gasdom Region I berhasil
menangkap dua pelaku pe
nyuntikan dan menyita ra
tusan tabung Elpiji 3 kg dan
12 kg di Tanjung Morawa, Deli
Serdang.MPPMS REG. I

Gasdom Rayon V Terus Maksimalkan Sosialisasi
Elpiji di Bulan Ramadan
MAKASSAR- Gas Domestik
(Gasdom) Region V memak
simalkan sosisalisasi peng
gunaan Elpiji aman guna me
nekan jumlah ledakan terlebih
di bulan suci Ramadan. Ini
terelisasi dari upaya awak
Gasdom menyelenggarakan
sosialisasi di empat titik
berbeda, seperti satu lokasi
di kota Parepare, tiga lokasi
di Makassar yakni Kelurahan
Tamamaung, Kelurahan Bira
dan Kecamatan Wajo, pada 8
Agustus lalu.
Tiara Theasaufi selaku
Sales Representative Gasdom
Region V mengungkapkan
sosialisasi gencar dilakukan
untuk menambah educator
baru dalam hal penggunaan
Elpiji yang aman. ”Kita meng
edukasi masyarakat agar

dalam menggunakan Elpiji
dengan aman dan benar
sehingga tidak lagi terjadi
hal yang tidak diinginkan,
terlebih di bulan Ramadan,”
ujar Tiara.
Demi memaksimalkan
program sosialisasi, Gasdom
bekerjasama dengan be
berapa pihak baik organisasi
kepemudaan, mahasiswa,
SAR media cetak, elektronik
dan online serta peran penting
pemerintah.
Menurut Tiara jadwal
sosialisasi sudah terprogram
rapi dari awal Ramadan
hingga jelang Idul Fitri baik
diselenggarakan secara tung
gal oleh Gasdom maupun
yang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga. ”Setiap akhir
pekan sudah terjadwal kegiat

RU II Adakan In House Training Up Skilling Material
Management Hydro Movement
DUMAI - RU II Dumai mengadakan In House Training Up
Skilling Material Management Hydro Movement di HR
Area/ BP RU II, (26/7). Acara pelatihan ini bertujuan untuk
menambah pengetahuan dan kemampuan pekerja yang
terkait pada perkerjaan Hydro Movement.
Beberapa waktu lalu, perusahaan telah meluncurkan
aplikasi MM Hydro Movement yang dilaksanakan oleh Unit
Pemasaran & Niaga. Dengan MM Hydro Movement, setiap
pergerakan kapal di seluruh Indonesia termasuk di Refinery
Unit II akan mudah termonitor sehingga pelaksanaan
loading kapal maupun distract kapal yang beroperasi bisa
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PERTAMINA GANDENG NEGARA LAIn
KERJASAMA BANGUN KILANG
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terpantau.
Rencananya, aplikasi ini akan go live pada 1 November
2010 di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, General Manager
RU II Dumai meminta kesiapan seluruh pekerja RU II dalam
mengaplikasikan sistem baru tersebut. GM meminta bagian
terkait untuk melaksanakan pelatihan tersebut demi persiapan
pengaplikasian sistem secara menyeluruh.
In House Training MM Hydro Movement diikuti 38 pekerja
dari RU II Dumai dan 10 pekerja dari RU II Sei. Pakning.
Pelatihan dilaksanakan selama lima hari dengan lima
angkatan.MPRU II

Foto : PMS REG. VII

RESUME Pekan Ini

SR Gasdom Region V Tiara Theasaufi memeragakan tentang penggunaan
gas Elpiji yang aman di depan peserta sosialisasi.

an sosialisasi di beber apa
wilayah. Selain itu kita sudah
siapkan beberapa program
tayangan edukasi yang
disiarkan di stasiun TV lokal,”
ungkapnya.
Terkait di bulan suci Ra
madan, banyak pihak yang
memprediksi jika pada bulan
puasa tersebut ledakan yang
diakibatkan oleh gas elpiji
bisa bertambah jumlahnya.
Prediksi sebagian kalangan
itu didasarkan pada tingkat
aktivitas di dapur lebih banyak
dari pada hari biasanya seperti
menjelang buka puasa dan
sahur.
Menanggapi prediks i
tersebut Tiara mengemuka
kan, selain meningkatkan
jumlah sosialisasi, Gasdom
sudah mempersiapkan sat
gas yang sudah dibentuk
beb erapa waktu lalu serta

memaksimal kinerja tim Gas
Servis (G-Serv).
”Satgas selalu sia
 
ga mengantisipasi jika ter
jadi hal yang tidak diingin
kan, sementara G-Serv di
optimalkan dengan melaku
kan kunjungan ke masjidmasjid, berkomunikasi lang
sung dengan masyarakat jika
mengalami kesulitan terkait
penggunaan gas Elpiji,” jelas
nya.
Kejadian yang tidak diingin
bisa terjadi jika masyarakat
belum memahami secara
penuh bagaimana menggu
nakan Elpiji yang aman dan
benar. ”Masyarakat harus
diedukasi tentang sifat dasar
Elpiji, penyebab terjadinya
kebocoran serta upaya yang
harus dilakukan jika terjadi
kebocoran,” pungkas Tiara.
MP
PMS REG. VII
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Kick Off Meeting
EPDP di RU IV
Cilacap
CILACAP - Mengejar gelar World Class
National Oil Company jelas bukan
hal yang mudah, namun bukan tidak
mungkin. Tantangan ini dijawab oleh
Pertamina dengan aksi dan upaya
maksimal melalui terobosan-terobosan
transformasi. Tidak hanya keandalan dari
segi infrastruktur, SDM yang profesional
dan kompeten juga diperlukan sebagai
motor penggerak transformasi.
Salah satu program pengembangan
SDM yang dicanangkan Pertamina
adalah Engineer Profesional Deve
lopm ent Program (EPDP). Program
pendidikan bagi engineer ini diim
plementasikan sejak pekerja diangkat
menjadi pegawai dengan masa pen
didikan 3 x 3 tahun. EPDP dibagi men
jadi dua kategori yaitu Proses dan Non
Proses. Dari kategori tersebut, peserta
dikelompokkan menjadi technical leader
dan management leader.
Demikian disampaikan oleh Manager
Maintenance Plant and Support RU IV
Otto Gerentaka selaku Implementation
Coordinator EPDP Non Process dalam
presentasinya mengawali Kick Off
Meeting pelaksanaan EPDP Non Pro
cess. Program EPDP non process ini
diikuti oleh 11 peserta dari alumni BPS
angkatan 18 dan 19.
Kick off Meeting tersebut dibuka
secara resmi oleh Pjs. GM RU IV M
Ricardo Sihombing dan dihadiri pula
oleh Academy Leader M Yamin Yosfiah
dan Koordinator EPDP Non Process
Pusat Syawaludin.
Selain EPDP, Pertamina juga men
can angkan program Craft Personal
Development Program (CPDP) bagi
operator kilang. Ricardo berharap
melalui program pengembangan SDM
seperti EPDP dan CPDP ini, Pertamina
mampu mencapai visinya menjadi
perusahaan minyak nasional kelas
dunia.MP RU IV
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS)

Service Catalogue CSS (Bagian - 3)
Sebagai fungsi
yang memegang peran
dari sisi Information
& Communication
Technology, CSS
senantiasa berupaya
meningkatkan layanan
kepada pelanggan melalui
berbagai terobosan dan
perbaikan-perbaikan
serta melakukan inovasi
untuk menyediakan
layanan baru. Hingga
saat ini ada 19 layanan
yang telah disiapkan
untuk mendukung bisnis,
meliputi 14 Layanan
Tehnologi Informasi dan 5
Layanan Business Process
Outsourcing. Berikut
adalah Daftar Layanan
CSS bagian- 3 (terakhir).

RALAT
Pada hal. 6 atas kiri,
Media Pertamina edisi
16 Agustus 2010, rubrik
Dinamika Transformasi,
terdapat kesalahan
penulisan judul. Di situ
tertulis ...Office Integra
tion melalui Pertamina
Enterprise Portal.
Seharusnya... Menuju
Paperless Office
Integration melalui
Pertamina Enterprise
Portal.
Demikian koreksi
dari kami.
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Update Status-nya KOMET
Annual Pertamina Quality (APQ) Award
Ajang Penganugerahan dan Kebanggaan
Insan Mutu Pertamina
Tentu masih sangat asing bagi telinga kita semua mendengar istilah APQ Award. Dan banyak dari kita
mungkin yang baru mendengar (membaca) istilah itu saat ini. Makhluk apalagi itu? Hehehe.. APQ Award memang
termasuk “spesies baru” yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari Rapat Kerja Manajemen Mutu
Tengah Tahun 2010 beberapa waktu yang lalu.
Jika tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya kita kerap kali mendengar nama Konvensi Mutu Pertamina,
KOMET Award dan Pertamina Quality Award, maka tahun 2010 ini - bak Bank-Bank yang melakukan merger ketiga ajang penganugerahan tersebut dikemas dalam suatu ajang yang sudah diberi bubur merah bubur putih
“Annual Pertamina Quality Award”.
Sehingga jika dilihat dari silsilah dan asal usulnya, APQ Award sebenarnya memang bukan hal yang terlalu
baru. APQ Award merupakan bentuk apresiasi manajemen terhadap seluruh prestasi pekerja terutama kontribusi
dalam menggerakan dan menumbuhkan aktifitas mutu sehingga dapat meningkatkan kinerja baik individu,
kelompok, unit/region dan dalam skala lebih besarnya lagi adalah Perusahaan. Dan yang lebih uniknya lagi
dalam APQ Award ini, kinerja Top Manajemen juga menjadi poin penilaian yang dinilai secara independent dan
objective oleh berbagai pihak dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Jika dalam anatomi tubuh dikenal
istilah from Top to Toe, maka bergitu pulalah analogi sasaran penerima penghargaan dalam APQ Award ini.
Mulai dari Top Manajemen hingga “Grass Root”, apabila mereka memiliki prestasi yang mampu mendongkrak
terciptanya continuous improvement, perbaikan kinerja dan layak dibanggakan, maka mereka tidak akan luput
untuk mendapatkan apresisasi dalam APQ Award.
Salah satu dasar pemikiran yang memunculkan terciptanya APQ Award ini adalah kesadaran untuk melakukan
efisiens baik itu efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Jika pada tahun-tahun sebelumnya dalam waktu yang sangat
berdekatan ada beberapa kegiatan penting seperti yang telah dijelaskan diatas yang memakan biaya, waktu
dan tenaga yang tidak sedikit, maka dengan APQ Award ini diharapkan akan terjadi efisiensi dan optimalisasi
peran sumber daya yang lebih signifikan.
Beberapa materi prestasi yang akan dinilai dalam APQ Award ini (hasil Raker Manajemen Mutu) dan meliputi
seluruh Unit Usaha/Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina antara lain :
1. Sistem Manajemen, Seluruh Unit Usaha/Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina, Top Management,
Auditor, Dewan Mutu dan Pekerja yang memiliki kontribusi, peran dan prestasi dalam kegiatan pengembangan
dan implementasi Sistem Manajemen (ISO Series).
2. Pertamina Quality Assessment
- Seluruh Unit Usaha/Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina dan Top Manajemen yang memiliki
keunggulan dalam memperbaiki / meningkatkan kinerja proses bisnisnya.
- Para Examiner yang bertugas untuk melakukan assessment yang mampu memberikan masukan / usulan
perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja aplikan secara signifikan juga patut untuk diberikan apresiasi.
3. Continuous Improvement Program
- Seluruh pekerja, kelompok pekerja, dan unit yang aktif dan konsisten dalam melakukan aktifitas CIP dengan
proses dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keberadaan dan kontribusi Top Manajemen dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya aktifitas
CIP juga akan menjadi penilaian ynag cukup penting disini
4. Knowledge Management Pertamina . Seluruh KOMET’ers, PIC dan Top Management yang aktif dalam
membagi penhetahuannya baik dalam bentuk offline maupun online dan menghadiri Forum-forum KOMET
sehingga terciptanya budaya knowledge sharing di lingkungan internal Pertamina.
Sebagai sentuhan akhirnya, APQ Award ini akan dikemas dalam bentuk yang sedikit berbeda sehingga
memberikan kesan yang mendalam bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga banyak manfaat
yang akan diperoleh setelah kita keluar dari acara ini. Tidak hanya kebanggaan karena telah mendapatkan
apresiasi atau melihat para pekerja yang berprestasi, namun juga lecutan dan motivasi bagi diri kita sendiri agar
kita mampu menunjukkan potensi. From “Top to Toe.”, dari Top Manajemen Pertamina hingga “Grass Root”, jika
kita semua berprestasi pastikan salah satu “piala” kebanggaan dalam APQ Award akan menghampiri. Buktikan
nanti….. ☺

Ternyata nggak hanya para Facebooker aja yang bisa kasih update tentang
statusnya. Sama halnya dengan KOMET yang saat ini masuk dalam Triwulan III Tahun
2010, sudah menjalani dan mengalami banyak hal mulai dari hal yang menggembirakan
sampai dengan perihal yang lumayan bikin ketar-ketir (hehehe …). Mau tau apa aja itu,
pastinya dunk klo nggak …wah ter-la-lu namanya!
Update dari KOMET oleh KOMET untuk KOMETers adalah sebagai berikut:
1. “Tim dan PIC KOMET bikin Kesepakatan Surabaya”. Tim dan PIC seluruh Unit/
Region menyusun kesepakatan kinerja yang disebut dengan ‘Kesepakatan Surabaya’
dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di bulan Pebruari 2010 di Kantor
Pemasaran Surabaya.
2. “Direksi Pertamina ikutan Sharing di
Forum KOMET”. Forum KOMET yang
dilaksanakan di Kantor Pusat mendapat
dukungan penuh dari para Direktur yang
ditunjukkan dengan hadirnya mereka
sebagai keynote speaker dalam forum
sebelumnya antara lain :
a. Forum KOMET Maret 2010 dengan
keynote speaker Bagus Setiardja –
Direktur Hulu yang membawakan materi
yang berjudul “Merger & Acquisition.”
b. Forum KOMET Juni 2010 dengan keynote speaker Waluyo – Direktur Umum yang
membawakan materi yang berjudul “KM untuk HSE.”
c. Forum KOMET Juli 2010 dengan keynote speaker Djaelani Sutomo – Direktur P
& N yang membawakan materi yang berjudul “Implementasi VHS (Vendor Held
Stock) dalam Upaya mempertahankan Pelanggan BBM Industri.”
d. Forum KOMET Agustus 2010 dengan keynote speaker Edi Setianto – Direktur
Pengolahan yang membawakan materi yang berjudul “Peningkatan Safety,
Kehandalan dan Optimasi Kilang Pengolahan.”
Diharapkan pada Forum KOMET berikutnya para Direktur lainnya dapat berbagi
pengetahuan bersama KOMETers.
3. “Unit/ Region juga Bikin Forum KOMET” . Unit / Region pun melaksanakan
forum diskusi serupa dengan
melibatkan narasumber dari
Unit / Region-nya masingmasing yang sampai dengan
bulan Juni 2010 yang lalu telah
dilaksanakan sebanyak 21
forum.
4. “KOMET punya 759 Aset”.
Sampai dengan bulan Juni
2010, telah terkumpul sejumlah
759 Aset Pengetahuan dari
1500 aset Pengetahuan yang
ditargetkan.
5. “Portal KOMET, Bentuk dan Tampilan baru …”. Susunan taksonomi KOMET saat
ini telah mengalami perubahan menjadi pengklasifikasian berdasarkan pengetahuan
/ keahlian. Pada saat ini telah disusun taksonomi berdasarkan 22 (duapuluh dua)
ekspertis yang terbagi lagi dalam sub-sub kategori. Tujuan dari perubahan susunan
taksonomi ini adalah untuk mempermudah KOMETers dalam menyimpan dan mencari
aset pengetahuan.

Oleh
Shynta Dewi
Tim KOMET
http://portal.pertamina.com

oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management - Dit. PI & MR

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

Bulan Ramadhan adalah bulan
penuh kesucian, bulan pensucian,
bulan penuh Maghfiroh, penuh
rahmat, bulan ditutupnya pintu
neraka, bulan ketika seluruh umat
beriman pengikut Nabi SAW ber
puasa sebulan penuh, menggem
bleng dhohir bathinnya menggelar
audiensi agung kepada Dzat yang
maha melihat, Allah Azza Wa Jalla.
Bulan Suci Ramadhan,
setiap tahunnya senantiasa Al
lah hadirkan membuka peluang
bagi setiap diri hamba-Nya yang
ingin memperhubungkan hatinya
langsung kepada Allah al-Hakim,
yang Maha Bijaksana dengan
penuh keyakinan, tanpa ragu
sedikitpun, dalam sebuah audiensi
nan agung kepada Allah SWT saat
dimana peluang keemasan dunia
akhirat dibukakan oleh Yang Maha
Pemiliknya. Berbahagialah yang
menyibukkan diri dengan seluruh
ritual pendekatan kepada-Nya, dan
yang juga mengarahkan selu
ruh kegiatan sehari-hari bernilai
ibadah. Saat puasa mengisi pula
dengan Dzikir, Sholat dan mem
baca mendalami al-Quran.
Bulan Suci dijadikannya benarbenar sebagai ajang mendekat
kepada-Nya, apa pun kegiatannya
dan sebagai apa pun. Benarbenar dijadikan ajang pelatihan
dirinya untuk mampu menampil
kan keseimbangan dhohir bathin.
Ramadhan disebut juga bulan
untuk menempa hawa nafsu,
supaya tunduk patuh kepada sang
pencipta,alangkah indah hidup ini
bilamana hawa nafsu bisa dikenda
likan. Inilah saatnya mendudukkan
hawa nafsu supaya mengenal apa
yang haq dan apa yang bathil.
Format penulisan merupakan
ilustrasi awal dari sebuah smssms, yang dilandasi al-Quran dan
al-hadits, serta kisah dan peristiwa
yang memotivasi. Sejak tahun
1999 penulis menyusun katakata hikmah dalam format sms
handphone, yang kemudian dikirim
ke handaitaulan hingga akhirnya
dibukukan.
Dengan menggunakan bahasa
yang lembut dan menyentuh ke
sadaran bathin pembaca, buku ini
mampu mengajak para pembaca
termotivasi untuk mengamalkan
semua materi yang terdapat pada
masing-masing permata.
Isi setiap permata dalam buku
tersebut memberikan pencerah
an bagi jiwa dan menumbuhkan
keikhlasan dalam memberikan
yang terbaik. MPPERPUSTAKAAN
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PWP Pusat Adakan Bakti Sosial dan Sosialisasi
Elpiji kepada Masyarakat Penjaringan
Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wanita
Patra Lola Ferederick ST Siahaan, melakukan
kegiatan bakti sosial berupa pembagian 1.285
buku paket tingkat Sekolah Dasar secara gratis
untuksekolah-sekolah di wilayah Penjaringan
Jakarta Utara, Senin (2/8). Adapun kegiatan
ini dalam rangka pelaksanaan program kerja
Bidang Sosial Budaya Persatuan Wanita Patra
tahun 2010.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum
PWP Lola Ferederick ST Siahaan mengatakan
buku adalah jendela yang sangat berperan
dalam mengembangkan ilmu dan menjadikan
manusia yang bermanfaat. “Kepada seluruh
anak-anakku sekalian, gantungkanlah impian
dan cita-cita kalian setinggi bintang dilangit.
Jangan pernah bermalas-malasan dalam me
nimba ilmu, karena untuk menjadi orang yang
berhasil perlu perjuangan dan kerja keras,”
tukas Lola.
Bersamaan dengan bakti sosial, juga di
lakukan kegiatan sosialisasi tata cara peng
gunaan dan penanggulangan Elpiji 3 kilogram
yang baik dan aman. Kegiatan sosialisasi di
pandu oleh tim konversi Pertamina. Masyarakat
Penjaringan yang hadir pada saat itu, sangat
antusias memperhatikan langkah-langkah apa
saja yang harus dilakukan agar Elpiji yang di
gunakannya aman.
Sementara itu, Sales Representative
Rayon II Gas Domestik Jakarta Nyoman Su

Foto : WNR/Dok. Pertamina
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marjaya memberikan pengarahan bagaimana
menggunakan Elpiji yang aman dan benar.
Menurutnya, gunakan aksesoris Elpiji (tabung,
kompor, regulator dan selang) sesuai SNI, kom
por dan tabung Elpiji ditempatkan di tempat yang
datar dan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara
yang baik; idealnya ventilasi dapur berada di
dinding bagian bawah dan mengarah ke tempat
aman mengingat berat jenis Elpiji lebih berat

dari udara, maka apabila terjadi kebocoran Elpiji
akan berada di bagian bawah atau pintu dapur
terbuka; selang harus terpasang erat dengan
klem pada regulator maupun kompor; tabung
Elpiji diletakkan menjauh dari kompornya atau
sumber api lainnya dan harus diupayakan tidak
terpapar panas; dan pasang regulator pada katup
tabung Elpiji.MPNDJ

PWP Pemasaran Region V Adakan ESQ Parenting
SURABAYA - Pada Kamis (29/4), Persatuan
Wanita Patra (PWP) tingkat wilayah P&N Region
V Surabaya mengadakan ESQ Parenting,
bekerjasama dengan PLC (Pertamina Learning
Center) dalam rangka memeriahkan HUT ke10 PWP. Acara bertempat di ruang Fastron
lantai 3 Menara Pertamina Surabaya. ESQ
parenting ini berlangsung satu hari dari pukul
07.00 sampai pukul 17.30 WIB.
Trainer dari The ESQ Way 165, Fahrul
Jamal menyampaikan materinya dengan sa
ngat bersemangat. Hal ini membuat peserta
yang berjumlah 150 orang antusias mengikuti
dari awal sampai akhir. Peserta diikuti oleh
Ketua PWP Tingkat Wilayah P&N Region
V Surabaya Yanti Iskandar beserta jajaran
pengurus dan anggota, PWP Depot di Jawa
Timur (Malang, Madiun, Tanjung Wangi
dan Camplong), karyawati beserta pekerja
outsourcing, perwaklilan Hiswana Migas serta
perwakilan dari Himpana.

ESQ Parenting meru
pakan suatu metode
pendidikan karakter bagi
orang tua untuk dapat
mendidik putra dan put
rinya menjadi generasi
penerus yang sukses
sesuai dengan Visi ESQ
Parenting “Membangun
Generasi Emas 2020,
2030 dan 2050 Yaitu
Gen er asi yang Cerdas
Spiritual, Emosional dan
Intelektual”.
Dengan ESQ Pa
renting ini diharapkan orang tua dapat mengerti
bahwa cara berpikir anak berbeda dengan orang
tua. Dengan demikian, para orang tua memahami
perkembangan anak-anaknya serta mampu me
ngetahui kesulitan atau ketidaknyamanan yang
dihadapi anak. “ESQ Parenting adalah sarana

untuk meningkatkan kemampuan dan derajat diri
mereka. Semoga dengan adanya ESQ Parenting
ini dapat bermanfaat dan menjadikan para orang
tua yang lebih baik bagi putra-putri kita,” ujar
Ketua PWP Tingkat Wilayah P&N Region V
Surabaya Yanti Iskandar.MPPMS REG. V

KWP RU III Raih Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional
SURABAYA - Koperasi Wanita Patra (KWP)
PWP RU III meraih Koperasi Terbaik Tahun
2010 Kelompok Konsumen Tingkat Nasional
tahun 2010. Penghargaan diserahkan oleh
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Sjarifuddin Hasan kepada Ketua
KWP RU III Dince Herlan pada peringatan
Hari Koperasi ke-63 Tahun 2010 di Halaman
Makodam V Brawijaya Surabaya (15/7),
yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang
Yudoyhono, para menteri dan sejumlah

Gubernur se-Indonesia.
Di seluruh Indonesia, ada 65 koperasi yang
masuk dalam penilaian Kementerian Koperasi
dan UKM, sedangkan untuk Provinsi Sumatera
Selatan diwakili empat koperasi, salah satunya
KWP RU III. “Kami bersyukur KWP mendapat
penghargaan tingkat nasional. Ini semua berkat
dukungan dari Tim Manajemen RU III, pengurus
koperasi dan seluruh anggota,” ungkap Dince.
Dince mengatakan, KWP RU III merupakan
koperasi serba usaha yang mempunyai beberapa

unit usaha seperti unit toko swalayan, simpan
pinjam, jasa pengadaan, pengelolaan gedung
Patra Ogan, dan saat ini telah mempunyai satu
cabang di Sungai Gerong.
Barang-barang yang dijual di toko swalayan
beragam dan harganya pun terjangkau bahkan
lebih murah dari warung atau pasar tradisional.
KWP juga mampu memberikan pinjaman kepada
anggotanya maksimum Rp. 20 juta. Saat ini,
anggota koperasi berjumlah 851 orang dengan
total asset Rp. 6,3 miliar lebih.MPRU III

Foto : DRP/Dok. Pertamina
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DIREKSI PERTAMINA SOSIALIASI ELPIJI 3 KG
DI KALIORI
BANYUMAS - Dalam perjalanan menuju Cilacap,
Jumat (13/8), Dirut Pertamina Karen Agustiawan,
yang didampingi Direktur SDM Pertamina Rukmi
Hadihartini, melakukan inspeksi mendadak ke SPBE
Kaliori di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Ka
bupaten Banyumas. Setelah inspeksi, acara dilan
jutkan dengan sosialisasi Elpiji 3 Kg kepada warga
masyarakat sekitar SPBE Kaliori berada. Sosialisasi
berlangsung di halaman Masjid Kalimasada, Kaliori.
Dalam kesempatan itu, Dirut Karen Agustiawan tu
run langsung memberikan penjelasan kepada warga
masyarakat.MPUHK

diananda haswandi

Manager IT Region II,
IT Operation,
Corporate Shared Service (CSS),
Direktorat Umum

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Foto : KUN/Dok. Pertamina

POSISI

rizman rifqie

Manager IT Region III,
IT Operation,
Corporate Shared Service (CSS),
Direktorat Umum

donny j. subakti
PJ. Direktur Utama
PT Patra Jasa

Warung Kopi

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Jakarta – Direktur Umum Pertamina Waluyo menandatan
gani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur
Utama PT Sarinah (Persero) Jimmy M Rivani Gani dan
Direktur Utama PT Repindo Jagad Raya Ritha Manik di Kantor
Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (10/8). Penandatanganan
dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan asset-asset
milik Pertamina. Untuk diketahui penandatangan ini dilakukan
berkaitan dengan instruksi Menteri BUMN, agar seluruh badan
usaha milik negara harus melakukan sinergi. Dengan adanya
sinergi tersebut merupakan bukti kongkrit bisnis plan sebagai
pemanfaatan antar BUMN. MPNDJ

Pintu Darurat...

Kantor Pusat semakin seru dan meriah. Belakangan
orang Pertamina bisa berbangga hati karena menjadi satusatunya perusahaan --- kalau nggak salah neh – yang punya
sistem detektor yang menggunakan X-Ray.

CILACAP - Ada yang berbeda di pelaksanaan Turn Around (TA)
2010. Selain penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) semakin
ketat, seluruh mitra kerja yang terlibat TA pun dibekali dengan
pengetahuan mengenai safety dan security dalam safety &
security awareness pada saat pendataan awal. Bahkan se
tiap mitra kerja yang akan memasuki kilang selain diperiksa
oleh Sekuriti dan diabsen oleh masing-masing penanggung
jawab juga harus melalui security access berupa finger print
yang mulai diuji cobakan penggunaannya pada 25 Juni 2010.
Siapapun yang belum terdaftar dalam system ini akan ditolak
dan tidak bisa memasuki kilang. Tampak GM RU IV Syofrinaldy
mencoba security access tersebut.MPRU IV

Foto : RU IV Cilacap

PHD SELENGGARAKAN PELATIHAN P3K NON MEDIS
DUMAI - Bertempat di ruang rapat Pertamina Hospital
Dumai (PHD), pada 19/7 berlangsung pelatihan P3K yang
diikuti oleh 30 orang peserta untuk satu angkatan. Kegiatan
ini adakan sebanyak dua angkatan dengan peserta yang
berasal dari pekerja di RU II Dumai dari seluruh bagian,
termasuk para pekerja RU II Pangkalan Brandan dan Sei
Pakning. Direktur PHD Syaiful Bahri membuka pelatihan
P3K non medis ini. Syaiful berharap para peserta mampu
mengikuti jalannya pelatihan ini dengan sungguh-sungguh.
Pelatihan ini juga dimaksudkan agar para pekerja di RU II
ini mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Acara
pembukaan pelatihan ini dihadiri oleh beberapa Tim Mana
jemen RU II, Section Head serta para pekerja Pertamina
Hospital Dumai.MPRU II

Foto : RU II Dumai

Pak Rudianto : Hebat cing, kayak di Bandara aja
Pak Romano : Ya bagus dong, itu namanya Pertamina
modern, lebih aman. Kita nggak mau ambil
risiko, kalau ada orang naruh bom, gimana?
Pak Rudianto : Wah, bagus lah, tapi gimana kalau ada
keadaan darurat, pintu Gedung Utama dan
Gedung Annex cuma satu yang depan aja.
Mas Ule
: Nggak masalah Pak, masih bisa
menampung orang masuk dan keluar.
Pak Rudianto : Kalau terjadi kebakaran, gempa bumi,
ribuan orang berhamburan panik, itu berisiko
kalau pintu cuma satu. Di mana-mana
gedung besar itu ada pintu darurat.
Mang Warta : Paling-paling pintu keluar di Lantai Ground
kan bisa tuh?
Pak Romano : Apa cukup, apakah orang tahu ada pintu di
situ? Ketika kejadian tak diduga, siapa yang
pegang kunci keluar Lanti Ground? Apa
sudah ada petunjuk buat yang pegang kunci,
bahwa kalau darurat dia mesti buka pintu
kaca itu? Ini yang mesti pasti.
Pak Rudianto : Pasti bapak-bapak layanan umum dan K3LL
sudah antisipasi lah kalau soal ini. Tidak
perlu kita pikirkan lagi. Mereka kan pintarpintar.
Mang Warta : Tidak ada salahnya kita mengingatkan, Pak.
Setahu saya sebagai orang gak sekolah
tinggi, soal keamanan itu tanggung jawab
semua orang. Masak kalau ada api, kita
biarkan saja mentang-mentang kita bukan
petugas. Air ngocor kita biarkan saja
kerannya gak ditutup, mentang-mentang kita
bukan petugas.
Ujang
: Alaaaah itu Mang Warta menyindir saya tuh,
karena dia sering ngomelin saya kalau keran
di cucian piring ngocor padahal saya sudah
selesai cuci piring.
Mang Warta : Kalau aku nggak perlu nyindir-nyindir, tinggal
tegor langsung. Kamu kan anak buah saya.
Ujang
: Ampun oh juragan warung kopi.MPNS

TA 2010 Gunakan Security Access Finger Print

In House Training & Workshop Patient
Safety

Foto : RU IV Cilacap

Foto : KUN/Dok. Pertamina

KERJASAMA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET-ASET
MILIK PERTAMINA

CILACAP - “Maraknya permasalahan yang menimpa
tenaga medis yang terjerat kasus hukum perlu menjadi
pembelajaran agar tidak terulang lagi, mengingat
banyaknya masalah yang harus dipertanggung
jawabkan oleh tenaga medis, “papar dr. Arief Boedi
anto, MARS, Director of Pertamina Hospital Cilacap
(PHC) saat membuka In House Training & Workshop.
Guna menambah wawasan para tenaga medis,
PHC menyelenggarakan in house training patient
safety di lantai dasar Pertamina Hospital Cilacap,
(17/6). Pelatihan diikuti oleh 30 peserta yang terdiri
dari dokter dan perawat PHC dengan menghadirkan
narasumber dr Arief Hardian Susilo dari PT Enseval
Medik Prima dan Ratna Kuswardani dari Principal
Farmasi BC.MPRU IV
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RANTAU - Untuk memberikan edukasi tentang migas
serta sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada
lingkungan, PEP Field Rantau menyelenggarakan acara
Edukasi Kegiatan Hulu Migas bagi 200 orang guru-guru
SD serta Ibu-ibu Pengerak PKK di sekitar daerah operasi
perusahaan di Kabupaten Aceh Tamiang dan sebagian
kabupaten Langkat, (4/8). Acara ini juga disinergikan
dengan memberikan pelatihan membuat keterampilan
aneka handycraft dari bahan alam dan barang bekas
sebagai salah satu partisipasi dalam menjaga lingkungan
dengan tema ”Selamatkan Bumi Dengan Tangan-Tangan
Hijau” yang dilaksanakan selama dua hari di Gedung
Rencong Staf Club Pertamina Rantau.
Field Manager Rantau Irwansyah dalam sambutannya
mengharapkan kepada seluruh peserta agar kegiatan ini
dapat menumbuhkan kecintaan dan sense of belonging
terhadap Pertamina. ”Termasuk ikut peduli terhadap
pengembangan ilmu kerajinan yang diperoleh, untuk
dapat menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan
serta menjadi alternatif menambah penghasilan keluarga
dan membuka lapangan pekerjaan,”ujarnya.
Bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang diwakili Sekda
Kabupaten Aceh Tamiang Syaiful Bahri menyampaikan
ucapan terimakasih kepada PT Pertamina EP Field
Rantau yang telah menyelenggarakan Edukasi Kegiatan
Hulu Migas yang disinergikan dengan kepedulian
lingkungan melalui keterampilan aneka handy craft
dari bahan alam dan barang bekas. ”Para pendidik dan
penggerak PKK ini menjadi terbuka wawasannya dengan
megetahui kegiatan hulu migas yang selama ini dilakoni
oleh Pertamina, termasuk menjadi wanita yang produktif
dan dapat menjadi nilai tambah serta mengangkat
penghasilan ekonomi keluarga dari keterampilan yang
diperoleh,”
Hadir pada acara kegiatan tersebut, Ketua PWP PEP
Field Rantau Lufia Sari Irwansyah beserta pengurus,
Tim Manajemen Pertamina Rantau, para peserta dan
undangan.MPPEP RANTAU

“Tugu akan terus bersinergi
untuk mengembangkan po
tensi yang ada di desa ini,”
tegasnya.
Bangunan sekolah Kam
pung Tugu menampung se
kitar 100 siswa untuk Pen
didikan Anak Usia Dini (PAUD),
Sekolah Agama, Kejar Paket
A dan B, yang digunakan
secara bergantian dari pagi
hingga malam. Menurut Ca
mat Cicantayan, Nuraini
Komaruddin, apa yang telah
dilakukan oleh Tugu Pratama
telah menjawab salah satu
permasalahan yang dialami
warga dalam hal fasilitas
pendidikan. “Saya berharap
warga sekitar bisa menjaga
fasilitas pendidikan ini dengan
sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Selain itu, Tugu Pratama
juga menaruh perhatian
besar terhadap masalah yang
dihadapi oleh warga Desa
Hegarmanah Cicantayan yang
masuk dalam kategori desa pra
sejahtera. Wujud kepedulian

itu berupa pembangunan
prasarana air bersih, bakti
sosial Ramadhan, pemberian
hewan kurban, sarana MCK,
serta sarana pembibitan ikan,
dengan total dana yang
dikeluarkan mencapai Rp
350 juta.
“Alhamdulillah, kami
sangat senang dan terharu
bisa mendapatkan sarana
pendidikan seperti ini yang
bagi kami ini sangat megah
sekali apalagi dengan fasilitas
yang semuanya serba baru,

saya serasa mimpi mengajar
disekolah seperti ini apalagi
anak-anak terlihat sangat
bersemangat,” ungkap Santi,
Guru Sekolah Nurul Hikmah.
Sarana pendidikan ber
pengaruh terhadap prestasi
belajar para siswa dalam pe
ningkatan kualitas pendidikan
bagi masyarakat desa ter
tinggal karena dengan sarana
dan prasarana yang men
dukung akan lebih memak
simalkan proses belajar
mengajar.MPIK

Pelatihan Kesiagaan dan Penanggulangan
Keadaan Darurat di PEP Field Bunyu
Bunyu – Menindaklanjuti
Surat Keputusan FM Bu
nyu mengenai Organisasi
Kesiagaan dan Penangg u
langan Keadaan Darurat di
PEP Field Bunyu, pada 5-6
Agustus 2010 yang lalu dilak
sanakan pelatihan kesiagaan
dalam menanggulangi ke
adaan bahaya yang dalam
hal ini adalah bahaya keba
karan.
Organisasi Kesiagaan dan
Penanggulangan Keadaan
Darurat ini beranggotakan
para pegawai di PEP Field
Bunyu yang dibagi ke dalam

beberapa kelompok. Dimana,
pelaksanaan tugas sebagai
anggota Organisasi Kesiagaan
dan Penanggulangan Ke
adaan Darurat di PEP Field
Bunyu merupakan hal yang
utama bagi setiap anggota
dan pekerja disamping tugas
jabatannya dalam pekerjaan.
Pelatihan penanggulang
an bahaya kebakaran yang
dilakukan kali ini adalah latihan
yang sebenarnya, dengan tar
get memadamkan kobaran
api dari media simulator yang
telah dipersiapkan fungsi
HSE, dimana sebelumnya pa

PEP Field Pangkalan Susu Gelar Diskusi Aspek HSE
PANGKALAN SUSU – Aspek HSE merupakan hal yang
sangat penting dalam operasional kegiatan migas. Demikian
disampaikan oleh VP HSE PT Pertamina EP Djoko Susanto
dalam diskusi HSE yang dilaksanakan di Ruang Rapat Field
Manager Pangkalan Susu (30/7). Kegiatan tidak hanya
diikuti oleh pekerja PEP Field Pangkalan Susu namun juga
mitra kerja yaitu Maruta, TAC-Eksindo dan JOB Pertamina
Costa.
Field Manager PEP Field Pangkalan Susu Sigit Gunanto
mengatakan bahwa diskusi dan saling bertukar pengalaman
ini penting untuk menjadikan kegiatan di Field Pangkalan
Susu menjadi lebih baik dan aman. “Aspek HSE menjadi
hal yang utama bagi kita,” ujarnya.
Sementara Djoko menjelaskan bahwa kegiatan migas
merupakan kegiatan beresiko tinggi. “Kita tidak boleh mainmain dalam situasi ini,” ujarnya. Djoko menegaskan bahwa

Foto : KUN/Dok. Pertamina

SUKABUMI – Melalui pro
gram Corporate Sosial
Resp onsibility (CSR), PT.
Tugu Pratama Indonesia
mew ujudkan kepedulian
terhadap peningkatan kua
litas pendidikan bangsa
Ind onesia melalui sarana
pendidikan berupa bangunan
sekolah di Kampung Tugu
Cipeureu Desa Hegarmanah,
Kecamatan Cicantayan,
Kabupaten Sukabumi.
“Kepedulian Tugu tidak
berhenti sampai disini saja,
tapi Tugu akan memberikan
apresiasi bagi para pelajar
yang berprestasi melalui bea
siswa jika perlu sampai ke
Perguruan Tinggi,” ungkap
Dir ektur Keuangan Wahyu
Suswinto, Selasa (3/8).
Dalam kesempatan peres
mian bangunan sekolah,
Wahyu juga menyampaikan
PT. Tugu Pratama akan se
gera melakukan renovasi
bangunan sekolah yang sebe
lumnya pernah ditempati.

setiap nyawa manusia yang terlibat dalam operasional migas
jauh lebih berharga dari migas yang diproduksikan.
Djoko juga memaparkan visi perusahaan untuk men
capai HSE Exccellence yaitu tanpa kecelakaan kerja,
zero discharge dan tanpa adanya gangguan operasi yang
berarti. “HSE Exccellence pada dasarnya akan mengurangi
overhead cost seperti biaya premi asuransi yang tinggi,
kepercayaan publik dan citra perusahaan,” ujarnya.
Aspek HSE menurutnya juga akan menjadi salah satu
indikator penting kinerja sebuah lapangan. “Jika cost aspek
HSE dirasakan terlalu besar, bisa saja sebuah lapangan
akan ditutup” ujarnya.
Kecelakaan kerja dapat terjadi akibat tiga hal utama yaitu
peralatan, manusia, dan prosedur. “Namun penyebab yang
paling sering adalah manusia,” ujar Djoko. Karena itu, HSE
harus menjadi urusan setiap pekerja.MPPEP P.SUSU

Foto : PEP Field Bunyu

Foto : PEP RANTAU

Tugu Pratama Bangun Sekolah
di Desa Tertinggal

Edukasi Migas untuk
Pendidik di Rantau
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ra anggota telah diberi materi
dan melakukan latihan secara
“kering” atau tanpa api.
Kegiatan ini diawali de
ngan pembukaan oleh Field
Manager Bunyu, Ruwahyono.
Dalam kesempatan tersebut
Ruwahyono menyampaikan
mengenai HSE Golden Rules
yang dimiliki Pertamina, “Ada
tiga aspek yang tercantum
dalam HSE Golden Rules.
Pertama, patuh, yaitu mema
tuhi peraturan dan standar
yang berlaku. Kedua, adalah
Intervensi, yaitu interv ensi
ke semua pihak mengen ai
budaya HSE tanpa meman
dang kedudukan dan jabatan.
Dan ketiga, Peduli, yaitu tang
gap terhadap pekerja lain dan
lingkungan sesuai dengan
aspek-aspek HSE”.
Sebagai pemicu semangat
para pekerja yang mengikuti

pelatihan ini, praktik yang
dilakukan masing-masing
regu dinilai dan dievaluasi tim
HSE dan beberapa pekerja
yang telah mendapatkan
pelatihan di HSE Training
Center Sungai Gerong.
Tim yang terbaik (baik dari
segi teknik pelaksanaan,
kerjasama, koordinasi, dan
waktu) diberikan reward yang
telah dipersiapkan oleh FM
Bunyu.
Dengan rutinnya pe
laks anaan kegiatan ini di
harapkan para pekerja yang
ditunjuk menjadi anggota tim
dapat memahami dengan baik
teknik dan teori dari seluruh
kegiatan penanggulangan
bahaya. “Sehingga jika ter
jadi keadaan bahaya yang
sebenarnya, dapat ditangani
dan ditanggulangi dengan ba
ik,” tegasnya.MP PEP BUNYU
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rahan Tangga Takat Rt.06/II, Keca
matan Seberang Ulu II Palembang,
(9/8), dan dihadiri ratusan warga.
Penjelasan penggunaan paket
Elpiji 3 Kg yang aman dan benar
disampaikan Direktur Umum Waluyo,
dan mendapat tanggapan positif dari
warga. Menurutnya, yang patut
diperhatikan saat mencium bau gas
Elpiji warga diminta tidak menyalakan
api dan listrik. “Jika ada bau khas,
dan terdengar bunyi mendesis, se
gera lepaskan regulator, dan bawa
tabung keluar. Yang penting jangan
menyalakan api,” jelas Waluyo.
Usai memberikan sosialisasi
Direksi langsung melakukan kun
jungan ke dapur warga untuk melihat

penggunaan perangkat Elpiji 3 Kg
di masyarakat. Waluyo sempat
terkejut melihat salah satu warga
menggunakan selang air sebagai
pengganti selang untuk menyalurkan
gas ke kompor. Melihat hal ini Waluyo
segera mengganti selang tersebut
dengan selang standar SNI.
Selain di Kelurahan tangga takat,
sosialisasi juga dilaksanakan di Jl.
Demang Lebar Daun Palembang,
bekerjasama dengan YLKI. Di tempat
ini Direksi kembali menghimbau ma
syarakat untuk menggunaan tabung
dan aksesorisnya yang berlogo
Standar Nasional Indonesia (SNI).
MP
KUN/DSU

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Direksi Sosialisasi Elpiji 3 Kg di Palembang
PALEMBANG - Upaya memberikan
pengertian kepada masyarakat
men genai tata cara penggunaan
Elpiji 3 kg terus dilakukan oleh Per
tamina secara serentak di seluruh
daerah. Jajaran Direksi pun turun ke
lapangan, melakukan sosialisasi dan
sidak ke rumah warga. Hal ini sesuai
dengan imbauan Direktur Utama
Pertamina yang mengajak seluruh
pekerja menjadi duta sosialiasi.
Setelah Dirut menggelar sosiali
sasi di Jakarta dan Bandung, kini
giliran Direktur Umum Pertamina
Waluyo, dan Direktur SDM Pertamina
Rukmi Hadihartini melakukan so
sialisasi di Palembang, Sumatera
Selatan. Kegiatan digelar di Kelu
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Direktur Umum Pertamina Waluyo dan Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini mengajarkan
dua ibu rumah tangga bagaimana memasang aksesoris Elpiji 3 Kg ke kompor gas.

Jakarta – Setelah menempuh
jarak tempuh 5.300 km, rombongan
Pertamina Fastron Enduro Touring
for Nation 2010 menyentuh garis
finish di Jakarta, (7/8). Perjalanan
yang membawa misi mempereratkan
persatuan dan kecintaan produk
dalam negeri ini, melintasi 21 kota
selama 22 hari sepanjang Pulau
Sumatera – Jawa – Bali dengan start
di Kota Medan, pada 17 Juli 2010.
Kegiatan ini memecahkan rekor
touring mobil dan motor dengan jenis
terbanyak menempuh jarak terjauh.
Menurut Direktur MURI, Sutikno,
hal yang dicatat oleh Musium Rekor
Dunia Indonesa (MURI) untuk ke
giatan ini adalah jarak tempuh 5.300
km. Karena rekor sebelumnya yang
tercatat di MURI hanya berjarak

tempuh 1.100 – 2.000 km. “Itulah yang
kami catat dan menjadi rekor baru
dengan jarak tempuh 5.300 km untuk
sebuah perjalanan,” ungkapnya.
Sutikno juga m e n j e l a s k a n ,
dalam hal penetapan siapa dan
apa saja yang dapat masuk standar
MURI, antara lain kegiatan atau
kejadiaannya harus signifikan. “Mi
saln ya melakukan lari 100 meter
dengan kecepatan beberapa detik
saja. Intinya tidak ada standar baku
karena itu datang dari kreatifitas
masyarakat, karena MURI sifatnya
hanya mendukung dan mencatat
rekornya saja,” ungkapnya.
Selama touring, seluruh ken
daraan tim Pertamina Fastron Enduro
Touring for Nation 2010 tidak menemui
hambatan yang berarti. Berbagai

varian kendaraan mobil dan motor
yang mengikuti touring ini berhasil
melalui berbagai medan perjalanan
yang menantang dan cuaca yang
ekstrim.
Fakta di lapangan menunjukkan
performa dan daya tahan pelumas
top tier Pertamina Fastron dan En
duro yang melebihi kualitas di ke
lasnya. “Hasil uji ketangguhan pada
10 varian mesin mobil dan 10 varian
motor dalam gelaran Pertamina
Fastron Enduro Touring for Nation
2010 adalah fakta dan bukti kinerja
luar biasa yang dapat diberikan oleh
pelumas top tier Pertamina Fastron
dan Enduro. Kami harapkan hasil ini
dapat dijadikan landasan yang kuat
oleh pengguna kendaraan bermotor
di tanah air untuk sepenuhnya meng

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Fastron Enduro Touring for Nation 2010 Pecahkan Rekor MURI

gunakan produk dalam negeri yang
telah teruji keandalannya ini,” papar
Pjs. VP Pelumas Andria Nusa.
Pertamina Fastron Enduro for
Nation 2010 adalah kegiatan yang
menggabungkan uji keandalan pelu

mas melalui touring mobil dan motor
paling unik yang pernah diadakan di
Indonesia. Kegiatan ini juga didukung
oleh bahan bakar minyak Pertamax
dan Pertamina DEX.MPNDJ

Training Operator dan Pengawas SPBU di Kendari
KENDARI - Demi peningkatan
Layanan operator SPBU terhadap
konsumen, Pertamina Pemasaran
BBM Retail Region VII Rayon II Su
lawesi Tenggara (Sulteng) menye
lenggarakan Training Operator dan
Supervisor SPBU tanggal 2-7 Agustus
lalu. Training yang laksanakan di
Hotel Kartika Kendari diikuti 165
operator dari 16 SPBU di Sulteng.

Training yang diselenggarakan
berkat kerjasama PT Pertamina
Training Center (PTC) menurut Sales
Representative (SR) Rayon V BBM
Retail Sulteng Daniel diharapkan
agar menjadi ind i k a t o r d a l a m
mempersiapkan SPBU terbaik agar
dapat memenuhi standar SPBU
Pasti Pas.
”Dalam Training ini diajarkan

mengenai bagaimana standar
pelayanan terhadap konsumen antara
lain dengan senyum, salam, sapa,
menunjukkan angka nol, mengu
capkan terimakasih,” ujar Daniel.
Selain pembekalan pelayanan
konsumen Daniel menambahkan
bahwa dijabarkan dengan detail
mengenai elemen-elemen Pertamina
Way-Pasti Pas yang lain yakni jaminan

takaran dan mutu BBM di SPBU,
perawatan fasilitas dan kebersihan
SPBU, standar format fisik, dan
produk layanan tambahan di SPBU.
”Saat training berlangsung opera
tor dan supervisor SPBU sebagai
peserta cukup antusias mengikuti
training ini, dan mereka diharapkan
dapat menerapkan apa yang telah
diajarkan dalam operasional SPBU

sehari sehari, sehingga konsumen
SPBU Pertamina dapat dilayani lebih
baik lagi” harapnya.
Saat ini SPBU Pasti Pas di Sula
wesi Tenggara berjumlah 13 SPBU
dari 36 SPBU yang ada. Daniel me
nargetkan sampai akhir tahun tercapai
minimal 21 SPBU dapat mencapai
dan mempertahankan sertifikat Pasti
Pas.MPPMS REG. VII

PKB III DISEPAKATI ... Sambungan dari halaman 1
“Karena itu, serikat pekerja dapat
memberikan sumbangan pemikiran
yang tidak terbatas hanya pada
hubungan industrial saja. Tetapi juga
mencakup hal-hal yang lebih luas
dalam kerangka mempertahankan
kelangsungan bisnis perusahaan,”
kata Ugan.
Ugan pun menyebutkan kontribusi
pemikiran FSPPB dalam berbagai
masalah yang dihadapi Pertamina.
Dalam proses perundingan PKB

III ini, direksi menerima usulan
FSPPB tentang perlunya aspek im
plementasi GCG menjadi satu topik
pembahasan yang strategis dan
perlu diatur menjadi kesepakatan
bersama. “Hal itu merupakan suatu
kemajuan, dengan harapan tiga pi
lar perusahaan (Direksi, Komisaris
dan FSPPB) dapat bersatu padu,
berjalan bersama, membesarkan
Pertamina sebagai powerhouse dan
menjadikannya sebagai perusahaan

yang mampu mengemban amanat
rakyat Indonesia,” kata Ugan.
“Dengan ditandatanganinya PKB
III ini, kita mampu berbuat yang
terbaik bagi pekerja, terbaik bagi
perusahaan dan terbaik bagi rakyat
Indonesia,” tegas Ugan.
M e n t e r i Te n a g a K e r j a &
Transmigrasi Muhaimin Iskandar
mengucapkan selamat kepada Di
rektur Utama Pertamina dan Presiden
FSPPB atas ditandatanganinya

PKB III ini. Menurut Muhaimin,
dari beberapa penandatanganan
PKB, ini merupakan perjanjian kerja
bersama yang terbaik yang pernah
dihadirinya. Muhaimin memuji niat
baik kedua pihak, baik dari pihak
manajemen maupun dari pihak
serikat pekerja.
Sementara dalam sambutannya,
GM RU IV Cilacap Syofrinaldy
mengucapkan terima kasih karena
RU IV Cilacap dipilih sebagai tempat

penandatanganan PKB III. Syof
rinaldy berharap, penandatanganan
antara Direktur Utama Pertamina
dan Presiden FSPPB ini menjadi
suatu ikatan kebersamaan menuju
Pertamina yang lebih baik.
Penandatanganan ini juga
dihadiri wakil anggota FSPPB dari
berbagai unit operasi Pertamina,
selain para pekerja RU IV Cilacap.
MP
UHK
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Peringati HUT ke-65 RI,
Pemasaran Region VII
Gelar Khitanan Massal
MAKASSAR-Melalui program Corporate Social Res
ponsibily (CSR), Pemasaran BBM Retail Region VII
kembali menyelenggarakan khitanan massal yang
diselenggarakan selama dua hari (2-4 Agustus 2010) di
gedung olaharaga kantor unit Pertamina. Nilai anggaran
yang disalurkan community development untuk kegiatan
ini sebesar Rp 50 juta rupiah.
Khitanan massal yang ditarget hingga 150 orang
ini diikuti 70 peserta pada hari pertama. Pihak medical
Sulawesi Pertamina selaku penyelenggara kegiatan,
memaksudkan pelaksaan khitanan massal sebagai
rangkaian dalam menyambut HUT ke-65 RI.
“Dalam menyambut hari kemerdekaan RI, Pertamina
berbagai kebahagiaan dalam bidang kesehatan dengan
dilaksanakannya khitanan massal. Tentu pesertanya
lebih diutamakan bagi anak-anak kurang mampu yang
berada di wilayah sekitar operasional Pertamina,”
ungkap Head of Medical Su
lawesi, Zulkifli Mochtar.
Selain khitanan massal,
kegiatan sosial lainnya yang
diselenggarakan Pertamina
yaitu aksi donor darah bagi
keluarga besar Pemasaran
BBM Retail Region VII pa
da 5-6 Agustus. Zulkifli
men ambahkan aksi sosial
serupa juga dilaksanakan di
wilayah Pertamina bagian
Sulawesi Utara, tepatnya di
Manado dan Bitung.
“Pertamina berupaya
memberikan tali kasih dalam
bidang kesehatan bagi ma
syarakat. Seperti sebelum
nya kita pernah melakukan
operasi katarak bagi warga
kurang mampu melalui Pro
gram Kemitraan dan Bin a
Lingkungan,” ujarnya.
Sembari menunggu
anak yang menjalani proses
khiatanan, para orang tua
mendapat suguhan sosiali
sasi penggunaan Elpiji yang
aman. Sosialisasi ini sengaja
digandengkan dengan ak
si sosial mengingat para
pes erta khitanan massal
didominasi masyarakat yang
tinggal di wilayah padat pen
duduk.
Manager Gas Domestik
Region V, R. Zulfikar menga
takan Pertamina terus me
ningkatkan kegiatan sosiali
sasi penggunaan Elpiji yang
aman dan benar kepada ma
syarakat.MPPMS REG. VII

BEKASI – Rendahnya mu
tu pendidikan menjadi per
masalahan yang saat ini
dih adapi oleh masyarakat
daerah. Hal ini dikarenakan
minimnya standarisasi
pembelajaran dan belum
memadainya sarana pendi
dikan sekolah.
Kondisi ini membuka
mata hati Pertamina untuk
memberikan perhatian ter
hadap permasalahan pendi
dikan tersebut. Melalui Program
Kemitraan Bina Lingkungan
(PKBL), Pertamina berupaya
meningkatkan pendidikan
masyarakat sehingga mampu
menciptakan generasi penerus
yang berkualitas dengan
memberikan bantuan renovasi
100 SDN/ MIN untuk wilayah
Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi (Bodetabek).
Untuk merealisasikan
pembangunan sekolah terse
but, Pertamina bersinergi
dengan PT Wijaya Karya Tbk

sebagai pihak yang melakukan
survei pemilihan sekolah yang
akan direnovasi hingga tahap
pembangunan yang berjalan
selama 4,5 bulan.
“Dana renovasi ini sekitar
R p 11 m i l i a r u n t u k 1 0 0
sekolah di wilayah Bodetabek.
Yaitu, di Bogor sebanyak 28
sekolah, Bekasi 25 sekolah,
Depok 28 sekolah dan untuk
wilayah Tangerang ada 19
sekolah,” ujar Manager PKBL
Pertamina Yoke Syamsidar
usai per esmian bantuan
r e n o v a s i 1 0 0 S D N / M I N
di SDN Sindang Jaya 01,
Kecamatan Cabangbungin,
Kabupaten Bekasi, Senin
(9/8). Bantuan renovasi ini
akan berlanjut ke wilayah
lainnya di seluruh Indonesia
sehingga masyarakat lebih
mengenal bahwa Pertamina
sangat peduli terhadap dunia
pendidikan.
Menurut Yoke, ini adalah
langkah strategis Pertamina

Foto :OPAN/Dok. Pertamina

Foto :PMS REG. VII

Pertamina Kucurkan Rp 11 Miliar
untuk Renovasi 100 Sekolah

Manajer PKBL Pertamina Yoke Syamsidar foto bersama dengan guru dan siswa
SDN Sindang Jaya 01, Cabangbungin, Bekasi.

untuk menata pembangunan
pendidikan di wilayah Bo
detabek agar tercipta para
digma baru pendidikan
yang berkualitas, dengan
tetap mengedepankan sis
tem pendidikan yang de
mokratis dan bermutu gu
na menghasilkan jiwa
anak-anak yang berakhlak
mulia, berkarakter, cerdas
serta berwawasan ilmu pe
ngetahuan dan teknologi yang
tinggi.

Dalam kesempatan
tersebut Direktur SDM PT
Wijaya Karya Tbk, Toni War
sono mengatakan apa yang
dilakukan Pertamina telah
memberikan kontribusi yang
positif bagi perkembangan
dan kemajuan bangsa ini.
“Karena pendidikan adalah
salah satu bidang yang harus
kita kedepankan agar tidak
tertinggal dengan bangsa
lain,” ungkap Toni.MPIK

