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PELAJARAN DARI BERBAGAI KASUS

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh menyerah
kan anugerah peduli pendidikan nasional kepada Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan, (24/9).

pertamina raih anugerah
peduli pendidikan 2010
Kepedulian Pertamina pada
dunia pendidikan terus
ditingkatkan dengan memberikan
bantuan fisik maupun dana
untuk kemajuan kualitas
pendidikan di tanah air.
JAKARTA – Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemdiknas) memberikan apre
siasi kepada PT Pertamina (Persero) atas
dedikasinya dalam pembangunan dunia
pendidikan di Tanah Air Indonesia. Ini mem
buktikan begitu pentingnya dunia pendidikan
di mata Pertamina.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri
Diknas RI, Muhammad Nuh kepada Direktur
Utama Pertamina, Karen Agustiawan dalam
acara “Anugerah Peduli Pendidikan” yang

berlangsung di Plaza Gedung A Kemdiknas,
Jakarta, Jumat (24/9). Penghargaan juga
diberikan kepada 57 peserta didik peraih
medali emas, perak dan perunggu atas
prestasinya dari berbagai Olimpiade tingkat
internasional 2010.
“Sebagai komitmen Pertamina terhadap
dunia pendidikan, maka pada 2010 ini kami
akan tingkatkan lagi terutama pembinaan
khusus untuk guru-guru pendidikan Sekolah
Dasar. Karena kami menilai pendidikan itu
justru dimulai dari yang paling rendah yaitu
Sekolah Dasar,” kata Karen saat ditemui usai
menerima penghargaan.
Saat ditanya jumlah dana yang ditargetkan
untuk 2010 ini, Karen enggan menjawab
nominalnya. “Demi kepentingan kemajuan
pendidikan nasional kami akan terus mem
bantu secara optimal,” ungkapnya.
Dengan tema “Bersama Membangun
Negeri dan Karakter Bangsa melalui Pen

didikan”, diharapkan kegiatan ini memberi
dorongan b agi perusahaan unt uk me
maksimalkan program CSR, (tanggung jawab
sosial) dalam pembangunan pendidikan
nasional. Selain itu, penghargaan ini di
berikan kepada perusahaan yang sec a
ra nyata telah berpartisipasi aktif dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalin
hubungan kemitraan yang harmonis antara
Kemdiknas dengan dunia usaha atau industri
serta memacu prestasi akademik peserta
didik di kancah kompetisi internasional.
Pertamina selama ini sangat peduli dengan
dunia pendidikan, melalui Program Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
Untuk tahun 2010 ini, CSR Pertamina
bidang pendidikan telah menyalurkan da
nanya untuk program visiting study maha
siswa, program beasiswa 1.000 siswa SMP
dan 750 siswa di Kalimantan Barat, S1

UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas
Indonesia, 500 siswa SD, 500 siswa SMP,
500 siswa SMA Politama Solo dan S1
Universitas Cendrawasih, Papua.
Selain itu, CSR juga melakukan program
sosialisasi 300 siswa dan dosen STIAMI,
kompetisi Olimpiade Sains SD, SMP, SMA,
Program PGTC, Program pelatihan Guru
PAUD, SD, SMP, SMA Lampung dan program
bantuan prasarana sekolah STIAMI dan
komputer 172 SMA se-Bekasi, serta yang
sed ang berlangsung saat ini Olimpiade
Sains Nasional Perguruan Tinggi Indonesia
(OSN - PTI).
Sedangkan melalui PKBL, dana yang
disalurkan Pertamina untuk dunia pendidikan
di antaranya pembangunan fasilitas pen
didikan 498 gedung, pendidikan dan pelatihan
1723 orang, beasiswa 1257 siswa, serta
pengadaan perlengkapan dan peralatan se
kolah.MPIK
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Jangan Kehilangan Fokus!
Pengantar Redaksi :
Sebagai perusahaan
besar yang selalu jadi sorotan
publik, banyak hal yang
terjadi dengan Pertamina
tidak lepas dari pemberitaan
media. Sorotan publik dan
pemberitaan ini seringkali
menyedot energi Pertamina,
sehingga sibuk dengan
urusan jangka pendek, dan
lupa urusan jangka panjang. Hal ini rupanya disadari
oleh Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen
Resiko Ferederick ST Siahaan saat membuka BTP
(Breakthrough Project) Rencana Jangka Panjang
Pertamina 2010, pada pertengahan Agustus lalu.
Berikut ringkasannya.
Dalam rangka transformasi, segala tantangan
dihadapi Pertamina untuk mewujudkan aspirasi yang
tertuang di Rencanan Jangka Panjang Pertamina
(RJPP). Kita semua tahu sejak memasuki triwulan
kedua, sejumlah tantangan berat dihadapi. Mulai
dari insiden LPG, isu kerusakan fuelpump akibat
Premium, dan isu kelangkaan BBM di beberapa
tempat. Menjadi tugas kita semua ketika kejadiankejadian seperti ini terjadi, yang dipertanyakan
adalah transformasi di Pertamina seperti apa.
Hari ini kita berkumpul dan berdiskusi bersama
karena sasaran yang lebih jauh lagi akan kita hadapi
untuk menjadi world class company. Mungkin
kita semua tahu Pertamina pada tahun 2015 akan
menjadi perusahaan yang punya kapasitas produksi
migas 1 juta barel oil equivalent per day (BOEPD),
punya kilang, dan punya infrastruktur yang handal.
Distraksi-distraksi atau pengalihan fokus yang kita
alami seperti saat ini sepertinya akan menahan kita
untuk melangkah lebih cepat. Setiap ada kejadian
challenges seperti ini, kita harus bisa menghadapi
dan berlari lebih cepat lagi. Jadi kalau kejadian
yang sekarang ini membuat kita mungkin menahan
langkah atau mundur satu langkah, besok kita
harus membayar dengan melangkah tiga atau empat
langkah lebih cepat.
Tahun ini saja, contohnya, kita didalam RKAP
ditargetkan laba Rp 25,4 Triliun. Ini tidak akan
tercapai dengan sisa tiga bulan ini, kecuali ada
mukjizat. Kenapa hal ini bisa terjadi, karena kita
menghabiskan energi untuk menghadapi tantangantantangan eksternal yang memaksa kita harus
merubah bagaimana kita beroperasi dan bagaimana
kita mengatur strategi bisnis.
Misalnya kilang. Produksi kilang itu ada 360 juta
barel setahun. Satu dollar saja turun, selisih harga
antara produk kilang dengan minyak mentah, itu akan
menggerus laba 360 juta dollar setahun. Itu kurang
lebih Rp 3,4 Triliun atau Rp 3,5 Triliun. Demikian
sensitifnya ternyata Pertamina terhadap dinamika di
hilir, sehingga kita bilang RJPP kita itu harus betul
bahwa ke depan itu kita harus sangat kuat di hulu,
excellence di hilir. RJPP kita itu sudah betul, tidak
salah. Karena kita ingin mendorong kesana, untuk
kontribusi hulu yang lebih besar, untuk menghadapi
siklus-siklus seperti ini yang selalu terjadi di hilir. Hal
ini memang biasa terjadi di industri oil and gas.
Selain dari itu, kejadian-kejadian seperti yang
terakhir ini telah menggerus bukan hanya energi kita,
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resources kita, tetapi ternyata kita juga melakukan
ha-hal yang saya sebut sebagai realokasi fokus.
Contohnya dengan Perkapalan yang dipimpin Pak
Suhartoko. Dengan kejadian elpiji segala macam, kita
punya profan lebih, kita harus jual. Untuk mengangkat
prophane, kita perlu kapal baru, kalau perlu floating
storage, yang belum dipersiapkan karena ini kejadiankejadian yang insidentil.
Ini adalah tantangan-tantangan dalam perjalanan
transformasi Pertamina. Poinnya yang ingin saya
katakan adalah ketika kita fokus kepada sasaransasaran jangka panjang, kita harus pastikan bahwa
(mungkin) selalu ada hambatan di masa-masa jangka
pendek yang kadang membuat kita lupa dengan
RJPP kita. Kejadian-kejadian sekarang jangan
membuat kita kehilangan fokus kemana kita mau
pergi didalam strategi bisnis kita.
Jadi saya minta kita semua supaya tetap concern,
kita peduli terhadap apa yang terjadi, tetapi pada saat
yang sama berikan hati kita, pikiran kita, tenaga kita
untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan besok.
Poin berikutnya yang perlu ditekankan adalah
hari ini kita melakukan apa yang dinamakan problem
solving untuk akselerasi RJPP. Kalau tadi saya
sempat baca beberapa hal yang ada didalam RJPP,
ternyata juga solusi-solusi yang kita berikan seringkali
adalah solusi jangka pendek. Sehingga kita bergerak
dari satu challenge ke challenge yang berikutnya
dan kelihatannya itu menjadi kebiasaan. Saya masih
ingat bagaimana tahun lalu, dalam BTP kita ada
yang namanya inventory management. Sekarang
kita lihat lagi. Ternyata itu belum menjadi sebuah
kebiasaan.
Nah, yang mau saya tekankan adalah setiap kita
melakukan problem solving, pastikan bahwa problem
solving yang kita berikan itu, pertama, sustainable.
Kedua, permanen. Kalaupun tidak, misalnya itu
short term, pastikan bahwa kita sudah siapkan untuk
problem-problem yang jangka panjang.
Misalnya, ini contoh saja, di Pengolahan,
tepatnya di Dumai. Kita bilang ada crude
management. Crude management on paper kita bisa
buat. Oh, kilang yang ini harus benar, crude-nya
jenisnya seperti apa. Tetapi pada saat yang sama,
what next? Constrains-nya apa? Infrastrukturnya,
pelabuhan impornya, dan lain sebagainya.
Jadi waktu kita berpikir problem solving untuk
RJPP, pastikan bahwa sampai ke ujung itu, kita
memberikan solusi-solusi yang memang itu bisa
dieksekusi.
Saya berharap seluruh insan Pertamina bersamasama memberikan kontribusi, mencari solusi, dan
kita pastikan bahwa pola pikir bukan hanya karena
misalnya teman-teman di Pemasaran tahu persis di
Pemasaran, tetapi mari kita lihat filosofi bagaimana
juga mencari solusinya. Kita harus memiliki
pandangan yang semakin terbuka. Orang-orang di
Hulu semakin mengerti problem di Hilir, apa yang
mereka lakukan di Hulu supaya di Hilir problemnya
tidak semakin banyak. Demikian juga sebaliknya.
Mari kita lihat bahwa akselerasi transformasi ini
menghadapi tantangan yang luar biasa. Yang kedua,
kita tidak boleh kehilangan fokus. Yang ketiga, kita
tetap harus bergerak maju, supaya apa yang kita
canangkan, akselerasi ini, lebih cepat lagi. Mudahmudahan apa yang terjadi sekarang, memberikan kita
energi baru untuk melangkah lebih cepat. MPUHK

Ekspansi Target
1 Juta BOEPD
Ini berita menggembirakan, ketika Pertamina
melalui anak perusahaan, Pertamina Hulu Energi
(PHE), resmi mengakuisisi 100 persen kepemilikan
saham Inpex Jawa Limited (IJL) di Blok Offshore
Nort West Java (ONWJ). Blok ONWJ yang terletak
di Selatan Laut Jawa, pasnya sebelah utara Jawa
bagian barat, semula dimiliki oleh lima perusahaan,
yaitu BP Indonesia (46 persen), CNOOC ONWJ
Ltd. (36,72 persen), INPEX Java Ltd. (7,25 persen),
Talisman Resources (NW Java) Ltd. (5,03 persen),
dan Salamander Energy (Java) Ltd. (5 persen).
Pada tahun 2009 Pertamina membeli seluruh
kepemilikan BP Indonesia di Blok ONWJ yang 46
persen itu, dan tahun 2010 ini di blok yang sama
Pertamina membeli seluruh kepemilikan INPEX Java
Ltd. Dengan demikian, kepemilikan Pertamina di Blok
ONWJ adalah 53,25 persen. Hal ini menguatkan
sebagai operator di blok.
Tak hanya itu, Pertamina juga membeli
kepemilikan INPEX di Blok Offshore South East
Sumatera (OSES) sebesar 13,06744 persen. Di OSES
yang merupakan salah satu lapangan produksi migas
besar di Indonesia ini, terdapat dua lapangan produksi
minyak terbesar yaitu Cinta dan Widuri. Pemilik blok
ini selain INPEX (13,07 persen), ada CNOOC dengan
kepemilikan 65,54 persen, Talisman 7,48 persen, dan
Salamander 5 persen. Nah, yang punya INPEX itulah
yang dibeli Pertamina.
Apa arti pembelian blok demi blok oleh Pertamina,
baik di dalam negeri maupun luar negeri, adalah
dalam rangka mencapai target produksi minyak
dan gas sebesar 1 juta barrel oil equivalent per day
(BOEPD) pada tahun 2015. Saat ini, tingkat produksi
migas masih sekitar separuhnya, dan itu berarti masih
harus mencari sumber produksi separuhnya lagi, yang
bisa diperoleh dari pemaksimalan blok-blok eksisting
dan dari blok-blok hasil akuisisi.
Kalau hanya mengandalkan pemaksimalan
produksi migas dari blok-blok eksisting di eks WK
Pertamina– kecuali ada penemuan cadangan giant
field – sudah bisa dihitung target besar 1 juta BOEPD
sangat sulit tercapai pada kurun lima tahun ke depan.
Tapi kalau menggarisbawahi penegasan Dirut Karen
Agustiawan, ekspansi melalui akuisisi ini tidak sekadar
menambah jumlah cadangan dan produksi, tapi lebih
luas dari hal itu.
Pertamina ingin mempertegas langkah Pertamina
untuk terjun dalam mengelola dan mengoperasikan
ladang-ladang
offshore.
Pertamina semakin
membuktikan
kesiapannya menjadi
operator blok-blok laut
lepas (offshore), hal
yang selama ini selalu
diragukan sejumlah
pihak. Bagaimanapun,
Pertamina telah
melangkah jauh,
walaupun perjalanan
menuju target-target
besarnya masih
memerlukan upaya
keras, cepat, efisien,
dan efektif.MP
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Pelajaran dari Berbagai Kasus
Sejumlah kasus yang dihadapi Pertamina bekakangan ini seperti
insiden LPG yang beruntun, kerusakan fuelpump kendaraan yang
diduga disebakan produk Premium yang dianggap off-spec - meski
kenyataannya hasil uji lab premium telah memenuhi standar yang
ditetapkan pemerintah.
Disamping berusaha menyelesaikan kasus ini, sudah
seharusnya juga dilihat dari sisi kompetitor dalam menhgadapi
masalah ini. Bisa jadi kasus yang kita hadapi menjadi peluang bagi
kompetitor produk sejenis untuk mengambil pasar kita. Apalagi
kejadian-kejadian tersebut mengarah kepada Pertamina sebagai
pihak yang harus bertanggungjawab, karena masyarakat melihat
dari produknya yakni Elpiji dan Premium. Bukan melihat dari
perlengkapan/peralatan pendukung yakni selang, regulator, kompor
pada paket bahan bakar LPG. Atau teknologi fuel pump, spesifikasi
mesin mobil terkait rekomendasi pengunaan bahan bakar, untuk
masalah Premium.
Dari hal-hal tersebut kita mendapatkan pelajaran yang baik,
seperti kurangnya daya intelegence kita dalam melihat, menganalisa
dan mengantisipasi gejala-gejala yang terjadi di masyarakat/
pasar (customer focus), kurangnya sosialisasi atas penggunaan
produk-produk Pertamina yang aman (spesifikasi produk dan
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kegunaannya bagi teknologi tertentu) dan dikaitkan juga dengan
promosi dari produk tersebut. Kedua perlunya kembali mempertegas
tanggung jawabpihak-pihak terkait (Pertamina, Kementerian ESDM,
Kementerian Perdagangan, dll) walaupun kita juga harus smart
dalam melihat situasi yang ada.
Meski kini pemberitaan masalah tersebut telah turun, bahkan
hilang begitu saja tergerus masalah-masalah serius yang dihadapi
bangsa ini, namun jangan sampi kita lengah begitu saja. Karena
kedepannya masalah yang sama akan muncul kembali dan kita
harus lebih pintar mengatasi dan mengklarifikasinya agar Pertamina
tidak lagi sebagai pihak yang lemah atau yang selalu disalahkan.
Kepada pihak terkait atas kejadian tersebut harus diberikan
Reward & Concequency-nya sebagai pelajaran, serta proses quality
control yang harus ditingkatkan.
Hal-hal tersebut menjadi perhatian kita ke depan agar kita bisa
lebih baik ke depan, dan menjadikan kasus yang ada sebagai bahan
pelajaran untuk kebaikan bersama.MP
Irvin Nasution
Analis Utama BTP Hulu & Korporat

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)

Temu Pisah Dirut Patra Niaga
JAKARTA - Masih dalam rangka Idul Fitri 1431 H, Patra Niaga
menyelenggarakan temu pisah Dirut PT Patra Niaga, yang lama dan
yang baru, sekaligus halal bihalal komisaris, direksi dan keluarga
besar Patra Niaga. Acara berlangsung di Menara 165 Convention
Center, Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Rabu (22/9).
Dirut Parta Niaga kini dijabat Iqbal Hasan, yang menggantikan
Hasto Wibowo. Hasto Wibowo menjabat Dirut Patra Niaga sejak
13 Oktober 2009 sampai 12 Agustus 2010, dan kini menjabat GM
Pemasaran BBM Retail Region III. Acara dihadiri pula oleh SVP
SND Djoko Prasetyo yang mewakili Direktur Pemasaran & Niaga,
Dirut PT Pertamina Tongkang Suherimanto, serta 2 mantan Dirut
Patra Niaga terdahulu, Bambang Sudaryanto dan Toharso.         
Iqbal dalam sambutannya memuji kinerja pendahulunya
yang sedemikian baik, sehingga memudahkannya dalam bekerja
sekarang. Sementara Hasto Wibowo dalam sambutan balasannya
mengatakan bahwa ia merasa masih punya utang kepada pekerja

Foto : SOPHAN/Dok. Pertamina

Editorial

Patra Niaga karena belum sempat memenuhi janjinya sesuai
dengan program Double Profit, Double Income, untuk menyesuaikan
remunerasi pekerja.Landasan ke arah itu telah dipersiapkan dengan
telah selesainya pembobotan ulang jabatan di struktur organisasi
Patra Niaga dan benchmarking dengan industri sejenis. Ia berharap
direksi yang baru bisa memenuhinya.MPUHK

BERITA

No. 40

KITA

Tahun XLVI, 4 Oktober 2010

4

Pertamina & ENOC ,
Tandatangani
Kerjasama Pasokan
Avtur & Pelumas
Foto : DRP/Dok. Pertamina

JAKARTA – Upaya Pertamina
meningkatkan kerjasama dan
daya saing produk BBM dan
Pelumas dengan perusahaan
asing, direalisasikan dengan
kerjasama penyediaan Avtur
dan Pelumas antara Pertamina
dan ENOC (Emirates National
Oil Company ) International
Sale LLC. Kerjasama ditanda
tangani oleh Deputi Direktur Pe
masaran dan Niaga Pertamina
Haryoto Saleh, dengan COO
ENOC Salah Galadri, di Kantor
Pusat Pertamina, Senin (27/9).
Pasokan Avtur untuk industri
Aviasi telah berjalan selama
setahun ini dengan ENOC di
Jeddah dan Dubai senilai 42
juta dolar AS . Kesuksesan ini
dilanjutkan dengan kerjasama
pasokan Pelumas Pertamina.
MP
DSU

JAKARTA – Hari masih pagi, laporan konsumen Elpiji
sudah masuk ke Contact Pertamina pada Senin (20/9)
lalu. Agen Contact Pertamina menerima telepon dari Pak
Teguh, warga Paseban, Senen, Jakarta Pusat. “Tabung
Elpiji 3 Kg yang baru saya beli menyemburkan gas,
sesaat setelah segel dibuka,”begitu info dari Pak Teguh.
Pelapor juga menyampaikan tangan istrinya, terkena
semburan gas hingga mengalami luka.
Untuk sementara Pak Teguh dihimbau membawa
tabung keluar ruangan, merendam di dalam ember, dan
menjauhkannya dari sumber api dan panas. “Jangan
lupa Pak, berikan pertolongan pertama kepada korban.
Kami akan segera mengirim tim Satgas kesana,”kata
Agen Contact Center sembari mencatat nama, alamat,
dan nomor telpon pelapor yang bisa dihubungi .
Tak lebih dari 2 jam, tim satgas LPG mendatangi
rumah Pak Teguh di Jl. Kramat Sawah III – RT 02/02,
Kelurahan Paseban, Senen. Perlahan, Dadan – tim
satgas yang bertugas -- memeriksa tabung yang telah
direndam dalam ember besar dengan posisi terbalik.
Setelah dilakukan pengecekan, ternyata spindel/
pentil tabung Elpiji jebol ke bawah akibat tekanan
regulator yang kencang. “Berkat antisipasi penanganan
yang memenuhi prosedur, maka gas Elpiji tidak menye
bar kemana-mana,” kata Dadan. Masalah tabung
segera teratasi, karena tim satgas langsung menukar
tabung dengan yang baru ke pemilik warung. Mereka
juga memasang perangkat Elpiji dengan benar, sehing
ga aman digunakan.
Sementara itu, Ibu Rosa, istri Pak Teguh yang
terkena semburan gas, sudah mendapat pertolongan
pertama dari warga setempat. “Telapak tangan saya
panas, gara-gara nahan gas Elpiji. Tadi sudah diberi
salep,”kata Bu Rosa. Meski tidak terjadi luka serius,
namun petugas tetap membawa warga Paseban ini ke
Rumah Sakit terdekat, untuk memastikan kondisi luka
yang diderita. Hasil observasi dan diagnose dokter,
luka di telapak tangan termasuk luka ringan, dan bisa
disembuhkan dengan obat jalan. “Alhamdulillah tidak
terjadi-apa-apa,”kata Rosa lega.
Bagi warga Paseban, apa yang dilakukan Pertamina
sangat maksimal, dan memuaskan, karena pengaduan
direspon dengan cepat. “Saya sangat senang dan ber
terima kasih kepada Pertamina yang ternyata laporan
yang saya sampaikan cepat ditanggapi oleh tim satgas
elpiji yang langsung mendatangi lokasi kejadian beberapa
saat setelah saya memberikan laporan,” ungkap
Teguh.
Penanganan seperti ini hanyalah salah satu kejadian
nyata yang dilakukan tim reaksi cepat Crisis Center,
bek erjasama dengan Contact Pertamina, dan Tim
Satgas LPG. “Prosedur ini sudah menjadi SOP yang
kita lakukan setiap kali ada pengaduan dari masyarakat,”
ujar I Nyoman Sumarjaya, SR Rayon II. Bagi Nyoman,
kesadaran masyarakat untuk menelepon Contact
Pertamina setiap kali menghadapi masalah, mulai me
ningkat, sejak layanan telepon pengaduan bernomor
500 000 ini beroperasi selama 24 jam.MPIK

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Crisis Center Pertamina,
Merespon Cepat
Laporan Warga

Prestasi Pelsus Migas Dumai
di Tengah Keterbatasan
DUMAI - Pelsus Pertamina
Dumai beberapa waktu lalu
mencatat prestasi di tengah
beberapa keterbatasan, se
perti pekerja yang mayoritas
berusia tua, serta perlunya
penguatan infrastruktur.
Sekitar 78 persen dari sekitar
30-an orang pekerjanya
beru sia di atas 50 tahun.
Walaupun begitu, Pelsus
Pertamina Dumai dalam
dua tahun terakhir (2009 –
2010) berhasil menurunkan
integrated port time dan la
manya menunggu pandu
Pelindo setiap bulannya.
Catatan prestasi ini di
kemukakan oleh Manajer
Marine Region I Heru Hutomo
belum lama ini kepada Media
Pertamina di Dumai. Pelsus
Dumai berhasil menurunkan
integratied port time dari
semula 53 jam per jam tahun
2008, menjadi 47 jam per
jam pada tahun 2009, lalu
turun lagi menjadi 43 jam per
bulan pada semester pertama
tahun 2010.
“Kita sama Plaju samasama kuat. Hanya Plaju lebih
unggul sedikit menekan ekses
por time-nya,” kata Rasnawi,
staf di Pelsus Dumai.
Menurut Heru, penca
paian ini diperoleh dengan
pendekatan dengan fungsifungsi terkait. “Dengan ke
panduan (Pelindo), dengan
Syahbandar. Pokoknya kita

jemput bola,” katanya.
Jasa kepanduan diper
lukan untuk memandu san
dar dan berangkat kapal.
Jasa kepanduan saat ini
– sesuai kebijakan Peme
rintah – dipegang oleh Pe
lindo. Permasalahan keter
lambatan kedatangan pan
du menjadi masalah kla
sik yang mendukung ke
terlambatan kapal sandar
atau berangkat.
Tahun 2008 setiap bu
lannya Pertamina menunggu
pandu Pelindo 168 jam. Te
tapi dengan kesepatan fungsi
Marine dengan pihak Pelindo
hal itu bisa ditekan pada
tahun 2009 hingga tinggal
60 jam, dan pada tahun 2010
tinggal 30-an jam per bulan.
Atas prestasinya itu Pel
sus Dumai yang saat itu
masih di bawah RU II Dumai
berhasil mendapatkan piagam
penghargaan pimpinan Per
tamina. “Kita melakukan SLA
dengan Pelindo. Intinya,
kit a sebagai customer dia
meminta Pelindo melayani
kita dengan baik, karena ini
menyangkut kepentingan
negara dan masyarakat ba
nyak. Bukan kepentingan
Pertamina,” papar Heru.
Secara internal, fungsi
Marine Region I yang mem
bawahi 20 Pelsus di 5 provinsi
(NAD, Sumut, Riau, Kepri, dan
Sumatera Barat) melengkapi

sarana komunikasi untuk lebih
cepat mendapatkan informasi
rencana kedatangan kapal.
“Sehingga kita lebih cepat
mempersiapkan kedatangan
pandu,” kata Rasnawi.
Karena soal distribusi me
nyangkut banyak pihak, maka
menurut Heru dan kawankawan, hal yang penting
adalah koordinasi antarfungsi
terkait, pemenuhan standar
internasional, dan semakin
dilengkapinya sarana dan
prasyarana. Ditanya hal apa
yang bisa menaikkan prestasi
lebih baik lagi, Heru dan
para stafnya menjelaskan
perlu ada perbaikan dan
kelengkapan infrastruktur
sejalan meningkatkan pema
kaian pelabuhan, kebutuhan
jumlah dermaga untuk muat
bongkar kargo, termasuk
kesiapan tangki timbun.
Menyinggung persoalan
SDM yang mayoritas ber
usia tidak muda lagi, Heru
mengharapkan adanya sup
lai tenaga-tenaga muda dari
segala jurusan. “Dari disiplin
apapun, itu bisa kita bina
selama 6 bulan, Insya Allah
mereka sudah bisa men
jalankan tugas dengan baik,”
paparnya.
Faktor usia dan kedekatan
dengan masa pensiun,
agak menjadi kendala para
pekerja untuk berubah sesuai
tuntutan perusahaan kelas

dunia. “Kita berharap BPSBPS perkapalan sebaiknya
ditugaskan dulu di daerah
seperti di Marine Region ini,
sebelum mereka bertugas
di Kantor Pusat Jakarta.
Selain membantu kami di
daerah, juga bagi mereka
untuk menimba pengalaman,”
papar Heru Hutomo.
Perkapalan telah me
lakukan Transformasi Pe
labuhan (Port Transformation)
yang merupakan mata rantai
tak terpisahkan di dalam
penyaluran minyak melalui
laut. Transformasi Pelabuhan
tidak hanya pada lay time saja,
tetapi secara komprehensif
pada formulasi Integrated Port
Time (IPT). Melalui konsep
ini, target ditentukan dengan
penetapan waktu standar dari
setiap aktifitas sejak kapal
tiba hingga berangkat lagi.
Transformasi ini dilakukan
secara simultan di sejumlah
pelabuuhan baik di lingkup
Suplai dan Distribusi (S&
D) maupun Pelabuhan Pe
ngolahan (Refinery Unit).
Belum lama ini pengolahan
pelabuhan berada di bawah
fungsi Marine Region I sampai
VII yang bertanggung jawab
ke fungsi Perkapalan. Semula
fungsi Marine itu berada di
bawah fungsi Pemasaran dan
Niaga yaitu S & D, dan ada
yang di bawah Pengolahan.
MP
NS

REVISI LABA PERTAMINA SUDAH
MAKSIMAL

JAKARTA, (Investor Daily) - Manajemen Pertamina
menegaskan usulan revisi target laba hingga akhir
tahun ini menjadi Rp 13,3 triliun sudah maksimal yang
bisa diberikan perseroan. Direktur Utama Pertamina
mengatakan usulan tersebut telah memperhitungkan
kerugian eksternal perseroan yang dialami pada tahun
ini. Dia mengatakan, tidak mungkin lagi untuk menaikkan
angka tersebut. Dia memaparkan, laba yang diperoleh
perseroan dsebenarnya Rp 19,9 triliun. Namun, karena
ada faktor kerugian eksternal, keuntungan yang diperoleh
pun ikut tergerus. Beberapa faktor yang menyebabkan hal
itu terjadi di antaranya, faktor kurs rupiah, harga minyak
Indonesia yang besar di APBN, batalnya kenaikan Elpiji
12 kg dan 50 kg, serta asumsi BBM.

PERTAMINA AKUISISI SELURUH SAHAM
INPEX JAWA LIMITED

JAKARTA, (Kompas) - PT Pertamina HUlu Energi,
anak perusahaan Pertamina mengakuisisi seluruh
saham INPEX Jawa limited (IJL). Penyelesaian pro
ses akuisisi ditandai dengan penutupan pembelian
saham IJL di Tokyo, (30/9). Direktur Utama Pertamina
menjelaskan, aksi korporasi ini makin memantapkan
langkah Pertamina mengejar target produksi 1 juta barel
minyak ekuivalen per hari (BOEPD) pada tahun 2015.
IJL adalah perusahaan migas Jepang yang memegang
7,25 persen penyertaan saham di blok ONWJ. dan 100
persen saham INPEX Sumatera Ltd, yang memegang
13,06744 persen penyertaan saham di blok Offshore
South East Sumatera (OSES). Saat ini, hasil minyak
mentah blok ONWJ disalurkan ke kilang Cilacap. Adapun
minyak dari OSES akan dialirkan ke kilang Balikpapan
dan Balongan.

Alpha BBM Rp 556 per liter
MENGGERUS LABA PERTAMINA

Jakarta (detik.com) - Penetapan Alpha BBM se
besar Rp 556 per liter, sesuai dengan persetujuan DPR
berdampak pada penurunan target laba bersih PT Per
tamina (Persero) tahun ini. Menurut Direktur Keuangan
Pertamina M Afdal Bahaudin, penetapan target laba
bersih perseroan dalam rencana kerja dan anggaran
perusahaan (RKAP) tahun 2010 sebesar Rp 25 triliun
ditetapkan dengan asumsi Pertamina mendapatkan
margin dari pendistribusian BBM bersubsidi sebesar Rp
100 per liter dari alpha yang diusulkan Rp 656 per liter.
“Namun dalam APBN 2010 kan usulan margin itu ditolak
dan alpha ditetapkan Rp 556 per liter,” katanya Afdal di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (23/9). Selain tidak ada
margin, potensi kerugian lain dari pendistribusian BBM
bersubsidi berasal akibat pembengkakan konsumsi BBM
bersubsidi, dan belum adanya kenaikan harga Elpiji 12
dan 50 kg.

REVISI UU MIGAS PRIORITASKAN GAS
DOMESTIK

JAKARTA, (Investor Daily) - Revisi UU No. 22
Tahun 2001 tentang MIgas akan memprioritaskan
pasokan gas dalam negeri (domestic market obligation).
Selama ini, poin DMO untuk gas yang ada dalam UU
tersebut tidak jelas. ”Salah satu poin penting dalam
draf revisi UU Migas menyangkut DMO gas. DPR
akan memasukkan DMO gas dalam UU Migas secara
lebih jelas dan spesifik,” kata anggota Komisi VII DPR
dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto di Jakarta.
Dito menegaskan, prioritas gas untuk domestik sudah
mendesak. Alasannya, saat ini industri nasional masih
kekurangan gas, sehingga sering disubsidi. Hal itu
disebabkan pengelolaan energi nasional yang kurang
tepat. Dia menambahkan, selain akan memprioritaskan
pasokan DMO gas, DPR mengisyaratkan di dalam draf
revisi UU Migas akan menghapus Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Badan Pengatur Hilir
Migas. ”Realitas di lapangan menunjukkan kedua ba
dan tersebut tidak menunjang program Pemerintah.
Meskipun ada BP Migas, lifting tidak mengisyaratkan
kenaikan yang signifikan, begitu pula dengan BPH
Migas. Jadi kami akan pertimbangkan untuk dihapus,”
ujar Dito.MPRO
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Pertamina Unjuk Inovasi di IBBEX 2010
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) ikuti ajang unjuk
inovasi dan sinergi BUMN
dalam acara Indonesia Bu
siness BUMN Expo and
Conference (IBBEX) 2010
yang dibuka oleh Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono
di ruang Cendrawasih Jakarta
Convention Centre (JCC), Ka
mis (23/9).
IBBEX 2010 didesain
sebagai ajang untuk kreatifitas,
inovasi, prestasi dan promosi
aneka ragam produk dan jasa
yang dihasilkan Pertamina,
sehingga secara keseluruhan
mampu berperan sebagai
tolak ukur Pertamina menuju
perusahaan kelas dunia.
Melalui tema “Spirit Ino
vasi dan Sinergi BUMN
men uju Perusahaan Kelas
Dunia”, dih arapkan pelaku
bisnis dapat memanfaatkan
penyelenggaraan kegiatan
ini secara optimal sehingga
tujuan yang inginkan bisa
tercapai.
Presiden RI Susilo Bam
bang Yudhoyono (SBY) me
nyatakan bahwa BUMN harus
terus melakukan transformasi
guna menyambut ekspetasi
publik yang tinggi dan meng
antisipasi lingkungan bisnis
dan perekonomian global
yang terus berubah dan ber
gerak dengan cepat.
SBY juga menyampaikan
bahwa BUMN harus bisa
menjalankan lima peranan.
Pertama, sebagai kontributor.
Kedua, BUMN harus men

Foto : KUN/Dok. Pertamina

RESUME Pekan Ini

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri didampingi Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar dan Komisaris
Utama Pertamina Sugiharto mendengarkan penjelasan dari Direktur Keuangan Pertamina M. Afdal Bahauddin mengenai
kegiatan operasional Pertamina di stand Pertamina pada forum IBBEX 2010, Jakarta (23/9).

dapatkan laba maup un di
viden yang lebih baik. Ke
tiga, fungsi sosial dengan
memberikan layanan publik.
Keempat, menjalankan kepe
rintisan (Pioneer) dan kelima,
diharapkan bisa membantu
golongan ekonomi lemah ter
masuk usaha mikro, usaha
kecil dan koperasi.
“Jalankan peranan
tersebut secara berimbang,
proporsional, menjadi Pa
nutan dan teladan dalam hal
kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, pene
rapan prinsip-prinsip GCG
dan etika bisnis,” tegas SBY.
Sementara Menteri Negara
BUMN Mustafa Abubakar me
nyampaikan bahwa IBBEX
2010 ini merupakan komu
nikasi yang efektif untuk
menginformasikan secara

komprehensif process, product
and progress BUMN sebagai
korporasi yang dituntut untuk
memberikan kontribusi yang
optimal dalam pembangunan
bangsa.
“IBBEX 2010 dilaksanakan
pada momentum yang tepat,
yaitu ketika BUMN berhasil
tampil sebagai lokomotif per
ekonomian nasional, dalam
menghadapi dampak krisis
perekonomian global yang
terjadi dua tahun terakhir,”
kata Mustafa.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Keuangan
Pertamina M. Afdal Bahauddin
menyampaikan respon SBY
saat mengunjungi Stand Per
tamina yaitu keinginan dari
lifting nasional 970 ribu barrel/
day tersebut seberapa besar
Pertamina bisa berkontribusi

dari jumlah itu. “Beliau men
dukung bagaimana meng
optimalkan dalam artian yang
positif untuk bisa membantu
negara,” ungkap Afdal.
Dalam pameran IBBEX
2010, hadir 66 BUMN dan
18 BUMN yang memfasilitasi
51 mitra binaan di antaranya
Pertamina menampilkan 5
stand produk unggulan dari
mitra Binaannya. Sedangkan
dalam konferensi IBBEX 2010
yang dilaksanakan selama dua
hari, menghadirkan pembicara
yang komp eten, antar lain
para mantan Menteri BUMN,
pejabat, tokoh usaha dan
pakar terkemuka di bidangnya
yang akan membahas empat
topik strategis, yakni per
tambangan dan energi, ke
uangan dan perbankan, agro
industri dan logistik.MPIK

Percepatan Implementasi i-Serv dengan
Pengguna Internal dan Eksternal
JAKARTA - Sebagai bagian
dari penerapan i-Serv – se
buah layanan online berbasis
web dalam transaksi order
to cash antara Pertamina
dan pelanggannya – Shared
Process Center (SPC) Cor
p o r a t e S h a r e d S e r v i c e
(CSS) menyelenggarakan
pelatihan penggunaan i-Serv
dan Business Confirmation
Letter kepada pekerja internal,
khususnya para pengguna
super di Pertamina Learning
Center (PLC) pada 16 dan 17
September 2010 lalu.
Pelatihan yang diikuti
oleh 17 peserta dari berbagai
ragam fungsi, yakni Keuangan

Pemasaran Region I hingga
VII, Pemasaran BBM Industri
Marine Region I hingga
I V, K e u a n g a n H i l i r d a n
Pemasaran Industri Marine
Kantor Pusat dibuka secara
resmi oleh VP SPC, Narendra
Widjajanto.
Dalam sambutannya, Na
rendra mengatakan pela
tihan tersebut ditujukan un
tuk mempercepat proses
internalisasi layanan i-Serv
di kalangan pengguna,
baik dari internal Pertamina
maupun dari pelanggan.
“Sebagaimana sambutan
Direktur Pemasaran dalam
peluncuran i-Serv, tujuan

terpenting dari implementasi
i-Serv adalah memberi ke
mud ahan bagi pelanggan
dalam bertransaksi dengan
Pertamina secara akurat dan
cepat. Bagi Pertamina, i-Serv
akan meningkatkan efisiensi
dan efektivitas,” jelasnya.
Dari pelatihan ini, segenap
peserta yang merupakan key
user diharapkan akan mampu
mengerti fungsi aplikasi yang
ada dalam i-Serv dan cara
melakukan trans aksi. Para
key users ini juga diharapkan
dapat mensosialisasikan atau
memberikan training i-Serv di
lingkungan internal Pertamina
atau menyosialisasikan

atau memberikan i-Serv ke
pelanggan di region masingmasing.
Pelatihan ini merupakan
batch pertama untuk super/
key user yang akan dilanjutkan
dengan pelatihan kepada end
user depot secara regional di
unit masing-masing.
Sementara itu, pelatihan
serupa juga dilakukan ter
hadap para customer pada
bulan Agustus lalu; masingmasing kepada Chevron di
Balikpapan, Elnusa Petrofin di
Jakarta, PT. BKPL di Jakarta,
PT. BUMA di Jakarta dan PT.
Cipta Kridatama di Jakarta.
MP
CSS
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Sosialisasi PKB III Periode 2010 - 2012
DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB: Undang-

adalah agar PKB III Periode 2010-2012 yang

Undang No. 13 tahun 2003

berisi hak dan kewajiban Pengusaha dan

• PKB III dibuat bersama oleh Perusahaan dan

Pekerja ini :

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam hal ini FSPPB,

– dapat dipahami oleh seluruh Pekerja PT

sesuai dengan amanat Pasal 116 Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 yang dilaksanakan secara

PERTAMINA (PERSERO);
– dapat diimplementasikan dengan komitmen

musyawarah.

penuh dan secara konsisten sesuai dengan

• Proses pembuatan PKB III telah melalui

ketentuan yang telah disepakati bersama

tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan

sehingga tidak ada interpretasi yang berbeda

hukum positif yang berlaku,dimulai dengan
verifikasi keanggotaan FSPPB, pelaksanaan pra

dalam menafsirkan ketentuan dalam PKB III;
– dapat memelihara dan menjaga Industrial

perundingan, pelaksanaan perundingan untuk

Peace di tiap-tiap Unit Operasi Perusahaan

mencapai mufakat, yang dilanjutkan dengan

dan Kemitraan dengan SP/FSPPB.

proses pengesahan dan penandatanganan serta
pendaftaran PKB ke Kemenakertrans hingga

Apabila ada hal-hal yang belum jelas atau

pelaksanaan sosialisasi hasil akhir dari PKB

ada permasalahan-permasalahan baru yang

tersebut.

timbul berkaitan dengan implementasi PKB III
Periode 2010-2012 maka diharapkan untuk

PENGARAHAN DIREKTUR SDM
Harapan yang dari Perusahaan dan Direksi

berkonsultasi dengan HR Korporat dan atau
SP/FSPPB.MPHR

Implementasi e-Corrospondence dan
Enterprise Document Management di Pertamina
Sejalan dengan program transformasi Pertamina yang
menuntut adanya perubahan di semua lini, maka sistem
pengelolaan dan penyimpanan dokumen yang selama ini
diterapkan baik dalam korespondensi maupun kearsipan,
dianggap perlu memanfaatkan teknologi informasi
menuju paperless office dalam hal penerapan electronic
correspondence (e-correspondence) dan enterprise
document management.
Sistem e-correspondence dan enterprise document
management telah diintegrasikan dan menjadi bagian dari
sistem Enterpise Portal di Pertamina, yang telah diluncurkan
sejak 17 Agustus 2010. Hal ini juga sesuai dengan
Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, yang mendukung penggunaan
dan pemanfaatan teknologi informasi bagi pertumbuhan
perekonomian nasional.
Pada tahap awal pelaksanaan, telah dilakukan pelatihan
bagi sekretaris dan PIC dari Dit. Umum dan Dit. SDM serta
akan dilanjutkan untuk level Manajer, VP, SVP dan Direktur.
Diharapkan sistem akan go live tanggal 11 Oktober 2010
untuk Direktorat Umum dan Direktorat SDM, dan secara
bertahap semua kegiatan korespondensi akan dilakukan
secara elektronik.
Melalui sistem ini, diharapkan semakin banyak cakupan
pekerjaan dan aktivitas bisnis sehari-hari yang penting
dan bersifat strategis dapat dilakukan oleh pekerja dengan
lebih cepat, tepat dan sistematis. Hal ini mendukung
perubahan budaya kerja berbasis elektronik yang “IT
minded” di lingkungan Pertamina, dimana akan membawa
manfaat operasional dan strategis yang sangat penting bagi
Pertamina dalam menuju tercapainya world class company.
Tujuan dari penggunaan korespondensi elektronik dan
dokumen manajemen ini adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat alur komunikasi dan korespondensi di
lingkungan internal Pertamina,
2. Menjaga kerahasiaan informasi, karena sistem akan
secara otomatis membatasi akses pengguna sesuai

dengan klasifikasi dan otorisasi yang telah ditentukan,
3. Alur atau proses perjalanan dokumen akan lebih
terstruktur, mudah ditelusuri, cepat dan tepat,
4. Menghemat waktu dan biaya, dimana semua kegiatan
korespondensi dan kearsipan dilaksanakan pada
waktu yang bersamaan didalam sistem, sehingga tidak
memerlukan lagi sarana pencetakan dokumen, sarana
distribusi maupun sarana penyimpanan,
5. Memudahkan untuk memperoleh dan menyampaikan
data atau informasi secara cepat, tepat, benar dan
lengkap sehingga dapat membantu manajemen dalam
rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat
pula,
6. Terwujudnya keseragaman dan memudahkan dalam
pelaksanaan pengelolaan dokumen di lingkungan
Pertamina,
7. Mengurangi jumlah dokumen yang berlebihan, duplikasi
dan tidak bernilai guna,
8. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas
kerja.
Adapun kegiatan-kegiatan administrasi yang terintegrasi
dalam enterprise portal adalah:
1. Pembuatan surat menyurat dengan menggunakan
template yang telah tersedia, sampai dengan
pengesahan dokumen (workflow) dan kemudian

diteruskan dengan proses pengiriman surat tersebut
(paperless). Keseluruhan kegiatan ini dirangkum ke
dalam proses elektronik korespondensi
2. Penataan yang berupa penyimpanan terhadap dokumendokumen yang telah dikirim keluar ataupun diterima dari
luar bagian (enterprise document management)
3. Kemampuan telusur ulang terhadap dokumen yang
disimpan (searching and retrieving)
4. Ketersediaan tempat penyimpanan yang cukup memadai
(space)
Sistem aplikasi e-correspondence dan enterprise
document management meliputi:
1. Pemrosesan surat masuk
2. Pembuatan surat keluar (Memo, Surat & Fax)
3. Penomoran dan pengagendaan surat masuk dan surat
keluar
4. Pengarsipan Surat (dokumen manajemen)
5. Disposisi
6. Pendelegasian (SP3S, SPPTH)
Sistem aplikasi ini sangat berperan penting dalam
mewujudkan Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia
seperti yang dicita-citakan, sudah banyak kita ketahui
bahwa dengan dimulainya system aplikasi ini akan
membawa banyak perubahan di Pertamina antara lain alur
korespondensi menjadi lebih cepat dan efektif, menghemat
waktu, terwujudnya keseragaman di lingkungan Pertamina,
dan menghindari banyaknya duplikasi yang selama ini
masih sering dilakukan.
Sistem aplikasi ini akan terus disempurnakan agar
semakin mudah digunakan dan semakin user friendly serta
terus dikembangkan dengan mengikuti perkembangan
teknologi informasi. Aplikasi ini akan sia-sia apabila tidak
mendapat dukungan dari Manajemen dan pekerja untuk
memanfaatkannya. Salah satu dukungan dari Manajemen
yang diharapkan misalnya, Manajemen tidak menerima/
menandatangani surat dalam rangka korespondensi jika
tidak menggunakan aplikasi e-correspondence.•ZR/TM
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Forum KOMET - September 2010

Leadership Menjadi Nakhoda Perusahaan
Ditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige
(Bagian II)
Pada Q-Corner minggu lalu, kita mendiskusikan bagaimana pengaruh leadership dalam mendorong
terciptanya komunikasi yang efektif dengan seluruh elemen Perusahaan sehingga mampu menciptakan
homogenitas dalam pemahaman dan perilaku untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Perusahaan jika
dilihat dari “kacamata” Malcolm Baldrige.
Proses tersebut tidak bisa dipisahkan dari cara-cara seorang Pemimpin untuk menciptakan suatu
organisasi yang berkesinambungan. Organisasi atau lingkungan tersebut haruslah kondusif untuk
terciptanya peningkatan kinerja, pencapaian misi, sasaran-sasaran strategis dan terciptanya inovasi.
Agar tercipta lingkungan yang kondusif itu maka perlu dibangun upaya pembelajaran bagi organisasi
dan tenaga kerja untuk meningkatkan ketrampilan kepemimpinan pribadi, sehingga mampu tercipta para
pemimpin yang terlibat dalam perencanaan suksesi dan menciptakan pemimpin-pemimpin organisasi yang
mempunyai jiwa leadership untuk kebutuhan organisasi masa depan.
Keberhasilan seorang pemimpin, menurut Baldrige tidak cukup hanya dinilai jika Dia berhasil melakukan
komunikasi yang bagus kepada tenaga kerja, tapi lebih menekankan keberhasilannya dalam membuat
para pekerja tersebut terlibat secara aktif (engage) dalam komunikasi tersebut. Salah satu upaya untuk
dapat memaintain suasana yang sudah dibangun itu, maka diperlukan juga upaya pemberian penghargaan
dan pengakuan sehingga mampu memperkuat terciptanya kinerja tinggi serta fokus kepada pelanggan dan
bisnis.
Suatu sistem kepemimpinan dianggap berhasil jika mampu mengelola dan membangun lingkungan yang
berperlaku patuh hukum dan etika serta memenuhi tanggungjawab sosialnya. Dalam hal ini maka akan
muncul beberapa poin penilaian tentang bagaimana sebuah Perusahaan dalam mencapai aspek-aspek
berikut ini :
• Akuntabilitas atas tindakan-tindakan manajemen
• Akuntabilitas fiskal
• Transparansi operasi serta pemilihan dan keterbukaan kebijakan-kebijakan kepada anggota dewan tata
kelola
• Independensi dalam audit internal dan eksternal
• Pengamanan stakeholder dan kepentingan-kepentingan stakeholder
Kinerja para pemimpin senior
dan pimpinan puncak juga
tidak luput dari proses evaluasi.
Sistem penilaian / evaluasi
yang diterapkan oleh sebuah
Perusahaan dalam menilai
kinerja Pemimpinnya menjadi hal
yang sangat crucial karena akan
berpengaruh terhadap proses
pengembangan dan perbaikan
efektivitas kepemimpinan pribadi
mereka dan efektivitas dewan
serta sistem kepemimpinan.
Seperti yang telah didiskusikan
di atas, bahwa lingkungan
sekitar Perusahaan (baca : masyarakat) juga memberi impact / pengaruh yang signifikan terhadap
keberlangsungan suatu Perusahaan. Untuk itu Baldrige menekankan bahwa seorang pemimpin harus
mampu menangani setiap dampak negative dari produk dan proses operasi Perusahaan terhadap
masyarakat / lingkungan sekitar. Aktifitas operasi dan produk Perusahaan tidak boleh menimbulkan
kekawatiran bagi masyarakat. Perusahaan harus aktid dalam usaha-usaha pelestarian sumber daya alam
dan pemanfaatan manajemen rantai nilai secara efektif. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi Perusahaan
untuk peka dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait dengan upaya meminimalisasi
resiko tersebut.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa semua pekerja wajib untuk mematuhi dan melaksanakan Good
Corporate Governance (GCG) dengan baik dan kontinyu, terutama para pucuk pimpinan selaku role
model bagi pekerja. Perusahaan wajib menciptakan sistem yang memungkinkan untuk memantau agar
perilaku etis tersebut tetap terlaksana dengan baik tidak hanya dilingkungan internal Perusahaan, namun
juga antara pekerja dengan para pelanggan, mitra, pemasok dan stakeholder lainnya. Terkait dengan
hal tersebut, maka wajib juga diciptakan suatu sistem untuk merespon jika terjadi pelanggaran terhadap
perilaku etis tersebut.
Berbicara mengenai lingkungan, tidak hanya dampak negative saja yang perlu dipikirkan namun juga
upaya-upaya Perusahaan dalam mendukung dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Perusahaan harus membangun upaya yang dapat berdampak secara signifikan dan berkelanjutan
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya insidentil, namun keberlanjutan dan
signifikan, itulah yang ditekankan.•
Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM

•

Sumber Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence

Implementasi Hubungan
Industrial yang Harmonis
Bulan September ini, KOMET
mengangkat tema diskusi seputar SDM
dengan mengambil topik pembahasan
mengenai ”Implementasi Hubungan
Industrial yang Harmonis” di Pertamina.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari
Selasa, 28 September 2010 di Pertamina
Learning Center, bersamaan dengan
workshop pembekalan materi sosialisasi
PKB yang mana pesertanya dihadiri
para pekerja Fungsi SDM dan Pengurus
Federasi.
Pada awalnya forum ini akan dibuka oleh Ibu Rukmi Hadihartini - Direktur SDM
yang sekaligus juga sebagai keynote, namun dikarenakan sesuatu hal pada akhirnya
forum ini dibuka oleh Bapak Hasnil Rasyid – VP Strategic HR. Namun hal ini tidak
menurunkan antusiasme para peserta untuk dapat berdiskusi dalam forum ini.
Para narasumber mengangkat permasalahan-permasalahan yang merupakan
lesson learned atau pengalaman dalam penyelesaian kasus antara pekerja dan
perusahaan yang terjadi pada suatu lokasi kerja dan tidak menutup kemungkinan
untuk terjadi kembali di lokasi lainnya. Forum KOMET ini sebagai media berbagi
pengetahuan dan pengalaman dapat mengantisipasi hal tersebut terjadi. Adapun
narasumber dan tema yang dibahas dalam forum ini adalah :
1. ”Penyelesaian Masalah Pemberian Sanksi Penghentian Upah dan THR Pekerja
dengan Alasan Tertentu,” oleh : Mugiyanto (RU V Balikpapan).
2. ”Perselisihan HUBIN Terhadap Pekerja yang Diancam Sanksi PHK,” oleh : Noviandri
(RU III Plaju).
3. ”Penyelesaian Masalah Pengalihan Status Pekerja di SPBU Tendean,” oleh : Venita
Febrianty (HR Pms Reg. JBB).
4. ”Mekanisme Pemberian Sanksi PHK dalam Menyikapi Putusan Judicial Review MK
Terhadap UU 13 Tahun 2003,” oleh : Sugito (IRPA Dit. SDM).
5. ”Implementasi PKB Terhadap Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor,”
oleh : Febri Rusnal & Sabaruddin Abadi Baros (Pms Reg. Sumbagut).
6. ”Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Menderita Sakit
Berkepanjangan,” oleh : Renaldi M.Nur Fattah (Medical Dit. SDM).
7. ”Teknik & Manfaat Pemberian Skorsing Bagi Pelanggaran PKB,” oleh : Ridwan (HR
Pms Reg. Sumbagut).
Suasana diskusi cukup hangat
karena pembahasan yang dilakuakan
tidak hanya menggali penyebab dan
dampak atas permasalahan yang
terjadi, namun juga membahas solusi
yang diambil dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut. KOMETers
dapat mengikut pembahasan forum
ini dengan membuka Portal KOMET
di http://intra.pertamina.com/KOMET
dan mempelajari tulisan yang telah
diupload.
Pada akhir forum,
seluruh para narasumber
menerima sertifikat
penghargaan dari
Direktur Utama atas
kontribusinya untuk
sharing pengetahuan
dan pengalaman dengan
KOMETers lainnya.
Bagi para KOMETers
lainnya yang memiliki
usulan mengenai tema
pembahasan yang ingin diangkat dapat menghubungi Tim KOMET untuk difasilitasi
pelaksanaan forum diskusi dilingkungan Fungsi / Unit Kerjanya.•
oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

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

Sinopsis
Judul Buku :
Panduan Sang Petualang,
47 Museum Jakarta
Penulis :
Edi Dimyati
Penerbit :
Gramedia Pustaka Utama
Kolasi :
v + 368 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
069 Dim m
Dijuluki Kota Metropolitan, namun
sebenarnya Jakarta pantas pula dijuluki
Kota Museum. Berbagai museum ada
di sini, terutama di kawasan Kota Tua
Jakarta Kota. Saat ini di Jakarta terdapat
lebih dari 30 museum dengan jenis-jenis
yang berbeda. Museum-museum ini
dikelola oleh berbagai pihak. Jakarta
merupakan “kota bertabur museum”,
faktanya memang demikian. Namun,
tidak sedikit orang yang acuh tak acuh
dengan keberadaan museum. Keban
yakan orang kurang mengetahui bahwa
terdapat banyak museum di Jakarta.
Menurut penulis, museum bukanlah gu
dang tempat menampung benda-benda
mati yang membosankan dan bukan pula
tempat menyimpan barang rongsokan
yang tak berguna.
Sangat disayangkan bagi sebagian
masyarakat kita, museum masih diang
gap tempat yang menyeramkan, dimana
benda-benda koleksinya yang telah
berusia puluhan, ratusan, bahkan ribuan
tahun menambah kesan seram dan
angker dari museum tersebut. Mengapa
kita perlu berkunjung ke museum? Apa
manfaatnya ? pertanyaan tersebut sering
terlontar dan kita dengar dari masyarakat
kebanyakan ketika diajak mengunjungi
museum. Ada banyak manfaat yang
bisa kita dapatkan ketika mengunjungi
museum dan melihat koleksi museum.
Manfaat yang paling sederhana adalah
rekreasi atau berwisata. Museum juga
dapat berfungsi sebagai tempat menam
bah wawasan pengetahuan.
Di dalam museum, pembaca bisa
menemukan kisah panjang perjalanan
sejarah. Dapat pula mempelajari tentang
kejayaan, kegemilangan, masa kee
masan bahkan kepedihan, keruntuhan,
serta keterpurukan sebuah bangsa. Dari
museum pembaca bisa mendapatkan
banyak pesan sakral, pikiran, ide kreatif,
cita-cita, dan karya fenomenal. Dalam
buku ini penulis mengklarifikasikan
beberapa jenis museum seperti yang
berhubungan dengan Seni, Iptek, Religi,
Sejarah, Politik, Olahraga, Etnografi,
Flora dan Fauna, Ekonomi, dan Militer.
Salah satu contoh museum yang
berhubungan dengan Seni yaitu Museum
Harry Darsono, mungkin bagi sebagian
pembaca belum banyak yang mengetahui
tentang museum ini. Harry Darsono ada
lah sebuah perancang busana ternama
di Indonesia. Berkat karyanya, kini Harry
telah memberikan subangsih berharga
untuk bangsa Indonesia, sebuah museum
fantastis dengan bentuk bangunan bak
kastil di sebuah kerajaan.
Dan masih ada pula museum yang
berhubungan dengan Ekonomi sep
erti Museum Bank Mandiri, museum ini
merupakan museum perbankan pertama
dan paling lengkap di Indonesia. Adapun
museum yang berhubungan dengan
Etnografi yaitu salah satunya Museum
Nasional RI, merupakan sebuah bangu
nan yang mengagumkan memiliki koleksi
terbanyak di antara seluruh museum di
Indonesia. Sekali berkunjung, dijamin
wisatawan akan terpesona.
Dari seluruh museum yang ada di
Jakarta, Museum Sejarah Jakarta adalah
tempat yang paling ramai dikunjungi
sekaligus paling sering dijadikan objek
jepretan para fotografer profesional
maupun amatir. Buku ini mengabdikan
tempat-tempat wisata penuh edukasi.
Penulis mengupas secara mendetail 47
museum di Jakarta, mulai dari museum
yang sudah tenar sampai museum “ajaib”
yang nyaris tak pernah kita dengar. Mari
kita buktikan bahwa Jakarta benar-benar
kota yang bertabur museum.MPPERPUSTAKAAN
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Bagaimana Menghadapi

Orang Marah di Kantor
M

endengarkan omelan atau umpatan orang lain memang bukan
sesuatu yang menyenangkan. Apalagi jika omelan itu ditujukan
pada kita. Kalau bisa ingin rasanya kita ‘membungkam’ mulut si
pengomel, apapun caranya. Masalahnya, sesabar apapun Anda, pasti
hati dan telinga anda akan ‘panas’ mendengar omelan.

Positive thinking
Daripada ikut-ikutan emosi, lebih baik Anda tenangkan diri.
Ingatlah bahwa masalah selalu ada di dunia kerja. Dan segala
sesuatu pasti ada solusinya. Dimarahi bos atau mendengar
omelan rekan kerja adalah risiko di tempat kerja.

Jika kondisi tersebut Anda alami di kantor, misalnya bos atau
rekan kerja yang marah, tentu masalahnya akan semakin ruwet.
Karena belum lagi memikirkan pekerjaan, Anda sudah harus
mendengarkan ‘nyanyian’ yang sama sekali tidak merdu. Tentu
perasaan Anda akan semakin ‘terbakar’ bukan?

Kontrol diri
Jangan tergesa-gesa menyalahkan orang yang sedang
marah, apalagi sampai melakukan aksi balas marah. Dan
jangan sekalipun mengeluarkan pernyataan yang dapat
memperkeruh suasana. Ingat, kecakapan Anda menahan
emosi akan membantu pencapaian solusi daripada ikut-ikutan
marah.

Tapi sebaiknya tahan emosi Anda, jangan sampai emosi Anda
meledak ketika menghadapi orang marah. Karena jika emosi dibalas
dengan emosi juga, urusannya akan semakin kacau. Menurut
psikolog di Amerika, Patricia Patton, cara menghadapi orang
yang sedang ‘panas’ adalah dengan cara meningkatkan
peran EQ (Emotional Quotient) atau kecakapan emosi
Anda. Berikut ini adalah langkah yang bisa Anda
tempuh dalam menghadapi kemarahan orang
lain.

Hargai pihak lain
Sebesar apapun amarahnya, cobalah untuk menyimak
dan mendengarkan isi omelannya, terlebih jika bos Anda.
Karena pasti amarahnya itu cukup beralasan.
Empati
Coba pahami penyebab kemarahannya.
Apakah karena kesalahan Anda atau dia sendiri
yang sedang bermasalah. Umpatan yang dia
lontarkan yang seharusnya tidak boleh
dilakukan, anggaplah sebagai salah satu
kelemahannya. Dengan demikian Anda
telah berempati padanya. Hal ini
bisa mengurangi emosinya.
Fokuskan pada masalah,
bukan pada pribadi
Jangan mencari-cari
alasan pribadi dalam menghadapi
kemarahan orang lain. Jika kemarahan
adalah masalah kantor, Anda tidak bisa
merembet ke urusan di luar kantor, sehingga
tidak akan terjadi aksi sentimen.
Obyektif
Pikirkan di mana letak persoalannya dan
apa yang menjadi penyebab kemarahannya.
Kemudian coba Anda introspeksi, apa dan
dimana kelemahan Anda. Jika Anda memang
salah, Anda harus bersedia mengakui kesalahan
dan memperbaikinya.
Jangan abaikan kritik
Jika memang Anda berada di pihak
yang salah, dengarkan pendapat pihak lain
sekalipun itu kritik. Dengan demikian Anda
mampu mengembangkan diri sekaligus belajar
mengatasi setiap permasalahan termasuk
mengatasi stres dan menemukan solusi.
Penting Anda ketahui, kecakapan Anda
menahan dan mengelola emosi membuat Anda
lebih rasional dalam menyelesaikan setiap
masalah yang Anda hadapi di dunia kerja. Dan
tentu saja kepiawaian serta kecakapan Anda
mengasah emotional quotient akan membantu Anda
mencapai karir yang menjulang. Selamat bekerja…! MP
sumber : http://blog.afri.web.id

Foto : KUN/Dok. Pertamina
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ADiwibowo

moelyono

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Manager Maintenance Control,
Reliability,
Refining Operation,
Direktorat Pengolahan

Tim Tenis Meja Pertamina Berjaya
JAKARTA - Kontingen Tenis Meja Pertamina Ber
jaya dalam Pekan Hari Olah Raga Nasional. Tim
Pertamina menyabet dua penghargaan yakni juara
satu untuk Tenis Meja beregu Putra, dan juara dua
untuk Tenis Meja Beregu Putri. Piala kemenangan
diserahkan hari Minggu (26/9) di Kantor Kementrian
Pemuda dan Olah Raga, Senayan, Jakarta. Ajang
tahunan yang digelar dari tanggal 21 s.d. 26 Septem
ber 2010 ini mempertandingkan tujuh cabang olah
raga, diantaranya Bulu tangkis, Tenis Meja, Tenis
Lapangan, Futsal, Catur, Basket 3 on 3 dan Volley.
MP
DSU/SOPHAN

Foto : SOPHAN/Dok. Pertamina

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Sekretaris Perseroan

machfoed s. hadi

Manager Strategic Procurement,
Reliability,
Refining Operation,
Direktorat Pengolahan

Warung Kopi

Family Gathering Ultah Pertamina Tongkang

Yang Muda, Enak Duluan...

Bapak-bapak di sana, di daerah itu banyak yang
sudah bapak sejati, usia 50 tahun ke atas. Yang bikin
geleng-geleng kepala justru bapak-bapak ini jumlah
mayoritas di beberapa unit operasi.
Pak Rosi

RU IV CILACAP RAIH Juara II
Paduan Suara
KEMENTERIAN ESDM

Foto : RU IV

JAKARTA - RU IV Cilacap me
wakili Pertamina Persero berhasil
meraih juara II paduan suara De
partemen ESDM. Paduan Suara
dalam rangka memperingati HUT
RI ke-65 2010 ini diselenggarakan
oleh PORSENI Sektor ESDM,
berlangsung 2 Agustus 2010 di
Jakarta, dan diikuti oleh 12 tim di
lingkungan Departemen ESDM.
MP
RUIV

BAZMA RU II GELAR GEBYAR RAMADAN 1431 H

Foto :RU II

DUMAI - BAZMA RU II Dumai mengadakan Program Gebyar
Ramadan 1431 H untuk masyarakat kurang mampu di
sekitar wilayah operasi RU II. Kegiatan yang dilaksanakan
adalah shopping bersama yatim, parcel lebaran dhu’afa,
buka bersama yatim & dhu’afa, serta penerimaan zakat maal,
zakat fitrah, infaq, shadaqah, fidyah, waqaf & hibah. Pada
kegiatan shopping bersama yatim, Bazma RU II mengajak
59 anak yatim dari seluruh Kota Dumai untuk berbelanja
lebaran di Pasar Senggol. Sore harinya, dilaksanakan juga
penyerahan Program Parcel Lebaran Dhu’afa kepada 46
orang jompo dan dhu’afa dari seluruh Kota Dumai. Untuk
buka bersama, Bazma membagikan paket buka pua
sa kepada 227 anak yatim dan kaum dhuafa. Rama
dan kali ini, Bazma mener ima zakat maal sebesar
Rp.121.130.000, zakat fitrah Rp.35.763.000 dan 113 kg beras,
infaq/shadaqah Rp.10.027.000, serta fidyah Rp.1.640.000.
MP
RUII

Tim Futsal Fastron RU IV Juara TURNAMEN FUTSAL DI
CILACAP

Foto : RU IV

: Semestinya, anak-anak muda
pekerja baru Pertamina itu cobalah
ditempatkan di daerah dulu, biar dapat
pengalaman dan ilmu terapan.
Pak Vito
: Bukannya beberapa direktorat sudah
mulai, menempatkan BPS-BPS di
daerah dulu?
Pak Dion
: Iya, tapi belum semua Pak.
Pak Vito
: Direktorat mana?
Pak Dion
: Nggak usah disebutlah...pokoknya
masih belum meratalah kebijakan
anak-anak muda ditempatkan dulu di
‘kancah perang sesungguhnya’ untuk
pekerja pemula.
Iyum
: Pak Dion, aku mau ditaruh di daerah,
biar bisa jalan-jalan.
Ujang
: Ngapain kamu? Paling-paling bengong
nggak tahu ngerjain apa?
Iyum
: Yeeeh, jangan salah, bersih-bersih itu
tidak cuma diperlukan di Kantor Pusat,
tapi di kantor-kantor di luar Jakarta pun
harus.
Mang Warta : Tapi di sana sudah ada tenaga
kliningnya, gak perlu sampai ngundang
kamu Iyum.
Pak Rosi
: Kalau anak-anak muda itu ditaruh di
daerah pada awalnya, malah tidak di
satu daerah, maka mereka akan kaya
pengalaman dan lebih tahan banting.
Pak Vito
: Betul. Ibaratnya, yang namanya
Jenderal itu bisa hebat karena pernah
merasakan sebagai bawahan yang
disuruh-suruh bos. Kalau langsung
ditempatkan di Pusat, langsung enak
dan cuma tahu bagaimana jadi bos.
Pak Dion
: Bukan cuma itu, tapi supaya tenagatenaga muda itu bisa menjadi pelopor
dan penggerak Pertamina di daerah,
karena mereka masih semangat dan
bertenaga.
Iyum
: Betul, Iyum juga masih oke, neeeh...
masih bertenaga, siap diturunkan ke
daerah-daerah, ke Irian sekalipun.MPNS

Foto : SOPHAN/Dok. Pertamina

CIPANAS - Guna mempererat hubungan antara karyawan
dan jajaran Direksi, PT Pertamina Tongkang menggelar
Family Gathering sebagai rangkaian dari perayaan ulang
tahunnya yang ke -41. Kegiatan diadakan di Taman Bunga
Nusantara, Cipanas, Jawa Barat ini, melibatkan seluruh
karyawan dan keluarganya. Selain diisi dengan sambutan
Direksi, acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan
hiburan dan pembagian door prize.MPDSU/SOPHAN

CILACAP - Melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya tim
Fastron Pertamina RU IV yang dipimpin oleh Subanto (Oil Movement)
ini berhasil meraih juara I pasda final pertandingan mengalahkan tim
futsal Polres Cilacap dengan skor 7-5. Pertandingan berlangsung
di Aula SD Patra Mandiri Komperta Donan Cilacap, Minggu (01/08).
Turnamen futsal dalam rangka memperingati HUT RI ke- 65 ini
secara resmi dibuka oleh Manager Production I Nyoman Sukadana,
ditandai dengan tendangan bola pertama. Turnamen diikuti 6 instansi,
diantaranya tim Fastron dari RU IV Cilacap, tim futsal Polres Cilacap,
tim futsal Bank Mandiri, tim futsal PT Holcim Tbk, tim futsal UPms IV
area Cilacap, dan tim futsal Lanal Cilacap.MPRUIV
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Foto : DRP/Dok. Pertamina

Improvement & Innovation Award
Pertamina EP 2010
PDSI Percepat
Proses Bisnis
Melalui S2C
JAKARTA – Guna mewujudkan PT Pertamina Drilling
Services Indonesia (PDSI) menjadi perusahaan jasa
pemboran dan kerja ulang dengan reputasi kelas dunia,
dibutuhkan dukungan teknologi informasi untuk proses
bisnis yang lebih baik.
Sejak 2009, PDSI telah melakukan implimentasi
MySAP dan sesuai dengan perkembangan bisnis serta
kebutuhan sistem informasi di PDSI, maka implimentasi
dilanjutkan dengan implimentasi Sales To Cash (S2C)
yaitu aplikasi mengenai pengelolaan jasa pengeboran
kepada Customer khusus untuk bisnis PDSI.
“PDSI sebagai salah anak perusahaan yang
menggunakan MySAP tapi modulnya masih terbatas
dan sekarang kita menggunakan modul yang sifatnya
order to cash karena jasa yang dijual berbasis kontrak
maka diberlakukan S2C. Ini perkembangan bagus
buat Corporate Share Services (CSS) menjadi service
provider”.
Demikian diungkapkan SVP CSS Pertamina,
Ahmad Bambang dalam kegiatan Kick Off Project
S2C PT PDSI yang di hadiri Direktur Utama PDSI
Amran Anwar dan para onshore drilling manager area
PT PDSI serta Tim Implimentasi S2C dari gabungan
pekerja PDSI dengan pekerja CSS Pertamina. Acara
berlangsung di Kantor Pusat PT. PDSI Menara
Standard Chartered Lt. 16, Selasa (21/9).
S2C diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
entitas bisnis yang bergerak dalam bidang Service
Oil Company dan untuk menjaga kelangsungan bisnis

Jakarta – Diharapkan
improvement and innovation
ini dapat menjadi budaya
dilingkungan kerja. Setelah
membudaya ini akan menja
di suatu kebiasaan yang baik
bagi perusahaan. Kelanjut
an dari improvement (con
tinuous improvement) akan
terus bergulir seiring de
ngan semangat para pekerja
untuk terus melakukan ino
vasi-inovasi baru. Dem i
kian disampaikan Direkt ur
Ekspolorasi dan Pengem
bangan PEP Syamsu Alam
pada saat pembukaan ke
giatan Improvement and
Innovation Award Pertamina
EP 2010, Jakarta, (20/9).
Kegiatan ini berkaitan
dengan transformasi Per
tamina EP yang telah me
masuki repetita ke-2 untuk
mengubah motivasi dan se
mangat transformasi menjadi
Pertamina world class pada
tahun 2014.
Dalam kesempatan ini,
Samsu Alam mengatakan
ban yak hal penting yang
dap at dilakukan, oleh ka
rena itu sangat penting
suatu knowledge harus di
share apa saja yang telah
dilak ukan sehingga akan
membawa manfaat jika ada
terjadi sesuatu bisa langsung
dilakukan. “Seperti halnya
succes story di Bunyu. Inilah
tujuan kita membuat know
ledge untuk bisa saling dibagi
sehingga membawa banyak
manfaat untuk semua orang,”
ungkapnya.

Menurut Syamsu, ba
nyak knowledge yang bisa
didapatkan dari pengalaman
dan buku. Dalam kegiatan
ini sebaiknya setiap individu
ataupun kelompok sudah harus
me-manage knowledge yang
dimilikinya. “Terlebih untuk
yang memiliki pengalaman
bergelut langsung di lapang
an, bisa saling bertukar in
formasi dengan rekan lain
nya. Intinya, pengalaman
yang penting sangat baik
jik a langsung dibukukan
dan didokumentasikan,” ha
rapnya.
“Mari kita dokumentasi
dan bukukan setiap ide-ide
penting, sehingga pengala
man-pengalaman bisa mem
bawa manfaat bagi kita semua
dapat dijadikan tolok ukur
untuk melakukan perbaikan
yang lebih baik lagi,” cetus
Alam.
Adapun latar belakang
dilaksanakannya kegiatan
Improvement and Innovation
ini adalah disesuaikan dengan
grand strategy Pertamina EP
“First Quality Then Growth
Then Strive for Excellence”
menuju world class dalam
quality, Operations dan HSE
(Opertion Excellence) maka
telah dilakukan kegiatan atau
program perbaikan secara
bertahap untuk mempercepat
perbaikan proses baik di Kan
tor Pusat, Region, UBEP dan
Field.
Sedangkan maksud
dan tujuan dilaksanakannya
Improvement and Innovation

Award 2010 merupakan salah
satu bagian dalam rangkaian
kegiatan Pertamina EP yang
bertujuan sebagai ajang
unt uk perkembangan dan
keberhasilan usaha-usaha dan
mendorong terjadinya proses
perbaikan yang berkelanjutan
dengan melakukan berbagai
perubahan. Pertama, identi
fikasi dan pen gumpulan
mak alah prog ram/proyek
perbaikan, success story dan
sistem unggulan yang telah
dilakukan. Kedua, evaluasi
dan penilaian keberhasilan
program/proyek perbaikan
antar fungsi, region, UBEP,
field dan kelompok kerja.
Ketiga, sharing dan sosialisasi
keberhasilan program/proyek
perbaikan untuk dapat di
kembangkan di tempat lain.
Keempat, pemberian peng
hargaan sesuai hasil pen i
laiannya. Dan, kelima, pen
dokumentasian dan sharing
melalui sharebox.
Pelaksanaan Improve
ment & Innovation Award
adalah ddilakukan untuk
mengevaluasi dan menilai
kegiatan Continuos Improve
ment Program (CIP) dalam
bentuk Sistem Saran (SS),
Proyek Kendali Mutu (PKM),
Gugus Kendali Mutu (GKM)
dan Cross Fuctional Team
(CFT) serta Breakthrough
Prog ram Unit (BTP Unit)
yang merupakan wujud dari
penerapan Sistem Manaje
men Mutu Pertamina (SM
MP) yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan

daya saing perusahaan.
Karya mutu unggulan baik
individu maupun kelompok
bertujuan untuk memberikan
kesempatan sharing penga
laman dari masing-masing
peserta. Karya-karya mutu
yang dipresentasikan akan
diseleksi dan dinilai oleh
Tim Juri sesuai dengan TKI
Penilaian CIP, untuk me
nentukan peringkat unggulan
pada tingkat Pertamina EP.
Penghargaan
Dalam Improvement
Innov ation Award 2010,
pengh argaan Gold untuk
kategori Project Kendali Mutu
(PKM) dan Gugus Kendali
Mutu (GKM) diraih oleh
PKM Transporter Region
Sum atera, GKM Overload
Region Sumatera Prabumulih
dan GKM EBEP Sanga-sanga
& Tarakan.
Sedangkan penghargaan
Gold untuk kategori Sistem
Saran diraih oleh Proyek
Pengembangan Gas Jawa
(PPGJ) yaitu Ganesha Rinku
Darmawan dan Sarjanto
Djoko Susilo dengan tema
yang diangkat Downhole
Deployment Valve: Succes
Story in Drilling Loss and
Kick Zone at Gundish Field,
East Java Gas Development
Project. Dan Region Jawa
oleh Uvang Paujan dan De
ri Harisman dengan tema
Penyempurnaan Kontrak
Pekerjaan Jika Masuk dan
Lapangan Lokal Pemboran
PEP Region Jawa.MPNDJ/IK

perusahaan dalam menyelesaikan proyek tepat waktu
serta memudahkan dalam pengambilan keputusan
yang strategis. Direncanakan Go Live Pilot Project S2C
ini akan berlangsung 1 Januari 2011 dan ditargetkan
Roll-Out di 32 Rig PDSI pada Agustus 2011.
Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT
PDSI, Amran Anwar mengatakan hal ini dilakukan untuk
melihat perkembangan PDSI ke depan. Disamping
mempercepat pengeboran juga akan mempercepat
hasil yang diperoleh.
Selain itu, manfaat secara management menurut
Amran Anwar akan mengetahui persis berapa banyak
revenue yang akan diterima dan berapa proses bisnis
yang tertunda. “Ketika pendapatan itu tidak sama
dengan RKAP yang berjalan maka kita akan bisa
langsung melakukan koreksi dan langsung mengambil
kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Amran berharap dengan adanya sosialisasi yang
terus menerus dilakukan maka segala kendala yang
bersifat teknis maupun non teknis akan segera teratasi.
Ke depannya dari 32 Rig yang ada saat ini, PDSI akan
menambah 6 Rig dan Rig CBM sehingga pada akhir
2011 PDSI akan memiliki 45 Rig.MPIK

PEP Field Pangkalan Susu Mulai Tajak
Sumur Migas PPT TS 02
HAMPARAN PERAK – PT
Pertamina EP Field Pangkalan
Susu mulai tajak sumur
Migas PPT TS 02. Sebagai
tanda dimulainya penajakan
tersebut, PEP Pangkalan
Susu mengadakan syukuran
yang dihadiri masyarakat
dusun I Pauh Desa Hamparan
Perak, sekaligus buka
puasa bersama di Mesjid Al
Istiqomah, Hamparan Perak
(5/9).
Pjs Field Manager PEP
Pangkalan Susu Dirasani
Thaib mengatakan selamatan
penajakan sebuah sumur
m e r u p a k a n k e g i a t a n
yang biasa dilaksanakan

oleh Pertamina EP agar
kegiatan eksplorasi yang
dilaksanakan diberikan
kemudahan oleh Allah SWT,
terbebas dari kecelakaan
kerja dan mendapatkan hasil
yang diharapkan. Kegiatan
ini selalu dilakukan dengan
melibatkan masyarakat di
sekitar operasi perusahaan.
Dirasani juga menjelaskan
bahwa kegiatan selamatan
pemboran sumur migas PPT
TS 02 menjadi istimewa ka
rena dilaksanakan bersa
maan dengan tradisi masya
rakat Dusun I Pauh Desa
Hamparan Perak yaitu ma
lam 27 Ramadan 1431 H.

“Tradisi ini sudah ada sejak
Mesjid Istiqomah ini berdiri,”
ujar Ketua Badan Kenaziran
Mesjid Istiqomah Khairul
Saleh.
Sementara itu, salah
s a t u t o k o h m a s y a r a k a t
Dusun I Pauh Salamudin
menyampaikan terima ka
sih atas kepedulian yang
ditunjukkan oleh Pertamina.
“Mudah-mudahan di mas a
depan, PEP Field Pangkalan
Susu bisa menemukan sum
ber migas baru sehingga
produksinya bisa ditingkatkan
dan memberi manfaat bagi
masyarakat Dusun I Pauh,”
ujarnya.

Dalam kesempatan itu
sebagai bentuk kepedulian
peru
 sahaan, PEP Field
Pangkalan Susu memberikan
santunan kepada 70 anak
yatim piatu masing-masing
Rp 100.000 dan gula pasir
100 kg kepada masyarakat
Dusun I Pauh. Selain itu juga
disalurkan bantuan kepada
SMP Negeri I Hamparan
Perak, SMP Tarbiyah Islami
yah Hamparan Perak, MTS
Aswaliyah Hamparan Perak
dan SMP Al-Washliyah 5
Hamp aran Perak. Masingmasing sekolah mendapatkan
31 judul buku referensi seko
lah.MPPEP P.SUSU
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Elnusa Peroleh
Kontrak Senilai
24,48 Juta Dolar AS
Jakarta – PT Elnusa Tbk (kode emiten BEI: ELSA) – salah satu
anak perusahaan Pertamina, penyedia layanan jasa terintegrasi di
bidang hulu migas melalui salah satu unit bisnisnya, Geoscience
Service, baru saja berhasil memperoleh kontrak Proyek Transition
Seismic Acquisition Senilai USD 24,48 Juta. Proyek tersebut akan
dikerjakan pada dua blok di wilayah Papua Barat dengan periode
kontrak selama 6 bulan, mulai akhir bulan September 2010 dan
berlanjut di awal tahun 2011.
Kontrak baru yang diperoleh Perseroan ini akan dikerjakan
melalui pola Joint operation dengan perusahaan Geoscience
internasional terkemuka asal Perancis. Bagian pekerjaan Perseroan
meliputi penyediaan alat (recording and cable), support vessel,
transportasi darat dan semua survei darat.
“Porsi kontribusi Perseroan dalam pola joint operation pada
proyek ini lebih tinggi dibandingkan dengan di dua proyek lainnya
yang telah selesai digarap Perseroan, yakni di Papua Barat
dan Kalimantan Timur sehingga profit margin Perseroan akan
meningkat. Peningkatan porsi kontribusi ini seiring dengan semakin
meningkatnya kompetensi Perseroan di transition zone dan marine
seismic”, demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan, Heru
Samodra.
Perseroan telah mulai ,memasuki pasar offshare seismic
(transition zone & marine seismic) sejak tahun 2005 dalam rangka
memperluas bisnis di jasa hulu migas terintegerasi dan sebagai
respon terhadap arah perkembangan industri dimana permintaan
eksplorasi dan eksploitasi di wilayah offshare terus meningkat.
“Pada tahun 2010 ini kontribusi dari bisnis transition zone dan
marine seismic mulai menunjukan pertumbuhan yang signifikan.
Kontribusi transition zone dan marine seismic memberikan kontribusi
terbesar pada perolehan kontrak divisi Geoscience Service yakni
sebesar USD 89 juta pada semester pertama tahun 2010 atau
menyumbang 60% dari total kontrak divisi tersebut melalui proyek
Papua Barat dan Kalimantan Timur yang telah disampaikan diatas.
Untuk kedepannya, Perseroan akan terus meningkatkan kapasitas
peralatan dan kompetensi sumber daya manusia”, lanjut Heru
Samodra.
Disamping mengembangkan kompetensi di Transition dan
Marine Seismic, Perseroan juga tetap menjaga eksistensinya
sebagai pemimpin pasar lokal di Land Seismic Acquisition, terbukti
dengan perolehan kontrak-kontrak baru Perseroan di beberapa
lokasi, diantaranya di Kalimantan Selatan, Banten, dan Lampung
Utara. Total kontrak yang didapat dari Land Seismic Acquisition per
Juli 2010 adalah sebesar USD 32,35 Juta.
Secara keseluruhan, Perseroan menargetkan pendapatan
usaha dari unit bisnis Geoscience senilai Rp 1,44 triliun pada tahun
ini. Dari bisnis inti Perseroan lainnya, yakni jasa Drilling terintegerasi,
Perseroan menargetkan pendapatan senilai Rp 732 miliar, dan jasa
Oilfield terintegerasi senilai Rp 601 miliar. Total pendapatan usaha
dari segmen jasa hulu migas terintegerasi (Geoscience, Drilling, dan
Oilfield) ditargetkan senilai Rp 2,78 triliun. Sementara pendapatan
konsolidasi 2010 ditargetkan mencapai Rp 4,46 triliun tahun ini
meningkat 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam kelompok bisnis transition zone dan marine seismic,
selain mengerjakan transition seismic acquisition, Perseroan
juga mengerjakan jasa marine seismic suvey. Dalam bidang ini,
Perseroan telah mengerjakan proyek 2D marine survey seismic di
perairan Jawa Barat, dimana untuk pertaman kalinya di Indonesia,
seluruh pekerjaan tersebut ditangani dengan local content secara
penuh. Hal ini menunjukan bahwa kompetensi Perseroan sudah
diapresiasi dan dipercaya secara penuh oleh customer.MPELNUSADSU
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Dari Diskusi Peran dan Keberpihakan Negara
Dalam Pengelolaan Migas Nasional :
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Semangat Menata Ulang
Pengelolaan Migas Nasional
JAKARTA - Banyaknya kelemahan
dan kekurangan pada UU No. 22
tahun 2001 tentang Migas, yang
menimbulkan banyak persoalan,
semakin disadari banyak pihak,
sehingga mendorong berbagai upa
ya untuk merevisi undang-undang
tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam
diskusi Peran dan Keberpihakan
Negara Dalam Pengelolaan Migas
Nasional yang berlangsung pada
Rabu (22/9) di hotel Atlet Century,
Jakarta. Diskusi diselenggarakan
oleh ReforMiner Institute dan meng
had irkan para pembicara Ir. M.
Romahurmuziy, MT (anggota Komisi
VII DPR-RI), Bagus Sudaryanto
(Direktur Operasi Pertamina EP0,
dan S. Zuhdi Pane (pengamat
migas, mantan Kepala BPPKA
Pertamina). Acara dipandu oleh
moderator Rudy Arifianto dari Bis
nis Indonesia.
Direktur ReforMiner Institute
Pri Agung Rakhmanto dalam
pen gantar diskusi, menyatakan
apa yang akan didiskuisikan ada
kaitannya dengan rencana revisi
UU No. 22 Tahun 2001 tentang
Migas. “Ini supaya kita tidak selalu
harus berkutat dengan isu yang
sebetulnya merupakan dampak
atau ekses dari pengelolaan migas
yang belum ada di rel sebenarnya,”
tegas Pri. “Jadi seperti pembatasan
BBM bersubsidi, tidak semestinya
berkutat dengan isu itu saja. Yang
lebih penting adalah membenahi
hal yang lebih prinsipil, sehingga
isu-isu yang muncul dapat diatasi
dengan baik.”
“Kita jangan melupakan revisi
UU Migas ini, karena itu akan me
nentukan ke arah mana pengelolaan
migas ini berjalan, baik dari hulu
maupun di hilir,” lanjut Pri di depan
hadirin yang umumnya wartawan
migas.
Rudy, moderator, menyatakan
bahwa migas bukan cuma sumber
daya ekonomi saja, tetapi migas juga
selalu terkait dengan isu-isu politik.
“Migas selalu diperebutkan banyak
negara, melibatkan perusahaanperusahaan besar dari Amerika,
Inggris, Kanada, Australia. Mereka

Foto : SOPHAN/Dok. Pertamina
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datang kesini bukan hanya untuk
berbisnis, tetapi juga membawa
sumber daya alam kita ke negara
masing-masing untuk dijadikan
sebagai pasokan energi mereka.
Romahurmuziy mencatat bahwa
keberpihakan negara terhadap
perusahaan migas nasional (nega
ra) mengalami pasang surut. Khu
sus untuk periode dibawah UU
No. 22 tahun 2001, merupakan
periode kemunduran yang penuh
kontroversi. Apalagi juga kemudian
Mahkamah Konstitusi (MK) telah
membatalkan empat ayat, yaitu
Pasal 12 ayat 3, Pasal 22 ayat 1,
serta Pasal 28 ayat 2 dan 3. Hal ini
menunjukkan kelemahan mendasar
dari UU Migas sekarang.
Secara eksplisit, Romahurmuziy
setuju untuk menata ulang penge
lolaan migas nasional, diantaranya
adalah meninjau ulang keberadaan
BP Migas dan BPH Migas, dan
mengembalikan wewenangnya
kepada Ditjen Migas.
Direktur Operasi Pertamina EP
Bagus Sudaryanto menyatakan
bahwa selain ada kelemahan,
namun UU Migas No. 22 tahun 2001
ada positifnya untuk Pertamina,
yaitu mengharuskan Pertamina
berubah untuk menjadi satuentitas
bisnis. Sehingga di sektor Hulu,
Pertamina pun mendirikan bebera
pa anak perusahaan, antara lain
Pertamina EP, Pertamina Hulu
Energi, Pertagas dan Pertamina
Geothermal Energi.
Bagus pun mengungkapkan
peningkatan produksi Pertamina
EP dalam 5 tahun terakhir, sehingga
Pertamina EP mendapatkan peng
hargaan dari Kementerian ESDM

tahun 2009 dan BP Migas tahun
2010 atas peningkatan produksi
selama 5 tahun terakhir. “Kita bisa
meningkat karena kita bisa lebih
fokus dalam bekerja. Kalau nanti
ada kebrpihakan dari negara, maka
lapangan-lapangan tua yang sudah
selesai kontraknya, ada baiknya
dis erahkan kepada perusahaan
nasional (baca: Pertamina), dan
perusahaan nasional menjadi majo
rity di situ. Dan sebenarnya, kita
mampu,” kata Bagus.
Sementara Zuhdi Pane lebih
mempersoalkan siapa, dimana dan
kapan kita semua berada pada waktu
dipersoalkan masalah keberpihakan
ini, karena sulit untuk memilahmilah masalah keberpihakan,
terutama di sektor hulu. “Yang
menjadi komandan usaha migas
itu adalah Pertamina. Kemudian
orang yang mengerjakannya itu
adalah kontraktornya Pertamina,
yaitu instansi yang terikat dengan
kontrak production sharing dari
Pert amina. Jadi kemana harus
berpihak, kecuali kepada tujuan
dari kontrak itu sendiri?” katanya
dengan retorik.
Pane mengakui itu adalah for
malnya, sementara dalam pelak
sanaannya selalu ada perbedaanperbedaan dari yang berkontrak.
“Secara bisnis, kalau terjadi kontrak
antara satu pihak dengan pihak
lainnya, pada umumnya keduanya
adalah equal. Kalau tidak, pasti
tidak akan mau,” lanjut Pane.
Ketika tanya jawab berlangsung,
semangt untuk memperbaiki UU
Migas tahun 2001 semakin kuat,
baik dari para panelis maupun para
penanyanya.MPUHK
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RU III Plaju Kucurkan
Dana CSR Rp 112 Juta
PLAJU - Refinery Unit III dalam kegiatan Corporate
Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat
yang bermukim di lingkungan operasi perusahaan
menggunakan istilah “Beri kail jangan ikannya”.
CSR diarahkan untuk mengembangkan usaha bu
kan langsung berupa uang, sehingga masyarakat
betul-betul meningkatkan taraf hidup secara jangka
panjang.
Ada tiga program yang dilaksanakan, yakni,
budi daya tumbuhan liar tahap 2 (eceng gondok),
budi daya ikan nila dan pemeriksaan gratis penyakit
diabetes militus, total program CSR ini sebesar Rp.
112,145 juta. Demikian dikatakan GM RU III, Ardhy
N Mokobombang saat membuka pelatihan Budidaya
Tumbuhan Liar Eceng Gondok, 27 September 2010 di
Gedung La’Musi Komplek Pertamina Plaju. Pelatihan

D epok - S e b a n y a k
13.500 mahasiswa dari 33
universitas di 33 provinsi
seluruh Indonesia hari ini
mengikuti ajang Olimpiade
Sains Nasional (OSN) Per
tamina 2010. Pembukaan
acara digelar di Balairung
Universitas Indonesia (UI)
dan dibuka oleh Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi
Djoko Santoso, Direktur SDM
Pertamina Rukmi Hadihartini,
serta Rektor UI Gumilar Rus
liwa Soemantri, Senin (27/9).
Ajang kompetisi sains
tersebut akan menghabiskan
anggaran hingga Rp 2,7
miliar, untuk hadiah dalam
empat bidang studi, yakni
matematika, fisika, kimia, dan
biologi. Peserta yang berhasil
melewati babak penyisihan
akan diumumkan pada 1
Oktober 2010.
Nantinya, akan tersaring
132 peserta terbaik dari 33
provinsi yang berhasil melewati
tingkat provinsi. Mereka akan
kembali bertanding di Jakarta
menghadapi seleksi tingkat
pusat sebagai wakil provinsi
dan mengikuti babak final
pada 7 Oktober 2010.
Dalam kesempatan itu,

Foto : KUN/Dok. Pertamina
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13.500 Mahasiswa Ikuti
Olimpiade Sains Nasional 2010
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Direktur SDM Pertamina Rukmi
Hadihartini menjelaskan,
bahwa OSN-PTI merupakan
obsesi Pertamina agar
generasi muda mendalami
bidang sains dan pendidikan.
Selain itu, lanjut Rukmi, ajang
tersebut dapat menjadi sarana
pembentukan citra bahwa
Pertamina peduli pendidikan.
“Sedikitnya setiap tahun
kami anggarkan 32 persen
atau sekitar Rp 60 miliar
untuk dunia pendidikan,”

ungkapnya.
“Tahun 2008 ada 4.465
peserta, pada 2009 ada 8.800
peserta, dan tahun ini ada
13.500 peserta. Ini menjadi
indikator penting dan promosi
di bidang sains. Juga sebagai
penghargaan dari Pertamina
terhadap publik,” ujar Rukmi.
Pertamina berkomitmen
OSN-PTI akan terus diseleng
garakan sebagai program
reguler dari corporate so
cial responsibility bidang

pend idikan Pertamina. Hal
tersebut terbukti dengan
j u m l a h a n i m o p e s e r t a
OSN-PTI terus meningkat
setiap tahunnya. Selain itu,
OSN-PTI mampu menjadi
program yang sangat baik
dan memiliki potensi besar
untuk memberikan kontribusi
dalam peningkatan kualitas
pendidikan tinggi di negeri
ini, khususnya dalam bidang
sains.MPNDJ

diberikan kepada 25 orang warga Kecamatan
Banyuasin.
Untuk program Budidaya tumbuhan liar eceng
gondok dengan dana 45 juta mengundang pengrajin
atas nama Wiryo sekaligus eksportir budi daya eceng
gondok. “Selama delapan hari peserta diberikan
pengetahuan dan praktek tentang budidaya eceng
gondok,” ungkap Public Relation Section Head,
Jamsen Purba.
Sebelumnya, RU III telah membantu usaha
budidaya ikan nila untuk masyarkat Desa Sungai
Rebo Kecamatan Banyuasin I. “Ini datang dari ma
syarakat sendiri dengan mengajukan proposal untuk
memfasilitasi, dan kita sambut niat baik tersebut,”
ujar Jamsen.
RU III langsung mengucurkan dana sebesar Rp
17 juta kepada kelompok Usaha Melati Jaya yang
berjumlah 10 orang. Dana tersebut digunakan untuk
membuat 10 keramba, jaring dan 10 ribu ekor bibit
ikan nila.
Sementara itu, Ketua Kelompok Melati Jaya, M.
Lufti mengucapkan terima kasih atas bantuan ini.
“Kami ingin menjadi peternak ikan, mudah-mudahan
bisa menjadi andalan bagi masyarakat Sungai Rebo,”
ujarnya.
Selain itu kata Jamsen, RU III Plaju pada 25
September 2010 juga menggelar pemeriksaan dan
penyuluhan gratis bagi 250 warga kurang mampu
yang dipusatkan di Klinik Sayang Bunda Kelurahan
Talang Putri Kecamatan Plaju dengan dana sebesar
Rp. 50 juta.MPRUIII

Pertamina Green Act 2010 :

Meningkatkan Kecintaan terhadap Lingkungan
JAKARTA – Sejalan dengan
upaya peningkatan peran
serta unsur-unsur sekolah
dalam peningkatan kesadaran
lingkungan dengan sentuhan
seni dan kreatifitas, Corporate
Social Responsibility (CSR)
Pertamina bekerjasama
dengan LPPM IPB menyeleng
garakan kegiatan Green Art &
Creativity.
Kegiatan ini sebagai wujud
perhatian dan kepedulian
Pertamina dalam bidang
lingkungan, pendidikan dan
pengembangan sumberdaya
manusia khususnya generasi
muda. Kegiatan ini diharapkan
akan berdampak luas terhadap
peningkatan kepedulain
dan kecintaan terhadap
lingkungan dalam rangkaian
perbaikan lingkungan secara
berkelanjutan.
Pertamina Green Act 2010
menyelenggarakan kegiatan
berupa lomba bagi siswa yaitu
lomba poster dan lomba kreasi
daur ulang. Sedangkan untuk
guru dilombakan karya tulis

dan lomba pelopor lingkungan
untuk sekolah.
“Kegiatan ini sebagai
upaya menunjang progam
Pemerintah yang akan meng
integrasikan lingkungan hidup
dalam kurikulum pendidikan
nasional untuk mewujudkan
perilaku dan berbudaya
lingkungan hidup, khususnya
mewujudkan kesadaran dan
kecintaaan sekolah terhadap
lingkungan”.
Demikian disampaikan
oleh Manager CSR Pertamina
Ganapati Sj. Satyani usai
menyerahkan penghargaan
kepada 12 sekolah finalis
dalam acara pembukaan
kegiatan pelatihan Pertamina
Green Act 2010, di Gedung
Serba Guna Menza SMAN 68
Jakarta Pusat, Sabtu (25/9).
Ganapati mengatakan
lingkungan sangat penting
untuk menjadi perhatian
bersama, untuk itu Pertamina
mengajak generasi muda
sebagai generasi penerus
untuk lebih mencintai dan
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peduli terhadap lingkungan.
Sebanyak 115 SMAN di
DKI Jakarta turut diundang
untuk berpartisipasi dalam
kegiatan Pertamina Green Act
2010 ini dan terpilih 12 finalis
pelopor lingkungan yang
diwakili tiga guru dan lima
siswa masing-masing sekolah.
Para finalis diberikan pelatihan
lingkungan dan menerima
peralatan lingkungan dari
Pertamina berupa bor biopori,
bibit tanaman, wadah untuk
membuat dekomposer dan

termohigrometer.
12 finalis tersebut yaitu
SMUN 10 Jakarta Pusat,
SMUN 68 Jakarta Pusat,
SMUN 52 Jakarta Utara,
SMUN 92 Jakarta Utara,
SMUN 33 Jakarta Barat,
SMUN 65 Jakarta Barat,
SMUN 38 Jakarta Selatan,
SMUN 63 Jakarta Selatan,
SMUN 3 Jakarta Selatan,
SMUN 12 Jakarta Timur,
SMUN 31 Jakarta Timur, dan
SMUN 67 Jakarta Timur.MPIK

