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DENPASAR - Bertempat di Hotel Patra 
Bali Resort & Villas Denpasar, Bali, 
Senin (5/7) dilakukan  perundingan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)-III 
Pertamina dengan Federasi Serikat 
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 
periode 2010-2012. Perundingan 
diawali dengan acara pembukaan 
yang dihadiri oleh Direktur Sumber 
Daya Manusia Pertamina Rukmi 
Hadihartini, dan Direktur Keuangan 
Afdal Bahaudin sedangkan dari 
pihak pekerja diwakili Presiden 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar. 

Selain dihadiri oleh para pihak 
yang terlibat dalam perundingan, hadir 
pula dalam kesempatan ini Dirjen 
PHI & Jamsostek Depnakertrans 
Myra M. Hanartani dan Direktur 
Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, 
dan Analisa Diskriminasi Ditjen PHI 
dan Jamsos Depnakertrans Ruslan 
Irianto Simbolon.

Dalam sambutannya Direktur 
SDM Pertamina, Rukmi Hadihartini 
mengatakan bahwa hubungan 
har monis yang selama ini dijalin 
FSPPB dengan perusahaan sudah 

“Pertamina Bersatu..!” ujar Dirjen PHI dan Jamsostek Myra M. Hanarti  (tengah)  
dalam  kegiatan Perundingan PKB III antara Pertamina dan FSPPB, di Bali. Tampak 
Direktur SDM Rukmi Hadihartini (kanan) dan Presiden FSPPB Ugan Gandar.
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CIPTAKAN HUBUNGAN HARMONIS
cukup bagus serta kondusif sehingga 
perlu dipertahankan dan sebagai 
bentuk apresiasi dan kepedulian BOD 
terhadap acara ini, dua orang direksi 
menyempatkan hadir pada acara 
pembukaan. Rukmi juga berharap 
perundingan PKB yang direncanakan 
berlangsung selama lima hari dapat 
berlangsung dengan sukses tanpa 
kendala yang berarti. 

Selain itu, Rukmi juga mengatakan 
pada dasarnya Direksi akan senang 
melihat para pekerja memiliki tingkat 
kesejahteraan yang baik, namun 
kondisi persaingan usaha dibidang 
Migas yang sangat ketat dimana 
perbedaan antara harga crude 
dengan harga produk yang sangat 
tipis menyebabkan harga produk 
kilang berada diatas harga pasaran 
juga harus menjadi pertimbangan 
dan kondisi ini diperkirakan akan 
berlangsung sampai empat tahun 
kedepan.

Sementara itu, Presiden FSPPB 
Ugan Gandar dalam sambutannya 
mengatakan bahwa kedepan perlu 
dibangun komunikasi yang lebih 
baik antara Direksi dengan FSPPB 

sehingga tidak ada kecurigaan dari 
para pihak dalam menyikapi berbagai 
persoalan yang terjadi. Ugan juga 
berharap kepada para perunding 
FSPPB agar dapat menjalankan tugas 
dengan penuh rasa tanggung jawab 
mengingat tujuan para perunding ke 
Bali adalah menjalankan amanah 
para pekerja Pertamina dan bukan 
untuk berwisata.

Sedangkan Myra M. Hanartani 
selaku wakil dari pemerintah berharap 
perundingan ini dapat berlangsung 
dengan lancar mengingat Myra 
pernah menemukan ada proses 
perundingan PKB yang memakan 
waktu sampai delapan bulan belum 
selesai, namun contoh yang tidak baik 
tersebut jangan sampai terjadi dalam 
proses perundingan PKB yang akan 
dilaksanakan Pertamina selama lima 
hari ke depan. 

Dirjen juga menyatakan bah-
wa masalah komunikasi yang di-
sampaikan teman-teman pekerja 
haruslah diakomodir oleh BOD. 
Sangat baik sekali bila suatu waktu 
diadakan pertemuan antara BOD 
dengan pekerja sehingga ke depan 

tidak ada lagi kecurigaan diantara 
para pihak. Hindari kondisi, dimana 
kalau pekerja bergerak, BOD curiga, 
kalau BOD bergerak, pekerja juga 
curiga. 

Perlu diketahui bahwa 69 persen 
pekerja di Indonesia adalah pekerja 
non formal, dan 31 persen sisanya 
adalah pekerja formal seperti pekerja 
Perta mina. Kondisi makro inilah 
yang harus dipertimbangkan oleh 
para pembuat PKB. Pertemukanlah 
kepentingan 14.500 pekerja Perta-
mina dengan kepentingan rakyat 
In donesia lainnya, sehingga mereka 
juga bisa mera sa kan keberadaan 
Pertamina. Hal ini tidak akan bisa 
terjadi jika hubungan industrial di 
Pertamina tidak kondusif. 

Pembukaan PKB kian lengkap 
dengan pemaparan kondisi keuang-
an PT Pertamina (Persero) oleh 
Direktur Keuangan Afdal Bahaudin 
yang diakhiri dengan sesi tanya 
jawab dengan wakil pekerja. Da lam 
paparannya, Direktur Keuangan 
me nyampaikan kondisi keuangan 
Pertamina, yang kini tengah menjadi 
perhatian serius.

Perundingan penuh dinamika 
berlangsung hingga hari Sabtu. 
Kesalahpahaman tentang status 
draft pasal PKB menyangkut pe-
ngelompokan jabatan, dan pasal 
umum atau upah akhirnya mencair 
setelah para perunding melakukan 
konsolidasi.

Tim perunding yang mewakili 
manajemen, VP Stra tegic HR Hasnil 
Rasyid mengakui adanya pasal PKB 
yang  memiliki potensi  multitafsir. 
Ken dati demikian, kedua belah pihak 
berharap agar hasil PKB ke III ini 
bisa melahirkan komitmen bersama 
antara perusahaan dan pekerja 
untuk mengimplementasikan secara 
konsisten, agar terwujud penerapan 
GCG yang baik.

Ketua FSPPB Ugan Gandar 
me nambahkan bahwa selama ini 
komitmen yang lahir lewat PKB selalu 
mendapatkan hasil yang bagus, 
hanya saja implementasinya belum 
100 persen. “Semoga ke depannya 
lebih baik, karena apa yang kita 
sam paikan dalam pasal PKB, ju ga 
memperhatikan kemampuan per u-
sahaan,”jelasnya.MPWNR/NDJ/DSU
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Sosialisasi People Review 2010
Pengantar Redaksi :

People Review menjadi 
salah satu isu yang selalu 
menarik  untuk diperbincangkan, 
karena menyangkut kepentingan 
setiap pekerja di Pertamina. 
Sejak diperkenalkan tahun 2007 
dan sudah dilakukan  lima kali, 
banyak kritik dan ketidakpuasan 
yang muncul ke permukaan. 
Dan pihak perusahaan, dalam 
hal ini Direktorat SDM pun 

tanggap.  Berikut   sambutan dari Direktur SDM Rukmi 
Hadihartini  dalam acara Sosialisasi People Review 2010 
pada Senin (12/7) di Lantai M Gedung Utama.

Pagi ini kita bertemu disini untuk berdiskusi mengenai 
New People Review 2010. Seperti kita ketahui ini sudah 
waktunya midyear People Review 2010. Saya bangga 
sekali, hari  ini acaranya  tepat waktu dan pekerja yang 
datang banyak sekali. Ini memang menyangkut hajat hidup 
orang banyak... Kehadiran Anda semua menunjukkan 
kepedulian Anda terhadap kemajuan perusahaan kita  ini. 

Transformasi kita sudah bergulir sejak pertengahan  
tahun 2006, dimana kemudian tahun 2007 kita 
mengimplementasikan sistem People Review, yaitu 
sistem appraisal yang baru, mungkin semua masih ingat. 
Sistem penilaian ini memang sistem yang penuh dengan 
pro dan kontra, tetapi itulah salah satu cara perubahan 
budaya.  Mungkin  ada yang ingat pada wheel atau roda 
Performance  Management  System, dimana tujuannya 
adalah membangun budaya berbasis kinerja. Jadi tiap 
pekerja diukur, kemudian  dinilai, dan  dinilainya dengan 
transparan dan akuntabel. Ini semua menurut kami paling 
tidak sudah memberikan perubahan perilaku pada kita 
semua. 

Memang banyak yang kontra juga, saya akui hal  itu.  
Banyak suara sumbang (noise-nya), tetapi paling tidak kita 
sudah mendorong perubahan perilaku dan mindset kita 
semua, yang mengharuskan kita memberikan penilaian 
yang adil, transparan dan obyektif bagi pekerja. Itulah  
tujuannya. 

Tentunya pelaksanaan suatu kebijakan belum tentu 
bisa sesempurna atau seideal yang diinginkan.  Kita 
akui  masih ada lubang-lubang yang harus diperbaiki, 
ada hal yang harus disempurnakan. Saya akui memang 
implementasi People Review penuh dengan gejolak, 
karena tidak mudah. Tetapi paling tidak setelah lima kali 
kita melakukannya, kita sudah mulai terbiasa bahwa 
sesuatu itu diukur dengan suatu evidence, meskipun 
belum sempurna. 

Jadi kita setelah  lima kali melakukan People Review 
termasuk mid year, disadari banyak ruang perbaikan yang 
harus dilakukan. Hasil Survei dan Focus Group Discussion 
(FGD)  Theme-o-meter  yang melibatkan berbagai fungsi 
dan level menunjukkan bahwa, yang perlu diperbaiki 
adalah pemberian evidence kepada evaluee.  Jadi 
harus jelas buktinya apa? Memang tidak mudah karena 
kita biasanya baru  mengingat-ingat bukti pada waktu 
pelaksanaan penilaian, padahal seharusnya kan dicatat 
terus. Ada satu atau  dua teman yang rajin mencatat, 
sehingga sudah punya STAR (Situation Task Action 
Result) yang sudah betul-betul ada isinya. 

Kemudian, kelemahan atau kekurangan yang juga 
harus segera diperbaiki adalah bagaimana kita bisa 
berdiskusi secara terbuka dan memberikan feedback. 
Ternyata dari catatan kami, masih ada beberapa pimpinan/
pekerja yang tidak melakukan dialog day. Dialog day 
adalah sesuatu yang paling penting pada waktu kita 
menyampaikan hasil penilaian kita pada evaluee. Tentunya 

kita harus jujur dan  menyampaikan apa adanya, secara 
transparan, kepada evaluee. 

Setelah lima kali  melakukannya, saya kira semua telah 
mengalami perbaikan-perbaikan  hari demi hari. Misalnya, 
ada trend yang sudah membaik, dalam melakukan feedback 
dibanding saat-saat yang lalu

Kemudian, setelah lima kali periode People Review, 
kami telah menerima banyak masukan, kritikan, usulan 
dari pekerja yang kemudian  kami kumpulkan dan dibahas 
dalam FGD yang diikuti berbagai level dan direktorat yang 
melibatkan VP dan SVP sebagai narasumber. 

Dari hasil FGD tersebut, kita tiba  pada kesimpulan, 
bahwa harus mulai ada penyempurnaan sistem People 
Review. Ini adalah  People Review baru di tahun 2010 ini, 
yang diharapkan lebih baik dari yang sebelumnya. Tetapi 
yang namanya manusia pasti ada kekurangannya, sehingga 
dalam prakteknya, mungkin ada yang menganggap adil, tapi 
ada pula yang menganggap tidak adil. Itu yang tidak mudah. 
Untuk adil memang perlu tekad yang kuat, serta kita  bisa 
memberikan buktinya. 

Untuk itu pada periode mid year 2010 ini beberapa 
penyempurnaan telah disetujui dan akan diimplementasikan 
segera. Yang pertama adalah ada dua buah kurva yang , 
mempunyai perbedaan pembagian cluster rating kinerja, 
antara yang menggunakan KPI dan yang menggunakan 
SMK. Yang kedua, adalah skewed kurva yang berbeda 
dibandingkan sebelumnya yang didorong lebih ke kanan. 
Kalau dikatakan lebih manusiawi, barangkali ini lebih baik 
karena lebih sedikit yang mendapat nilai kecil. Persentase 
yang mendapatkan nilai lebih baik menjadi lebih banyak 
dibandingkan yang lalu. Analisa ini juga didasarkan pada 
keadaan  perusahaan kita yang  lebih baik. 

Saya pernah menyampaikan di forum ini juga, kalau 
misalnya seseorang yang dapat nilai 2 atau 3, kemudian 
setalah diberikan feedback yang sangat baik dari 
atasannya, dan menyadari kekurangannya, lalu dia fight 
untuk berubah, kemudian yang terjadi pada People Review 
berikutnya naik dari 3 menjadi 5, itu hal yang wajar. 

Kalau kita harus tetap mendapatkan kurva normal, 
apakah berarti kita kemudian harus mencari ‘victim’ yang 
lain, untuk mendapatkan nilai tiga? Itu tidak boleh. Tetapi 
ada alasan kurva boleh condong (skewed) ke kanan, atau 
semakin sedikit yang mendapat nilai kecil, apabila KPI-nya 
memang cenderung lebih baik dari tahun ke tahun.” 

Insya Allah, perusahaan kita lebih baik, KPI lebih  baik, 
maka sekarang kurva-nya agak condong ke kanan. Ini salah 
satu hubungannya antara pencapaian kinerja perusahaan/
fungsi dengan penilaian masing-masing individu. Jadi 
diharapkan dengan model yang kurva lebih ke kanan ini 
akan lebih memberikan motivasi kepada para pekerja. 

Kemudian penyempurnaan yang lain adalah LBS 
(Leadership Behavior Survey) System, yang lebih 
sederhana, sehingga  lebih mudah dipahami, dan juga lebih 
akuntable. 

Pengalaman selama ini, untuk LBS, termasuk untuk 
penilaian yang 360 derajat untuk atasan kita, peer dan 
bawahan, kita cenderung memberikan nilai LBS yang 
sangat tinggi, bahkan 4,5 sampai 5 dari skala 1-5. Padahal 
untuk assessment yang sebenarnya dapat 3 saja sudah 
sulit. Makanya nanti akan digunakan suatu guidance agar 
kita memberikan penilaian LBS secara lebih akuntable.

Sistem People Review adalah bagian dari transformasi 
yang tentunya kita semua sadari memiliki tema fundamental 
dan tema bisnis. Untuk tema bisnis relatif sudah kita 
capai, akan tetapi untuk tema fundamental masih banyak 
pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, misalnya 
saja masalah budaya berbasis kinerja. Dan sistem 
People Review ini merupakan bagian dari siklus untuk 
kita menyukseskan budaya berbasis kinerja, yang dikenal 
dengan Performance Culture.MPUHK/NDJ
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Editorial
Kuota Naik 

270,6 Persen
Berlomba Menjadi “Duta” Satgas Elpiji

Hermansyah Y. Nasroen
Tim Konversi LPG Pertamina

Pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian BBM 
bersubsidi atau dikenal sebagai BBM PSO untuk  jenis 
Premium dan Solar, tahun 2011, siap diperebutkan. 
Sudah ada lima badan usaha yang sudah terseleksi, 
untuk diseleksi lebih lanjut. Kelima badan usaha itu 
adalah PT Aneka Kimia Raya Corporindo, Tbk. (AKR), 
PT Elnusa Tbk., PT Petronas Niaga Indonesia, PT 
Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia. Yang 
mesti menjadi catatan, kuota untuk “jatah swasta” 
tahun 2011 ini naik, sebesar 300 ribu KL, lebih besar 
dibandingkan dengan kuota tahun 2010 sebesar 
56.500 KL Solar untuk AKR dan 24.440 KL Premium 
untuk Petronas. Berarti kuota naik sekitar 270,6 
persen.

Kenaikan kuota untuk badan usaha non 
Pertamina menaik sampai berapapun tidak masalah 
sejauh justifikasinya bisa dipahami oleh kalangan 
luas. Bagaimanapun kebijakan BPH Migas adalah 
kebijakan publik dan strategis untuk bidang yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dan selama ini 
dipahami harus dikuasai oleh Negara dan diberikan 
untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Justifikasi 
itu sangat penting.

Masih terngiang pertanyaan lugas seorang pemilik 
SPBU DODO di Medan, “Kenapa BBM bersubsidi 
diberikan kepada perusahaan asing. Apakah SPBU 
Pertamina ini tidak sanggup mendistribusikan?” Dan 
pertanyaan seorang tokoh Hiswana Migas di Medan 
yang bernada menggugat, “Kalau Pertamina harus 
mencapai sampai ke Indonesia timur dengan harga 
yang sama, kenapa asing ini tidak diperlakukan sama 
seperti Pertamina yang mendapatkan tugas di daerah 
berat? Ini ada apa?”

Perdagangan bebas adalah keniscayaan, 
tetapi semangat non monopoli di dunia migas yang 
dijalankan oleh Pemerintah kita lewat UU No. 22 
Tahun 2001, seyogianya dijalankan dengan fair. 
Bukan sekadar bagaimana keharusan memberikan 
kesempatan kepada badan usaha non Pertamina, 
dan terkesan badan usaha non Pertamina itu diberi 
privilege berupa wilayah distribusi niaga yang empuk.

Perdagangan bebas yang kita hormati adalah 
perdagangan bebas yang menjunjung persaingan 
murni dengan mengukur kekuatan, kemampuan, 
kelebihan, kelemahan, bukan privilege bentuk baru 
yang merusak fairness dan mengesankan justru 
keistimewaan itu diberikan kepada badan usaha 

yang bukan milik 
Pemerintah.

Kita jadi teringat 
heroisme laskar 
minyak di awal 
kemerdekaan. 
Teringat perjuangan 
parlemen yang 
dipelopori Mr. Tengku 
Mohamad Hasan dan 
disetujui Presiden 
Soekarno yang 
melahirkan semangat 
tambang migas 
dikuasai oleh Negara, 
lewat UU Nomor 44 
Prp Tahun 1960 dan 
UU Nomor 8 Tahun 
1971.MP

“Kebakaran! Kebakaran!,”teriak warga di Kawasan 
Meruya, Jakarta Barat, Minggu pekan lalu, saat melihat 
api berkobar dari kompor milik pedagang bakso keliling. 
Si Abang bakso, yang panik, tanpa pikir panjang, menarik 
tabung hingga selang penghubung ke kompor putus dan 
melempar tabung menjauh ke area terbuka. Api terus 
berkobar, dengan sigap tukang bakso tersebut membuka 
kaos yang dipakainya dan langsung mencelupkan ke parit 
lalu menutupi tabung yang masih ada apinya. Api segera 
padam. Suara gas mendesis dengan aroma khas Elpiji, 
sontak menyadarkan kesigapan seorang pekarya Pertamina 
meminta warga tidak menyalakan api, maupun merokok 
di sekitar lokasi. Alhasil kebakaran besar terhindarkan. 
Tabung gas yang diduga bocor itupun dikembalikan ke 
agen. Sebuah contoh sederhana, dimana orang di sekitar 
Pertamina mulai peduli dengan penyadaran tentang 
keamanan Elpiji.

Lain lagi dengan pengalaman pekerja yang kebetulan 
menjadi tuan rumah pengajian ibu rumah tangga.  Dengan 
aktif sang pekerja meminta pamflet di bagian Humas, untuk 
disebarkan sekaligus memanfaatkan ajang berkumpulnya 
warga ini sebagai sarana sosialisasi keamanan Elpiji. 

Ada juga yang meminta pamflet untuk disebarkan 
ke pasar, karena kebetulan rumah pekerja dekat dengan 
pasar tradisional. Cara-cara tersebut hanyalah bagian kecil 
dari kesadaran pekerja maupun pekarya di lingkungan 
Pertamina untuk menjadi “ duta” satgas kemanan Elpiji di 
lingkungan terdekatnya. 

Sebuah langkah yang positif, di tengah pemberitaan 
insiden Elpiji yang bertubi-tubi di media massa, dengan 
berbagai sudut pandang. Pemberitaan yang membuat  
Pertamina menjadi buah bibir. Masyarakat awam pun 
menelan begitu saja infromasi  yang ada. Bukan mereka 
yang salah, tetapi kita harus punya cara untuk mengedukasi 
masyarakat.   

Kondisi ini, ternyata tidak menyurutkan para pekerja 
untuk berjibaku menjadi  “duta” satgas di lingkungan 
terdekatnya. Baik di rumah, maupun kelompok sosial 
lainnya. Jika kesadaran ini menjangkau belasan ribu 
Pekerja, dan puluhan ribu Pekarya Pertamina, setidaknya 
bisa membantu satgas untuk memberikan sosialisasi 
kepada warga penerima paket konversi Elpiji yag jumlahnya 
mencapai 44 juta KK.

Ibarat mata rantai, yang tersebar, namun jika disatukan 
memilik tujuan sama, membuat rangkaian rantai yang kuat 
demi menjaga citra perusahaan tercinta ini. 

Sosialisasi yag digencarkan tim satgas ke sejumlah 
pelosok tetap perlu, dan menjadi lebih efektif bila semua 
pekerja memiliki kesadaran bersama untuk menjadi ‘duta’ 
satgas Elpiji. Sebuah cara sederhana, tetapi efektif untuk 
menangkal segala kemungkinan yang terjadi. Mulai dari 
penyadaran prinsip safety, penanganan kebakaran, hingga 
menggagalkan penipuan.

Jadi teringat cerita seorang pekerja saat ditelepon 
kerabat yang kebetulan Ketua RT, pada suatu siang 
beberapa hari lalu. “Dik..Pertamina jual selang regulator 
standar berapa harganya ya ?”, tanya penelpon. “Mba, 
Pertamina tidak menjual selang dan regulator, tetapi agen 
Pertamina menjadi tempat program tukar tambah selang 
dan regulator SNI harganya 35 ribu rupiah,“ jelas pekerja 
tadi. Tiba-tiba saja terdengar suara keributan dari seberang 
telepon, sang pekerja sempat bingung akan apa yang terjadi 
dengan kerabatnya yang tinggal nun jauh di Cimanggis, 
Bogor. 

Usut-punya usut, ternyata, kerabat pekerja sebut saja 
Mba Mia, menerima tamu yang mengaku sebagai penjual 
resmi aksesoris Elpiji bermerk Pertamina, dengan  harga Rp 
300 ribu, yang bisa dicicil lewat arisan RT. Oknum penjual 
aksesoris tiba-tiba kabur, saat Mba Mia menanyakan harga 
aksesoris Elpiji kepada pekerja.

Berbekal pengetahuan tentang segala perkembangan 
terkait Elpiji, ternyata seorang Pekerja bisa menggagalkan 
aksi penipuan, meski tak sempat menangkap pelaku yang 
tiba-tiba ‘ngacir’, lantaran takut kedoknya terbongkar Bu RT 
yang punya kerabat orang Pertamina. 

Banyak cerita pengalaman para “duta” satgas Elpiji, 
yang tentunya bisa ditularkan ke  pekerja lainnya. Tidak perlu 
repot mengumpulkan orang, tetapi dengan cara sederhana 
dan melihat peluang yang memungkinkan untuk membagi 
pengetahuan tentang keamanan Elpiji, sudah menjadi hal 
yang sangat berguna bagi masyarakat banyak, dan tentu 
saja membanggakan bagi Pertamina. Salut untuk duta-duta 
satgas yang dua pekan ini berbagi cerita dengan penulis.MP

Unit Gasdom Region V Makassar Adakan 
Seminar & Temu Pelanggan MUSIcool 2010

MAKASSAR- Unit Gas Domestik Region V Makassar 
mengadakan Seminar & Temu Pelanggan MUSIcool 2010 (1/7) 
di Makassar. Kegiatan yang mengusung tema ”Penghematan 
Energi Pada AC & Refrigerator Menggunakan Refrigerant 
Hidrokarbon MUSIcool” ini diisi dengan materi pengenalan 
spesifikasi MUSIcool sebagai pengganti freon yang memiliki 
keunggulan lebih hemat dan ramah lingkungan. Acara ini 
dihadiri oleh rekan-rekan mitra usaha MUSIcool dan perwakilan 
Manajemen Hotel-hotel di Makassar. 

Deddy Rachmat (Green Community) selaku pembicara 
dalam aca ra tersebut menjelaskan mengenai peluang dan 
potensi MUSIcool menggantikan refrigeran sintetik sejalan 
dengan perkembangan kebijakan lingkungan dan energi 
dimana peng gunaan CFC (clorofluorocarbon) yang terkandung 
di dalam freon dilarang karena dapat memusnahkan ozon 
dan menghasilkan lubang ozon. Komara AH pem bicara dari 
APRRAL (Asosiasi Pengusaha Refrigeran Ramah Lingkungan) 
menjelaskan hal yang senada dengan Widodo pembicara dari 
HIMPATUR (Himpunan Praktisi Tata Udara & Refrigerasi). 
Mereka menjelaskan mengenai manfaat pemakaian MUSIcool 
pada AC gedung komersial yang jauh lebih unggul dibanding 
freon dari aspek teknis, ekonomis maupun lingkungan. 

Sedangkan Pertamina menjelaskan kepada para peserta 
seminar tentang spek teknis pemakaian MUSIcool pada mesin 
pendingin. Selain hemat dan ramah lingkungan, penggunaan 
MUSIcool dapat memperpanjang usia kompresor dan komponen 
utama mesin pendingin lainnya karena tidak menyebabkan 
korosi seperti freon. Dengan menggunakan MUSIcool, berarti 
kita ikut berpartisipasi menjaga lingkungan dengan mengurangi 
dampak pemanasan global yang salah satunya disebabkan oleh 
CFC yang terdapat pada freon.MPGASDOM REG. V



No. 29
Tahun XLVI, 19 Juli 2010BERITA KITA 4

Fo
to

 : 
D

it.
 H

ul
u

RU IV Adakan 
Workshop 
Penyusunan CPDP

Direktorat Hulu Adakan Forum HSE 
dan Operasi

SORONG - Untuk mendukung implementasi sertifikasi 
14001 dan 17025, RU VII Sorong menggelar workshop 
Pemahaman dan Dokumentasi Sistem Manajemen 
Lingkungan (SML) ISO 14001 : 2004. Workshop 
digelar di di Gedung Serba Guna Kasim, (5-6/6), tepat 
setelah penandatanganan komitmen manajemen untuk 
implementasi ISO 14001 : 2004. Kegiatan ini merupakan 
kelanjutan dari workshop awareness ISO 14001 : 2004 
dan ISO 17025 : 2005 pada Mei lalu.

Workshop yang difasilitasi Suwandi Raharjo dan 
Agus Wijaya dari PLC ini diikuti 20 peserta dari berbagai 
fungsi di RU VII. Mereka dibekali dengan pemahaman 
dasar mengenai ISO 14001 : 2004 dan dilanjutkan 
dengan pembuatan do kumentasi SML. Workshop ini 
bertujuan untuk mendiskusikan yang perlu dilakukan 
dalam mengimplementasikan ISO 14001 : 2004.

“Dalam workshop ini kami langsung bekerja untuk 
meng update data-data yang perlu direvisi, untuk 
mengejar target yang telah ditetapkan. Diharapkan 
setelah workshop ini, dokumen-dokumen terkait ISO 
yang belum lengkap seperti TKI, TKO, ataupun TKPA 
dapat dilengkapi dan divalidasi,” ujar Zenith. Selain 
itu, juga dilakukan review STK yang sudah ada guna 
menyempurnakannya.

RU VII juga menggelar workshop ISO 17025 : 
2005. Termasuk mengadakan pelatihan audit internal, 
peningkatan kompetensi SDM dan melakukan proyeksi-
proyeksi untuk mempertahankan ISO jika sertifikasinya 
telah diraih.

Salah satu peserta dari fungsi HSE, Efraim Loblobly 
mengakui workshop ini sangat bermanfaat terutama 
bagi fungsi HSE yang memiliki kaitan langsung dengan 
ISO 14001 : 2004.MPRUVII

Workshop Dukung 
Implementasi 
Sertifikasi di RU VII

CIREBON - Pada 5 Juli 2010, 
Direktorat Hulu bersama 
de ngan Anak Perusahaan 
Bidang Hulu antara lain PT 
Pertamina EP, PT PDSI, PT 
PHE, PT PGE, PT Pertamina 
EP Cepu dan PT Pertamina 
Gas , EPTC , Fungsi HSE 
Kor porat mengadakan Fo-
rum HSE dan Operasi di 
Wisma Apel, Klayan , Cirebon. 
Peserta yang hadir tidak hanya 
dari fungsi HSE dan Korporat, 
tetapi juga dari fungsi SDM, 
Humas dan lain-lain. Forum 
ini diikuti lebih dari 60 orang 
peserta dari tingkat GM/VP 
manajer, asisten manajer, 
dan staf. Hadir juga dalam 
kesempatan tersebut Direktur 
Umum Walu yo, Direktur Hulu 
Bagus Setiardja, SVP Ren.
Eval Hulu Gunung Sardjono 
Hadi, dan  Direktur Operasi 
PEP Bagus Sudaryanto. 

Forum HSE Direktorat 
Hulu  telah dilaksanakan sejak 
tahun 2009 dan dilaksanakan 
setiap triwulan dengan fo kus 
pada aspek HSE dan ope rasi 

dengan tujuan untuk me-
lakukan sharing informasi dan 
lesson learned serta untuk 
saling berbagi rasa insan HSE 
dan operasi. Kali init topik 
yang dibahas adalah “Kick/
Blow Out dan pengendalian”  
dengan beberapa contoh 
kasus.

Direktur Umum Waluyo 
membuka Forum HSE dan 
Operasi dan dilanjutkan de-
ngan penyampaian materi 
HSE Leadership .  Dalam 
kesempatan tersebut Walu-
yo menekankan seluruh pe-
kerja memiliki komitmen untuk 
menomorsatukan aspek HSE 
dimana saja dan melaksanakan 
dengan sungguh-sungguh. 
“Setiap pekerja juga harus 
mampu menjadi role model,” 
tegasnya.

Sementara Direktur Hu lu 
Bagus Setiardja menyam-
paikan bahwa sampai dengan 
semester I ini telah terjadi 
fatal accident sebanyak enam 
kejadian di PEP. “Fatality 
ini menimpa kontraktor dan 

pekerja Pertamina. Kejadian 
ini sangat memprihatinkan. 
Kejadian ini harus jadi pe-
la jaran bagi ki ta semua 
agar seluruh pekerja care 
dan mengimplementasikan 
aspek HSE di setiap aspek 
pekerjaan,” ujar Bagus.

Direktur Hulu juga me-
minta seluruh pekerja Hulu 
untuk menjadikan HSE seba-
gai budaya dalam bekerja 
dan tidak menoleransi setiap 
unsafe condition.

Dan pada kesempatan 
ini Tri Harso Hariyadi dari 

HSE Korporat melaporkan 
HSE training programme 
d i  Norway. Menurutnya, 
bu da ya HSE di Norwegia 
untuk aktivitas perminyakan 
diatur oleh manajemen HSE 
pemerintahan Norway. Tri 
juga menjelaskan mengenai  
bagian-bagian terpenting 
dalam budaya HSE. Yaitu, 
t ransparency,  Equa l i ty, 
Mutual respect for roles and 
responsibilities dan HS&E 
responsibility rest on duty 
holder.MPSR/AP(Reneval 
Hulu)

Pertamina Uji Coba Biosolar di 10 SPBU di Medan
MEDAN – Sebagai bentuk 
dukungannya terhadap pro-
gram Pemerintah tentang 
pe nyediaan dan pemanfaatan 
Bahan Bakar Nabati  (BBN)
sebagai bahan bakar alternatif, 
Perta mina Pemasaran Re-
gion I melakukan uji coba 
penyaluran Biosolar melalui 
sepuluh SPBU yang ada di 
Kota Medan. Untuk mem-
bedakan dengan produk So-
lar biasa, selain mengubah 
nama produk di totem dan 
pom pa SPBU, juga dilakukan 
perubahan warna nozzle dari 
abu-abu menjadi hijau.   

Ada enam SPBU yang 
telah melakukan penyaluran 
mulai awal bulan Juli ini, yaitu 
di Jl. K.L Yos Sudarso, Jl. 
Hj. Juanda, Jl. Lingkar Luar 
Barat, Jl. Brigjend Katam-
so, Jl. Kasuari No. 56B, dan 
Jl. Jamin Ginting Km 8,5 
Medan. Sedangkan empat 
SPBU yang segera menyusul 
adalah SPBU di Jl. Putri Merak 
Jingga, Jl. Brigjen Katamso, 
Jl. Perintis Kemerdekaan, dan 
di Jl. Raya Medan Tenggara. 

Biosolar yang dipasarkan 
di Medan adalah Biosolar 
B-5 dengan kandungan 95 
persen minyak solar dan 5 
persen Fatty Acids Methyl 
Ester (FAME). Dengan cetane 

number minimal 48, produk 
ini dapat digunakan untuk 
mobil-mobil bermesin diesel 
pada umumnya tanpa perlu 
modifikasi. Biosolar dilepas ke 
pasaran dengan harga setara 
dengan harga produk Solar 
bersubsidi.

 Biosolar termasuk bahan 
bakar ramah l ingkungan 
yang dapat diperbarui dan 
terurai secara alami. Emisi 
gas buang Biosolar lebih 
ren dah karena pembakaran 
yang lebih sempurna, se-
hing ga dapat mengurangi 
polusi udara jika digunakan 
secara berkelanjutan. Selain 

itu, Biosolar juga mampu 
mem perpanjang umur me-
sin karena memiliki sifat de-
tergensi/pembersih.

Antusiasme pelanggan 
peng guna bahan bakar die-
sel untuk menggenal serta 
menggunakan Biosolar ke-
pada kendaraannya sangat 
tinggi. Hal ini terlihat dari 
penjualan Biosolar di SPBU Jl. 
Yos Sudarso, yang mencapai 
16 kiloliter per harinya.

 Hal i tu diungkapkan 
oleh pengawas SPBU, Andri, 
bahwa penjualan Biosolar 
mengimbangi penjualan So lar 
sejak diluncurkannya Biosolar 

pada 28 Juni. “Kemungkinan 
juga bisa melebihi penjualan 
Solar, karena kualitasnya 
lebih bagus,” ungkap Andri 
sa at mengawasi operator 
dispenser Biosolar.

 Sunardi, warga Jl. Bin-
tang, Medan sudah tiga kali ini 
menggunakan Biosolar untuk 
kendaraannya, dan tidak 
mengalami hal yang aneh 
ataupun terjadi masalah di 
kendaraannya. “Saya sudah 
tiga kali mengisi tidak ada ma-
salah. Sepertinya, mobil jadi 
lebih irit,” ungkap Sunardi.

Perluasan pemasaran 
BBN di SPBU ini, sesuai 
dengan Peraturan Presiden 
No.5 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Energi Nasional dan 
Instruksi Presiden No.1 Tahun 
2006 tentang Penyediaan 
dan Pemanfaatan Bahan 
Bakar Nabati sebagai Bahan 
Bakar Alternatif. Dengan 
memasarkan produk BBN 
ini, selain memberi kontribusi 
dalam pelestarian lingkungan 
dan ketersediaan energi, 
Pertamina juga memberi 
dampak pada petani penghasil 
bahan BBN. Sampai saat ini, 
Pertamina telah memasarkan 
Biosolar melalui SPBU di 
Jakarta, Denpasar, dan Sura-
baya.MPPMS REG. I

CILACAP - Untuk mewujudkan Kilang RU IV yang 
andal dan menghasilkan produk yang berkualitas harus 
didukung oleh pekerja yang memiliki kompetensi yang 
tinggi. Oleh sebab itulah, secara berkala digelar uji 
kompetensi bagi pekerja. Apabila ada kesenjangan 
kompetensi antara pekerja dan jabatannya, maka  
akan diberikan pelatihan berbasis kompetensi bagi 
yang bersangkutan. Demikian ungkap Pjs GM RU IV  
M. Ricardo Sihombing  pada saat membuka Workshop 
Penyusunan Workbook Craft Personal development 
Program (CPDP) di Cilacap, (14/6).

Lebih lanjut M. Ricardo Sihombing menyampaikan 
bahwa workbook yang dihasilkan berguna untuk pe-
ngembangan diri pekerja. Tim yang terdiri dari  pekerja 
yang ahli di bidang operasi kilang ini menyusun 
workbook CPDP selama empat hari hingga 17 Juni 
2010. 

Hasil dari workshop CPDP ini kemudian dipresen-
tasikan di hadapan GM RU IV, tim manajemen dan 
section head di ruang rapat II head office pada 18 
Juni 2010. Acara  diakhiri dengan penandatanganan 
workbook  oleh Manager Production I & II serta Section 
Head.

Dalam pengarahannya, GM RU IV Syofrinaldy 
meng ungkapkan sebaiknya kompetensi pekerja di-
bangun melalui pemetaan dan target yang baik sejalan 
dengan masa kerjanya. “Sehingga ke depan, untuk 
mengukur kompetensi pekerja bukan berdasarkan 
golongannya, namun berdasarkan kompetensi yang 
dicapai selama dia bekerja,” ujarnya.MPRUIV
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Soft Launching Penggunaan 
MM Hydro Movement Bidang Perkapalan

Direktur Umum Waluyo sedang mencoba sistem MMHM disaksikan Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo, 
Direktur Pengolahan Edi Setianto, dan SVP Distribusi Djoko Prasetyo.

JAKARTA – Dalam rangka 
mengefesiensikan aktifitas 
distribusi Bidang Perkapalan 
Perta mina, dilaksanakan Soft 
Launching penggunaan MM 
Hydro Movement, di Kantor 
Pu sat Pertamina, (6/7), yang 
dihadiri oleh Direk tur Pe ma-
saran & Niaga Djae lani Su-
tomo, Direktur Umum Waluyo, 
Direktur Pengolahan Edi 
Setianto, SVP Distri bu si Djoko 
Prasetyo, SVP Perkapalan 
Suhartoko serta jajaran tim 
manajemen Perka palan. 

Suhartoko menjelaskan 
bahwa penggunaan MM 
Hydro Movement  merupakan 
bagian dari BTP RJPP Im-
ple mentasi dan Integrasi 
Deviation Charge Back de-
ngan Integrated Port Time 
dan Deviation Management. 
MM Hydro Movement seba-
gai integrated tools digunakan 
untuk memonitor pergerakan 
kargo dan kapal, termasuk 
deviasi yang terjadi.  

“Dengan adanya MMHM 
ini, be ban biaya nantinya 
di hitung secara otomatis me-
lalui sistem My SAP. Saya 
yakin, operation excellent di 
lingkungan angkutan laut, 
pe  labuhan, terminal dan de-
pot bisa ditingkatkan,” kata 
Suhartoko.

Soft launching yang di-
lak sanakan melalui video 
conference ini menandakan 
d imula inya penggunaan 
MM HM guna mendapatkan 
masukan sesuai karakteristik 
lokasi yang berbeda-beda. 
Grand launching sistem ini 
akan dilaksanakan pada 1 

Nopember 2010.
“BTP ini menjadi sua tu 

terobosan untuk mening-
katkan nilai cost. Sehingga 
semua transaksi bisa trans-
paran. Melalui MMHM ini lah 
pencapaian cost dan pen-
capaian biaya bisa dengan 
mudah diakses. Inilah yang 
kita butuhkan di era trans-
formasi Pertamina,” ungkap 
Djaelani Sutomo.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Direktur Umum Wa-
luyo menyampaikan, dengan 
adanya sistem teknologi  infor-
masi maka sebu ah pekerjaan 
akan lebih efektif . Untuk itu-
lah IT sangat berperan agar 
program bisa lebih maksimal. 
“Kita masih punya waktu bulan 
bulan untuk memperbaiki 
apa yang masih kurang. 
Sa lah satunya melakukan 
evaluasi pembebanan standar 
chargeback dan deviasi char-

ge back,” katanya. 
Sementara dari sisi distri-

busi,  SVP Distribusi Djoko 
Prasetyo menjelaskan, MMHM 
akan lebih memudahkan tugas 
pendistribusian karena akan 
membuat pergerakan produk 
lebih transparan. Apabila 
terjadi penyimpangan supply 
dan distribusi,  termasuk 
terjadinya hal-hal yang tidak 
diinginkan, di master program 
akan lebih mudah ditelusuri 
penyebabnya se hingga dapat 
dicarikan  solusinya. 

“MMHM memungkinkan 
kita untuk mengidentifikasi 
titik-titik yang harus diperbaiki 
untuk menuju kepada efi-
siensi supply distribusi. Jadi 
MMHM ini merupakan suatu 
instrument yang sangat ber-
man faat dan ini merupakan 
suatu kemajuan bagi kita se-
mua,” kata Djoko.

Sosialisasi dan training 

telah dilakukan dengan me-
libatkan perwakilan dari se-
luruh pihak yang terkait dengan 
sistem MMHM. Sosialisasi ini 
bertujuan untuk memberikan 
pemahaman terhadap konsep-
konsep dan kebijakan yang 
mendasari BTP serta sistem 
aplikasi MMHM, memberikan 
awareness terhadap rencana 
implementasi sistem MMHM 
dengan harapan bisa menda-
patkan feedback, masukan 
dan usulan terhadap perbaik-
an sistem MMHM sesuai de-
ngan praktik yang terjadi di 
lapangan.

Sosialisasi ini diikuti 298 
orang dari unit pengolahan, 
un i t  b isn is  pemasaran, 
S&D, ISC, dan perkapalan. 
Sedangkan trai ning diikuti 115 
orang dari operasi perkapalan 
sebagai programmer, marine 
region, depot, OPI coach port 
dan oil movement.MPIK
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Empat Pejabat dari Luar Negeri  Kunjungi 
Pertamina
JAKARTA - Pertamina mene-
rima kunjungan empat pejabat 
perminyakan/energi dari em-
pat negara yang berbeda, 
yang tergabung dalam Forum 
Dialog Oil & Gas Sustainable 
Development pada (8/7) di 
Ge  dung Utama Lantai 21.  
Ke em patnya adalah Pg. Hj. 
Mohammad Amirudin Pg. Hj. 
Razali (Petroleum Engineer, 
Brunei National Petroleum 
Company Sdn. Bhd., Brunei 
Da russalam), U Kyin Sein 
(Chief Geologist, Myanmar 
Oil and Gas Enterprise, Mi-
nis  try of Energy), Charlton 
Mark August (Asset Manager 

Exploration, Namcor, Namibia) 
dan Toekiman Saimbang (Re-
publik Suriname). Mereka 
diantar dua pejabat dari 
Direktorat Jenderal Migas  
Departemen ESDM, Sen tot 
dan Sularsih. 

Rombongan diterima oleh 
Manager Cor  porate Action 
Achmad Herry Syarifuddin,  
Manager Capital Market 
Kornel Soe mardi, Manager 
In ter   nal Com munication Min-
daryoko, Korpel Transformasi 

Helmy Said, Manager General 
Affairs Direktorat Hulu Isabella 
Huta haean, dan staf Divisi 
Investor Relations. 

Kornel Soemardi mem be-
rikan presentasi yang men-
jelaskan tentang aktivitas bis-
nis Pertamina dari hulu sam-
pai hilir, dilan jut kan dengan 
diskusi kedua belah pihak. 

Acara kemudian berlanjut   
ke E&P Technology Center 
di Gedung Kwarnas Lantai 
15,  d imana rombongan 
men  dengarkan penjelasan 
tentang EPTC dari VP EPTC 
Adriansyah dan melihat pera-
gaan seismik 3D.MPUHK 
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Sinergi Pertamina 
& Pelindo II 
untuk Layanan 
Pemanduan 
Kapal
JAKARTA – Bertempat di Hotel Savoy Homann Ban-
dung, Kamis (8/7) dilaksanakan Penandatanganan 
Ser vice Level Agreement (SLA) Pelayanan Pemanduan  
antara Perkapalan  Pertamina dengan PT Pelindo II yang 
berlaku untuk jangka waktu enam bulan.

Melalui Penandatanganan SLA ini Perkapalan 
Per tamina mendapatkan jaminan dari PT Pelindo II 
atas ketersediaan jasa pemanduan kapal-kapal yang 
dioperasikan Pertamina dan ketepatan waktu dalam 
jasa pemanduan kapal.

Penandatanganan dilakukan oleh Manajer Marine 
Region Heru Hutomo dan GM Pelabuhan Teluk Bayur 
Hudadi Soerja Dja ne gara, Manajer Marine Region II 
Nindia Prasetyo dengan GM PelabuhanJambi Rio T. N 
Lasse, GM Pelabuhan Bengkulu Indra Hidayat Sani, GM 
Pelabuhan Panjang Putera Mulya Ismail, GM Pelabuhan 
Pontianak Solikhin dan Manager Marine Region II Eko 
Bambang dengan GM Pelabuhan Banten Pratiyoso 
Sayogi dan GM Pelabuhan Cirebon Machfudy.

“Ini sangat penting bagi Pertamina untuk bisa 
menekan efesiensi biaya dan efisiensi waktu, tentunya 
perkapalan pertamina akan lebih safety karena sudah 
ada jaminan dari Pelindo II sebagai penyedia jasa,” kata 
SVP Perkapalan Pertamina Suhartoko usai menyaksikan 
penandatangan SLA.

Menurut Suhartoko, dengan komitmen yang 
diberikan oleh Pelindo II dalam hal produktifitas dan 
kepuasan pelanggan, menjadi peluang bagi Pertamina 
untuk benar-benar bisa mengefisensikan semua 
kegiatan Perkapalan Pertamina yang ada di wilayah 
Pelindo II. 

“Tidak ada lagi alasan bagi Perkapalan Per ta mina 
khususnya Perkapalan di unit untuk mengatakan adanya 
ketidaksiapan jasa peman duan kapalnya,” tegas SVP 
Perkapalan Pertamina Suhar toko.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Operasi dan 
Teknik PT Pelindo II Ferialdy Noerlan menyampaikan 
saat ini Pelindo tengah melaksanakan program kerja 
1 x 27 jam selama seminggu, supaya bisa lebih efisien 
dan menekan cost dengan tetap memperhatikan nilai 
safety kapal yang dipandu. 

“Untuk persiapan peman du an, dari sisi sistem akan 
kita per baiki lagi dan untuk waktu pandu akan lebih bisa 
ditepati. Kami mengutamakan kepuasan pelanggan 
pengguna jasa dan peningkatan produktivitas Pelindo 
yang hasilnya akan kita ra sakan bersama. Baik dari sisi 
ketepatan waktu  maupun pengamanan,” kata Direktur 
Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy.MPIK



Pada hal. 6 bawah Media Pertamina edisi 12 Juli 2010 rubrik Dinamika 
Transformasi terdapat kesalahan penulisan informasi.  Di situ tertulis 
...Informasi lengkap tentang layanan ini bisa diperoleh melalui Help-
desk Corporate Shared Servive Telp 6666 atau email ke servicedesk@
pertamina.com  up. Downstream Application Development - IT Solution. 
Seha rusnya...up. ITSM CSS.

Demikian koreksi dari kami.
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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
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Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management  - Dit. PI & MR 

Oleh 
 Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

Informasi lengkap tentang layanan ini bisa diperoleh melalui Helpdesk 
Corporate Shared Servive Telp 6666 atau email ke servicedesk@pertamina.com  
up. Business Demand

!

Salah satu aktifitas transformasi yang terus digelorakan 
adalah mencari terobosan-terobosan baru dalam  proses bisnis. 
Berbagai upaya dilakukan, tiada lain adalah untuk memenangkan 
persaingan. Corporate Shared Service (CSS) sebagai fungsi 
yang memegang peran dari sisi Information & Communication 
Technology juga senantiasa melakukan inisiatif-inisiatif baru dalam 
upaya mendukung bisnis yang efisien dan berdaya saing tinggi. 
Salah satu yang dikembangkan adalah layanan Pertamina i-Serv. 

Merupakan layanan yang ditopang oleh sebuah aplikasi 
berbasis web yang dapat diakses melalui internet secara gratis, 
mudah, aman, dan tersedia selama 24 jam. Dalam versi ini telah 
tersedia modul-modul e-Invoicing , e-Reporting & e-Ordering yang 
sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan kepada customer 
diantaranya :

Modul e-Invoicing
• Dapat mempercepat 
proses penginformasian 
tagihan ke customer.
• Customer dapat 
membaca, men-download 
dan mencetak invoice 
(ringkasan dan detail).
• Customer dapat 
memanfaatkan Pertamina 
i-Serv dalam proses 
komunikasi apabila ada 
ketidakcocokan data 
yang ditagihkan (dispute 
invoice). 

Modul e-Reporting
• Customer dapat 

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Aplikasi Pertamina i-Serv : Meningkatkan 
Daya Saing, Sekaligus Mempercepat Penagihan

Mimpi Itu Kini Semakin Nyata

Ilmu Pengetahuan Kini 
untuk Pekerja Masa Depan
“Mempertahankan ilmu pengetahuan yang terorganisir, bukan sekedar 

permasalahan pengelolaan dalam jangka pendek. Sama halnya dengan kegiatan 
mutu, hal ini melibatkan keseluruhan filosofi”

Sebagai gambaran singkat dari penelitian / studi yang telah dipublikasikan, saat ini 
banyak organisasi / perusahaan yang menghadapi permasalahan retensi dan transfer 
pengetahuan (R&TP), diantaranya :
• Jumlah pensiunan yang tinggi berdampak terhadap besarnya potensial akan 

kehilangan tacit knowledge, termasuk pengetahuan manajemen dan teknis yang 
merupakan kunci dari proses dan kompetensi.

• Permasalahan tidak terbatas hanya pada pensiunan, namun juga karena adanya 
perubahan organisasi dan model bisnis dari pekerjaan di lapangan yang memerlukan 
identifikasi dan transfer pengetahuan yang cermat.

• Organisasi / perusahaan seringkali kesulitan menunjukkan kemungkinan kapan dan 
dimana hilangnya dan kebutuhan pengetahuan yang terjadi.

• Pekerja, terutama pekerja baru, menghadapi kurva belajar yang lebih lama dimana 
pada saat yang bersamaan perusahaan mencari pendapatan dan produktivitas yang 
tinggi. 

• Resistensi dan transfer pengetahuan dengan gap generasi yang kompleks dimana 
mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja dan berkolaborasi satu sama 
lainnya.

Adapun beberapa temuan yang diperoleh dari proses peneltian terhadap beberapa 
penelitian organisasi / perusahaan (best-practice) untuk dapat diimplementasikan 
dalam program KOMET adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan arsitektur pengelolaan SDM yang menggambarkan integrasi dan 

aligment.
2. Menugaskan monitoring terhadap pemenuhan kompetensi inti kepada seluruh 

level Manajer keatas.
3. Menentuakan area karir dan peraturan standar pekerjaan untuk membantu 

pekerjanya dalam merencanakan karirnya dan memahami kompetensi yang 
penting untuk pekerjaannya.

4. Mengakselerasi desain dan implementasi strategi dan pendekatan R&TP melalui 
kegiatan benchmark organisasi (best-practice) lainnya.

5. Melaksanakan orientasi yang menfasilitasi kegiatan meng-capture, sharing dan 
penggunaan ulang pengetahuan.

6. Memonitor  pendekatan R&TP dalam pengelolaan tacit dan explicit knowledge.
7. Membentuk Community of Practice (CoP) sebagai kendaraan utama untuk 

mengidentifikasikan, meng-capture, dan transfer pengetahuan.
8. Menggunakan pendekatan transfer pengetahuan, misalnya audit pengetahuan, 

penyerahan dokumen, lesson learned, dan interview untuk meng-capture aktivitas 
yang berhubungan dengan pekerjaan.

9. Melaksanakan program mentoring dan pemagangan yang memiliki peranan 
dalam transfer tacit knowledge.

10. Melakukan pendekatan R&TP untuk memperpanjang siklus pekerja.
11. Melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap teknologi yang sudah ada, 

tanpa harus membeli sistem yang baru.
12. Memahami hbahwa Infrastruktur sharing knowledge yang efektif tidak secara 

langsung berhubungan dengan derajat integrasi teknologi.
13. Penggunaan teknologi untuk sharing knowledge yang efektif.
14. Menyediakan panduan untuk kegiatan dan alat yang mendukung R&TP.
15. Menunjuk ketua komunitas yang berkomitmen dan akuntabel dalam menjalankan 

peranan vital dari kesuksesan R&TP.
16. Menemukan kekuatan yang sebenarnya dalam bekerja sama dengan kelompok 

lain dalam organisasinya.
17. Mengikat organisasi dalam suatu strategi dan pendekatan R&TP yang mana 

membutuhkan usaha perubahan manajemen yang kuat.
18. Menggunakan output bisnis untuk mengukur keefektifan dari aktivitas R&TP yang 

memiliki bukti yang kuat dalam memberikan nilai.•

Jika kita melihat kolom Q-Corner edisi 11 April 2010 yang berjudul “Mengawali Mimpi dengan 
Rapat Konsolidasi OFI-AFI PQA”, maka ibarat film Harry Potter, topik kali ini merupakan sekuel 
dari topik tersebut yang menjelaskan bahwa satu Insan Mutu Pertamina mempunyai mimpi untuk 
dapat menjadi salah motor penggerak Pertamina untuk menjadi World Class Company.

Salah satu kendaraan handal yang kita miliki saat ini adalah Pertamina Quality Award (PQA). 
Memang tidak mudah untuk mengubah stigma yang sudah berkembang dilingkungan Pertamina 
tentang eksistensi PQA. Mungkin jika ada psikotes yang menanyakan “Apa yang langsung terlintas 
di kepalamu jika saya menyebutkan.. PQA ?*. Mungkin sebagian besar orang akan menjawab 
“Awarding”.

Namun berkat kegigihan 
para insan mutu Pertamina 
dalam mengkampanyekan, 
mensosialisasi serta aktif 
terlibat dalam berbagai 
kegiatan PQA stigma itu lama-
lama mulai berubah. Sekarang 
jika diajukan pertanyaan yang 
sama sebagian besar orang 
ada yang menjawab “OFI-
AFI” atau “Malcolm Baldrige”. 
Hhmmm… cukup melegakan. 
Tetapi tugas kita belum selesai 
sampai disini. Karena misi kita 
bukanlah merubah opini orang. 
Salah satu tugas utama kita 
adalah membentuk budaya 

“Sadar OFI”. OFI yang memiliki kepanjangan Opportunity for Improvement yang merupakan 
salah satu produk dari assessment PQA harusnya menjadi hal yang terpenting yang dicari/ingin 
didapatkan dari aktifitas pasca assessment PQA tersebut.

Pernah dalam suatu kesempatan assessment ke salah satu anak perusahaan Pertamina yang 
bergerak dibidang kesehatan saya tertegun. Cukup surprise mendengar antusiasme dari senior 
leader perusahaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa “Skor PQA bagi bukan merupakan hal 
yang penting. Skor adalah bonus. Yang sangat kami tunggu dari hasil assessment PQA adalah 
OFI.” Karena menurut beliau ketika kondisi suatu perusahaan sudah sangat sibuk, mereka (para 
pekerja dan pemimpin) mungkin tidak cukup memiliki waktu untuk melihat kekurangan yang ada 
pada dirinya. Dan juga, orang untuk melihat apakah dirinya cukup cantik, tampan atau rapih pasti 
memerlukan cermin atau orang lain untuk menilai. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri tentunya.

Para examiner yang melakukan assessment diharapkan mampu memberikan gambaran 
bagaimana bentuk perusahaan tersebut. Jika diibaratkan menilai seseorang, maka kita akan 
mampu mendeskripsikan bagian tubuh mana yang berpanu, kasar dan (maaf) berkutil.. hehehe.. 
sehingga kita tahu bagia mana yang harus segera diobati.

Pada awal Juli lalu, tepatnya tanggal 1-2 Juli 2010 insan mutu bekerja sama dalam suatu 
Rapat Koodinasi Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA untuk periode Triwulan II. Rapat yang 
memiliki konsep seperti “praktek dokter” ini bertujuan untuk memonitoring seberapa jauh progress 
yang sudah dilakukan oleh para Aplikan (Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan yang 
mengikuti assessment PQA) dalam menindaklanjuti OFI. 

Rapat tersebut yang dihadiri oleh 22 (duapuluh dua) dari 28 (duapuluh delapan) Aplikan 
(peserta assessment PQA) yang berasal dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan 
Pertamina yaitu 4 (empat) aplikan dari Direktorat Pengolahan, 7 (tujuh) aplikan dari Direktorat 
Pms & Niaga serta 11 (sebelas) aplikan dari Anak Perusahaan Pertamina. Sebanyak 9 (Sembilan) 
expert team yang merupakan internal examiner senior dan berpengalaman diterjunkan 
untuk menjadi “konsultan” bagi para aplikan yang memerlukan bimbingan/ penjelasan dalam 
menterjemahkan OFI atau menyusun Action for Improvement (AFI)nya. Expert team tersebut juga 
bertindak sebagai “penguji” kebenaran progress AFI yang telah disampaikan oleh para aplikan.

Beberapa hal yang mungkin dapat digali dalam acara tersebut adalah bahwa ternyata masih 
ada beberapa Anak Perusahaan Pertamina yang masih belum tahu bagaima menyusun AFI 
dengan benar. Ini harus menjadi perhatian/concern bagi kita semua bahwa ternyata kita harus 
lebih giat untuk memberikan awareness dan upskilling terhadap sumber daya yang ada diseluruh 
Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan terutama yang bersentuhan dengan masalah 
PQA ini.

Salah satu produk dari Rapat konsolidasi tersebut adalah “Berita Acara Rapat Konsolidasi 
Pemutakhiran Outstanding OFI – AFI PQA” yang merupakan resume laporan hasil penyelesaian 
OFI sampai dengan bulan Juni 2010 dan juga merupakan komitmen bersama untuk terus 
melaksanakan AFI seperti yang telah ditetapkan oleh oleh masing-masing Aplikan.

Jika pada triwulan I (pertama) lalu para aplikan berhasil menyelesaikan OFI-AFI PQA sebesar 
34,1%, maka pada triwulan II (kedua kali ini) berhasil menyelesaikan sebesar 64.2% (exclude 
Anak Perusahaan) atau 60.9% (include Anak Perusahaan).

Namun selalu kami tanamkan… bahwa perjuangan belum selesai. Ini baru permulaan. 
Semoga kendaraan ini tetap handal dan makin prima untuk mengantar Pertamian menuju puncak 
prestasinya.•

Merupakan salah satu kegiatan survei jalan sepintas yang 
dilakukan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi potensi 
bahaya, melakukan evaluasi dan menentukan tindakan perbaikan 
dari berbagai macam aspek keselamatan dan kesehatan di 
tempat kerja . Kegiatan tersebut merupakan bagian dari budaya 
Health, Safety and Environment (HSE) untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya lingkungan dan cara kerja yang aman, 
meningkatkan kepedulian pekerja terhadap keselamatan dirinya 
dan lingkungannya, memperbaiki kondisi dan perilaku yang tidak 
aman sehingga dapat mencegah terjadinya insiden ataupun 
kecelakaan di tempat kerja. Management Walkthrough (MWT) juga 
merupakan bukti nyata yang dilakukan manajemen untuk selalu 
mengedepankan aspek HSE dalam setiap proses kerja, sehingga 
dapat dijadikan contoh bagi manajemen lini dan pekerja untuk 
senantiasa menjaga lingkungan kerjanya menjadi lingkungan kerja 
yang aman dan nyaman.

Manajemen Walkthrough di lingkungan direktorat SDM 
dilakukan pada tanggal 30 Juni 2010 oleh Direktur SDM, Ibu Rukmi 
Hadihartini, SVP HR Bapak Mamad Samadi, VP HR Operation 
Bapak Yudo Irianto, VP PLC Bapak Soewardi Somantri didampingi 
oleh Manager Medical Bapak dr. Renaldi MNF Sp.Ok beserta 
Bapak Tri Haryadi dari HSE Kantor Pusat. Dalam kunjungannya 
di Lt. 4 gedung Utama, Lt.5 Gd. Annex dan Lt.2 Gd. Perwira 2 
ditemukan berbagai macam hal yang perlu ditindaklanjuti untuk 
dapat mewujudkan lingkungan kerja yang aman. Secara umum 

MANAGEMENT WALKTHROUGH DIREKTORAT SDM
(LT. 4 GD. UTAMA, LT.5 GD. ANNEX DAN LT.2 GD. PERWIRA 2)

belum dimasukannya aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta 
koordinasi antara fungsi terkait dalam hal mendesain, membangun 
dan melengkapi sarana merupakan temuan yang paling menonjol 
dalam MWT kali ini. Sebagai contoh unsafe condition adalah posisi 
kabel, baik itu kabel telepon, kabel komputer maupun kabel instalasi 
listrik yang terpasang tidak sempurna memungkinkan terjadinya 
bahaya baik bagi lingkungan maupun orang. Jika orang disekitarnya 
bertindak tidak hati-hati (unsafe act) dapat menimbulkan kecelakaan 
(terjatuh, tersengat listrik, kebakaran, dll). Temuan lain yang juga 
menjadi perhatian adalah updating anggota tim tanggap darurat di 
setiap lantai, penyimpanan dokumen kerja yang seringkali menumpuk 
disekitar meja kerja, serta belum terdapatnya penunjuk arah untuk 
jalur evakuasi terutama pada lingkungan kerja dengan desain kubikal. 
Temuan-temuan tersebut telah dicatat dan diberikan rekomendasi 
untuk dapat ditindaklanjuti oleh fungsi terkait. 

Pada kesempatan MWT berikutnya diharapkan terdapat 
perbaikan yang signifikan sehingga tujuan MWT ini dapat tercapai. 
Semoga dengan adanya MWT ini, lingkungan kerja menjadi lebih 
aman, nyaman dan pekerja pun dapat tetap bekerja dengan selamat 
sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk 
mencapai misi menjadi perusahaan migas kelas dunia. Beberapa 
yang dapat disarankan pada MWT berikutnya adalah agar dapat 
mengelaborasi hal-hal yang berpengaruh pada kesehatan pekerja 
seperti pencahayaan, suhu ruangan, ergonomi, serta hygiene kantin 
dan pekerja food handler.•(RL) 

mengetahui history transaksinya dengan mudah.
• Invoice dan statement of account (SOA) - jumlah tagihan 

berjalan, tagihan yang sudah jatuh tempo, denda (late 
payment charges), dan saldo yang tercatat di Pertamina.

• Previous balance, new balance 

Modul e-Ordering
• SO dapat dibuat Online 24/7.
• Customer dapat membuat SO dimana saja selama 

memiliki jaringan internet
• Customer tidak perlu menunggu & menghabiskan waktu 

untuk membuat Sales Order.
• Customer mendapatkan kepastian order telah dicatat dan 

dibuat oleh Pertamina. 
Dengan fasilitas semacam itu, maka customer 

mendapatkan berbagai manfaat diantaranya terhindar 
kemungkinan denda terlambat bayar. Selain itu juga bisa 
merencanakan pembelian  dan pembayaran secara lebih 
baik karena tersedianya informasi yang aktual dan akurat.

Bagi Pertamina, ini merupakan terobosan besar. 
Fakta yang lalu, proses penagihan ke customer biasanya 
memakan waktu lebih dari seminggu. Jika dibiarkan bukan 
tidak mungkin akan bisa mengganggu cashflow karena 
umumnya adalah customer besar (Aviasi, Industri , Marine, 
TNI/ Polri).  Dengan Pertamina i-Serv, proses tersebut bisa 
dipangkas hanya tinggal dua hari. Selain mengurangi back 
log tagihan, maka proses penerimaan pembayaran dari 
customer menjadi lebih cepat sehingga bisa memperbaiki 
cash flow Pertamina.•

Sumber :   APQC



Pada hal. 6 bawah Media Pertamina edisi 12 Juli 2010 rubrik Dinamika 
Transformasi terdapat kesalahan penulisan informasi.  Di situ tertulis 
...Informasi lengkap tentang layanan ini bisa diperoleh melalui Help-
desk Corporate Shared Servive Telp 6666 atau email ke servicedesk@
pertamina.com  up. Downstream Application Development - IT Solution. 
Seha rusnya...up. ITSM CSS.

Demikian koreksi dari kami.

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

Oleh 
 Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

Informasi lengkap tentang layanan ini bisa diperoleh melalui Helpdesk 
Corporate Shared Servive Telp 6666 atau email ke servicedesk@pertamina.com  
up. Business Demand

!

Salah satu aktifitas transformasi yang terus digelorakan 
adalah mencari terobosan-terobosan baru dalam  proses bisnis. 
Berbagai upaya dilakukan, tiada lain adalah untuk memenangkan 
persaingan. Corporate Shared Service (CSS) sebagai fungsi 
yang memegang peran dari sisi Information & Communication 
Technology juga senantiasa melakukan inisiatif-inisiatif baru dalam 
upaya mendukung bisnis yang efisien dan berdaya saing tinggi. 
Salah satu yang dikembangkan adalah layanan Pertamina i-Serv. 

Merupakan layanan yang ditopang oleh sebuah aplikasi 
berbasis web yang dapat diakses melalui internet secara gratis, 
mudah, aman, dan tersedia selama 24 jam. Dalam versi ini telah 
tersedia modul-modul e-Invoicing , e-Reporting & e-Ordering yang 
sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan kepada customer 
diantaranya :

Modul e-Invoicing
• Dapat mempercepat 
proses penginformasian 
tagihan ke customer.
• Customer dapat 
membaca, men-download 
dan mencetak invoice 
(ringkasan dan detail).
• Customer dapat 
memanfaatkan Pertamina 
i-Serv dalam proses 
komunikasi apabila ada 
ketidakcocokan data 
yang ditagihkan (dispute 
invoice). 

Modul e-Reporting
• Customer dapat 

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Aplikasi Pertamina i-Serv : Meningkatkan 
Daya Saing, Sekaligus Mempercepat Penagihan

Mimpi Itu Kini Semakin Nyata

Ilmu Pengetahuan Kini 
untuk Pekerja Masa Depan
“Mempertahankan ilmu pengetahuan yang terorganisir, bukan sekedar 

permasalahan pengelolaan dalam jangka pendek. Sama halnya dengan kegiatan 
mutu, hal ini melibatkan keseluruhan filosofi”

Sebagai gambaran singkat dari penelitian / studi yang telah dipublikasikan, saat ini 
banyak organisasi / perusahaan yang menghadapi permasalahan retensi dan transfer 
pengetahuan (R&TP), diantaranya :
• Jumlah pensiunan yang tinggi berdampak terhadap besarnya potensial akan 

kehilangan tacit knowledge, termasuk pengetahuan manajemen dan teknis yang 
merupakan kunci dari proses dan kompetensi.

• Permasalahan tidak terbatas hanya pada pensiunan, namun juga karena adanya 
perubahan organisasi dan model bisnis dari pekerjaan di lapangan yang memerlukan 
identifikasi dan transfer pengetahuan yang cermat.

• Organisasi / perusahaan seringkali kesulitan menunjukkan kemungkinan kapan dan 
dimana hilangnya dan kebutuhan pengetahuan yang terjadi.

• Pekerja, terutama pekerja baru, menghadapi kurva belajar yang lebih lama dimana 
pada saat yang bersamaan perusahaan mencari pendapatan dan produktivitas yang 
tinggi. 

• Resistensi dan transfer pengetahuan dengan gap generasi yang kompleks dimana 
mempengaruhi bagaimana orang-orang bekerja dan berkolaborasi satu sama 
lainnya.

Adapun beberapa temuan yang diperoleh dari proses peneltian terhadap beberapa 
penelitian organisasi / perusahaan (best-practice) untuk dapat diimplementasikan 
dalam program KOMET adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan arsitektur pengelolaan SDM yang menggambarkan integrasi dan 

aligment.
2. Menugaskan monitoring terhadap pemenuhan kompetensi inti kepada seluruh 

level Manajer keatas.
3. Menentuakan area karir dan peraturan standar pekerjaan untuk membantu 

pekerjanya dalam merencanakan karirnya dan memahami kompetensi yang 
penting untuk pekerjaannya.

4. Mengakselerasi desain dan implementasi strategi dan pendekatan R&TP melalui 
kegiatan benchmark organisasi (best-practice) lainnya.

5. Melaksanakan orientasi yang menfasilitasi kegiatan meng-capture, sharing dan 
penggunaan ulang pengetahuan.

6. Memonitor  pendekatan R&TP dalam pengelolaan tacit dan explicit knowledge.
7. Membentuk Community of Practice (CoP) sebagai kendaraan utama untuk 

mengidentifikasikan, meng-capture, dan transfer pengetahuan.
8. Menggunakan pendekatan transfer pengetahuan, misalnya audit pengetahuan, 

penyerahan dokumen, lesson learned, dan interview untuk meng-capture aktivitas 
yang berhubungan dengan pekerjaan.

9. Melaksanakan program mentoring dan pemagangan yang memiliki peranan 
dalam transfer tacit knowledge.

10. Melakukan pendekatan R&TP untuk memperpanjang siklus pekerja.
11. Melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap teknologi yang sudah ada, 

tanpa harus membeli sistem yang baru.
12. Memahami hbahwa Infrastruktur sharing knowledge yang efektif tidak secara 

langsung berhubungan dengan derajat integrasi teknologi.
13. Penggunaan teknologi untuk sharing knowledge yang efektif.
14. Menyediakan panduan untuk kegiatan dan alat yang mendukung R&TP.
15. Menunjuk ketua komunitas yang berkomitmen dan akuntabel dalam menjalankan 

peranan vital dari kesuksesan R&TP.
16. Menemukan kekuatan yang sebenarnya dalam bekerja sama dengan kelompok 

lain dalam organisasinya.
17. Mengikat organisasi dalam suatu strategi dan pendekatan R&TP yang mana 

membutuhkan usaha perubahan manajemen yang kuat.
18. Menggunakan output bisnis untuk mengukur keefektifan dari aktivitas R&TP yang 

memiliki bukti yang kuat dalam memberikan nilai.•

Jika kita melihat kolom Q-Corner edisi 11 April 2010 yang berjudul “Mengawali Mimpi dengan 
Rapat Konsolidasi OFI-AFI PQA”, maka ibarat film Harry Potter, topik kali ini merupakan sekuel 
dari topik tersebut yang menjelaskan bahwa satu Insan Mutu Pertamina mempunyai mimpi untuk 
dapat menjadi salah motor penggerak Pertamina untuk menjadi World Class Company.

Salah satu kendaraan handal yang kita miliki saat ini adalah Pertamina Quality Award (PQA). 
Memang tidak mudah untuk mengubah stigma yang sudah berkembang dilingkungan Pertamina 
tentang eksistensi PQA. Mungkin jika ada psikotes yang menanyakan “Apa yang langsung terlintas 
di kepalamu jika saya menyebutkan.. PQA ?*. Mungkin sebagian besar orang akan menjawab 
“Awarding”.

Namun berkat kegigihan 
para insan mutu Pertamina 
dalam mengkampanyekan, 
mensosialisasi serta aktif 
terlibat dalam berbagai 
kegiatan PQA stigma itu lama-
lama mulai berubah. Sekarang 
jika diajukan pertanyaan yang 
sama sebagian besar orang 
ada yang menjawab “OFI-
AFI” atau “Malcolm Baldrige”. 
Hhmmm… cukup melegakan. 
Tetapi tugas kita belum selesai 
sampai disini. Karena misi kita 
bukanlah merubah opini orang. 
Salah satu tugas utama kita 
adalah membentuk budaya 

“Sadar OFI”. OFI yang memiliki kepanjangan Opportunity for Improvement yang merupakan 
salah satu produk dari assessment PQA harusnya menjadi hal yang terpenting yang dicari/ingin 
didapatkan dari aktifitas pasca assessment PQA tersebut.

Pernah dalam suatu kesempatan assessment ke salah satu anak perusahaan Pertamina yang 
bergerak dibidang kesehatan saya tertegun. Cukup surprise mendengar antusiasme dari senior 
leader perusahaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa “Skor PQA bagi bukan merupakan hal 
yang penting. Skor adalah bonus. Yang sangat kami tunggu dari hasil assessment PQA adalah 
OFI.” Karena menurut beliau ketika kondisi suatu perusahaan sudah sangat sibuk, mereka (para 
pekerja dan pemimpin) mungkin tidak cukup memiliki waktu untuk melihat kekurangan yang ada 
pada dirinya. Dan juga, orang untuk melihat apakah dirinya cukup cantik, tampan atau rapih pasti 
memerlukan cermin atau orang lain untuk menilai. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri tentunya.

Para examiner yang melakukan assessment diharapkan mampu memberikan gambaran 
bagaimana bentuk perusahaan tersebut. Jika diibaratkan menilai seseorang, maka kita akan 
mampu mendeskripsikan bagian tubuh mana yang berpanu, kasar dan (maaf) berkutil.. hehehe.. 
sehingga kita tahu bagia mana yang harus segera diobati.

Pada awal Juli lalu, tepatnya tanggal 1-2 Juli 2010 insan mutu bekerja sama dalam suatu 
Rapat Koodinasi Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA untuk periode Triwulan II. Rapat yang 
memiliki konsep seperti “praktek dokter” ini bertujuan untuk memonitoring seberapa jauh progress 
yang sudah dilakukan oleh para Aplikan (Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan yang 
mengikuti assessment PQA) dalam menindaklanjuti OFI. 

Rapat tersebut yang dihadiri oleh 22 (duapuluh dua) dari 28 (duapuluh delapan) Aplikan 
(peserta assessment PQA) yang berasal dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan 
Pertamina yaitu 4 (empat) aplikan dari Direktorat Pengolahan, 7 (tujuh) aplikan dari Direktorat 
Pms & Niaga serta 11 (sebelas) aplikan dari Anak Perusahaan Pertamina. Sebanyak 9 (Sembilan) 
expert team yang merupakan internal examiner senior dan berpengalaman diterjunkan 
untuk menjadi “konsultan” bagi para aplikan yang memerlukan bimbingan/ penjelasan dalam 
menterjemahkan OFI atau menyusun Action for Improvement (AFI)nya. Expert team tersebut juga 
bertindak sebagai “penguji” kebenaran progress AFI yang telah disampaikan oleh para aplikan.

Beberapa hal yang mungkin dapat digali dalam acara tersebut adalah bahwa ternyata masih 
ada beberapa Anak Perusahaan Pertamina yang masih belum tahu bagaima menyusun AFI 
dengan benar. Ini harus menjadi perhatian/concern bagi kita semua bahwa ternyata kita harus 
lebih giat untuk memberikan awareness dan upskilling terhadap sumber daya yang ada diseluruh 
Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan terutama yang bersentuhan dengan masalah 
PQA ini.

Salah satu produk dari Rapat konsolidasi tersebut adalah “Berita Acara Rapat Konsolidasi 
Pemutakhiran Outstanding OFI – AFI PQA” yang merupakan resume laporan hasil penyelesaian 
OFI sampai dengan bulan Juni 2010 dan juga merupakan komitmen bersama untuk terus 
melaksanakan AFI seperti yang telah ditetapkan oleh oleh masing-masing Aplikan.

Jika pada triwulan I (pertama) lalu para aplikan berhasil menyelesaikan OFI-AFI PQA sebesar 
34,1%, maka pada triwulan II (kedua kali ini) berhasil menyelesaikan sebesar 64.2% (exclude 
Anak Perusahaan) atau 60.9% (include Anak Perusahaan).

Namun selalu kami tanamkan… bahwa perjuangan belum selesai. Ini baru permulaan. 
Semoga kendaraan ini tetap handal dan makin prima untuk mengantar Pertamian menuju puncak 
prestasinya.•

Merupakan salah satu kegiatan survei jalan sepintas yang 
dilakukan manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi potensi 
bahaya, melakukan evaluasi dan menentukan tindakan perbaikan 
dari berbagai macam aspek keselamatan dan kesehatan di 
tempat kerja . Kegiatan tersebut merupakan bagian dari budaya 
Health, Safety and Environment (HSE) untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya lingkungan dan cara kerja yang aman, 
meningkatkan kepedulian pekerja terhadap keselamatan dirinya 
dan lingkungannya, memperbaiki kondisi dan perilaku yang tidak 
aman sehingga dapat mencegah terjadinya insiden ataupun 
kecelakaan di tempat kerja. Management Walkthrough (MWT) juga 
merupakan bukti nyata yang dilakukan manajemen untuk selalu 
mengedepankan aspek HSE dalam setiap proses kerja, sehingga 
dapat dijadikan contoh bagi manajemen lini dan pekerja untuk 
senantiasa menjaga lingkungan kerjanya menjadi lingkungan kerja 
yang aman dan nyaman.

Manajemen Walkthrough di lingkungan direktorat SDM 
dilakukan pada tanggal 30 Juni 2010 oleh Direktur SDM, Ibu Rukmi 
Hadihartini, SVP HR Bapak Mamad Samadi, VP HR Operation 
Bapak Yudo Irianto, VP PLC Bapak Soewardi Somantri didampingi 
oleh Manager Medical Bapak dr. Renaldi MNF Sp.Ok beserta 
Bapak Tri Haryadi dari HSE Kantor Pusat. Dalam kunjungannya 
di Lt. 4 gedung Utama, Lt.5 Gd. Annex dan Lt.2 Gd. Perwira 2 
ditemukan berbagai macam hal yang perlu ditindaklanjuti untuk 
dapat mewujudkan lingkungan kerja yang aman. Secara umum 

MANAGEMENT WALKTHROUGH DIREKTORAT SDM
(LT. 4 GD. UTAMA, LT.5 GD. ANNEX DAN LT.2 GD. PERWIRA 2)

belum dimasukannya aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta 
koordinasi antara fungsi terkait dalam hal mendesain, membangun 
dan melengkapi sarana merupakan temuan yang paling menonjol 
dalam MWT kali ini. Sebagai contoh unsafe condition adalah posisi 
kabel, baik itu kabel telepon, kabel komputer maupun kabel instalasi 
listrik yang terpasang tidak sempurna memungkinkan terjadinya 
bahaya baik bagi lingkungan maupun orang. Jika orang disekitarnya 
bertindak tidak hati-hati (unsafe act) dapat menimbulkan kecelakaan 
(terjatuh, tersengat listrik, kebakaran, dll). Temuan lain yang juga 
menjadi perhatian adalah updating anggota tim tanggap darurat di 
setiap lantai, penyimpanan dokumen kerja yang seringkali menumpuk 
disekitar meja kerja, serta belum terdapatnya penunjuk arah untuk 
jalur evakuasi terutama pada lingkungan kerja dengan desain kubikal. 
Temuan-temuan tersebut telah dicatat dan diberikan rekomendasi 
untuk dapat ditindaklanjuti oleh fungsi terkait. 

Pada kesempatan MWT berikutnya diharapkan terdapat 
perbaikan yang signifikan sehingga tujuan MWT ini dapat tercapai. 
Semoga dengan adanya MWT ini, lingkungan kerja menjadi lebih 
aman, nyaman dan pekerja pun dapat tetap bekerja dengan selamat 
sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan untuk 
mencapai misi menjadi perusahaan migas kelas dunia. Beberapa 
yang dapat disarankan pada MWT berikutnya adalah agar dapat 
mengelaborasi hal-hal yang berpengaruh pada kesehatan pekerja 
seperti pencahayaan, suhu ruangan, ergonomi, serta hygiene kantin 
dan pekerja food handler.•(RL) 

mengetahui history transaksinya dengan mudah.
• Invoice dan statement of account (SOA) - jumlah tagihan 

berjalan, tagihan yang sudah jatuh tempo, denda (late 
payment charges), dan saldo yang tercatat di Pertamina.

• Previous balance, new balance 

Modul e-Ordering
• SO dapat dibuat Online 24/7.
• Customer dapat membuat SO dimana saja selama 

memiliki jaringan internet
• Customer tidak perlu menunggu & menghabiskan waktu 

untuk membuat Sales Order.
• Customer mendapatkan kepastian order telah dicatat dan 

dibuat oleh Pertamina. 
Dengan fasilitas semacam itu, maka customer 

mendapatkan berbagai manfaat diantaranya terhindar 
kemungkinan denda terlambat bayar. Selain itu juga bisa 
merencanakan pembelian  dan pembayaran secara lebih 
baik karena tersedianya informasi yang aktual dan akurat.

Bagi Pertamina, ini merupakan terobosan besar. 
Fakta yang lalu, proses penagihan ke customer biasanya 
memakan waktu lebih dari seminggu. Jika dibiarkan bukan 
tidak mungkin akan bisa mengganggu cashflow karena 
umumnya adalah customer besar (Aviasi, Industri , Marine, 
TNI/ Polri).  Dengan Pertamina i-Serv, proses tersebut bisa 
dipangkas hanya tinggal dua hari. Selain mengurangi back 
log tagihan, maka proses penerimaan pembayaran dari 
customer menjadi lebih cepat sehingga bisa memperbaiki 
cash flow Pertamina.•

Sumber :   APQC
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PWP Harus Bersinar dan Menjadi Inspirasi bagi 
Orang Lain

JUDUL        : Green Car Wars
PENULIS          : Yozo Hazegawa
PENERBIT        : PT Bhuana Ilmu                      

Populer (Kelompok 
Gramedia)

NO. PERPUSTAKAAN : 
                         363.112.Haz.9

Menipisnya sumber energi di 
dalam bumi dan kondisi alam yang 
tidak menentu akibat dari pemanasan 
global merupakan salah satu prob-
lematik yang dihadapi dunia saat ini.                    
Semua negara berlomba-lomba 
untuk mencari solusi untuk mengatasi 
permasalahan ini baik dengan mencari 
energi terbarukan maupun mencip-
takan mesin-mesin penggerak yang 
hemat energi dan ramah lingkungan. 
Salah satunya adalah yang dilakukan 
oleh industri otomotif Toyota dengan   
menciptakan kendaraan berteknologi 
ramah lingkungan “Green Car” 
dimana tingkat efisiensi bahan bakar 
dapat mencapai 50% lebih tinggi dari-
pada standar mobil-mobil bensin dan 
menghasilkan emisi gas buang secara 
signifikan lebih rendah dari pabrikan               
mobil lainnya.

Dalam sebuah symposium perihal 
masalah kelangsungan hidup yang 
diselenggarakan di Toyto tahun 2006 
dimunculkan isu bahwa bahwa efisien 
bahan bakar mobil menjadi kunci bagi 
kesehatan lingkungan hidup dan mobil 
bertanggung jawab atas 70% konsumsi 
minyak. Atas keinginan untuk men-
ciptakan lingkungan hidup yang sehat 
maka para produsen Jepang sep-
erti perusahaan-perusahaan Toyota, 
Nisan dan Honda belomba-lomba dan 
berkomitmen untuk meningkatkan 
efisiensi energi produk-produk mereka 
sambil berusaha keras mencapai target 
khusus dalam memangkas emisi gas 
CO2. Sebagai contoh Toyota melun-
curkan konsep “FT-HS Hybrid  Sports” 
yang membanggakan semua keuggu-
lannya, yakni emisi yang amat rendah 
dan efisiensi bahan bakar sebuah mobil 
hybrid dengan aerodinamika yang pent-
ing bagi mobil sport, termasuk mesin 
tipe V-6, kapasitas 3.500 CC yang 
perkasa.

Kondisi ini ternyata menjadi 
pemicu juga bagi produsen otomotif 
di AS seperti yang dilakukan oleh GM 
yang menekan arah perusahaannya 
untuk mengembangkan mobil yang 
dapat menyesuaikan diri dengan 
sumber energy beragam yang tersedia 
di masa depan, apakah itu bensin, 
etanol, hydrogen, tenaga surya dan 
berbagai sumber altenatif lainnya. 
GM mengumumkan konsep “E-Flex”, 
sebuah arsitektur kendaraan baru yang 
dirancang untuk mengubah berbagai 
jenis bahan bakar menjadi tenaga 
listrik. GM juga mengubah konsep 
mobil “Chevrolet Volt” yang menyedia-
kan ruang bagi baterai litium-ion, yang 
dapat dimuati istrik kembali dengan 
menggunakan fasilitas listrik rumah. 
Konsep ini direncanakan terwujud pada 
tahun 2010.

Sebagai pasar dunia yang terbe-
sar, AS akan terus menjadi medan 
tempur utama”perang mobil ramah ling-
kungan”. Namun pada akhirnya yang 
menentukan jalannya pertempuran 
adalah penguasaan teknologi dan 
penerimaan konsumen atas teknologi 
itu, baik itu konsep kendaraan listrik, 
sel bahan bakar hydrogen, biomassa, 
atau sesuatu yang sama sekali baru 
yang intinya bahwa pergeseran menuju 
sumber energi yang dapat diperbaharui 
tampak merupakan suatu kepastian. 
MPPERPUSTAKAAN

PRABUMULIH - Dalam usianya yang ke-10, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) harus mampu 
menjadi inspirasi bagi organisasi wanita lain 
dalam kemandirian, konsistensi dan kemampuan 
untuk membina para angotanya menjadi wanita 
yang luar biasa, menjadi motivator dan mitra 
kerja bagi suaminya. PWP harus senantiasa 
memancarkan sinar dan menjadi inspirasi bagi 
banyak orang.

Demikian sambutan tertulis Umum PWP 
Pusat Lola F Siahaan yang dibacakan Ketua 
PWP Tingkat Wilayah Region Sumatera Ny. 
Bambang Widjanarko pada puncak peringatan 
HUT PWP ke-10 di Gedung Patra Ria Komperta 
Prabumulih, Kamis (27/5) yang juga dihadiri 
oleh Penasehat PWP Tingkat Wilayah Region 
Sumatera dan tim manajemen lainnya.

Dikatakannya, sesuai tema perayaan HUT 
PWP ke-10 yang mengambil tema “Keep Glow 
& Be The Inspiration” kita sangat menginginkan 
melalui wadah ini dihasilkan istri-istri terbaik 
yang dapat diandalkan dan menjadi motivator 
dan mitra kerja bagi suami tercinta, para pekerja 
PT Pertamina (Persero) yang berintegritas, ber-
prestasi dan berdedikasi tinggi, menuju sebuah 
perusahaan minyak kelas dunia yang layak 
dibanggakan.

Seorang wanita yang bijaksana tambahnya, 
adalah wanita yang mampu menyikapi sega la 
permasalahan dengan baik, mampu mengam bil 
keputusan dengan te pat berdasarkan penge-
tahuan, hati nurani dan pengalaman. Untuk men-
jadi seorang wanita yang bijaksana dibutuhkan 
kepekaan hati nurani. Tak kalah pentingnya 

adalah pengetahuan dan wawasan yang luas 
tentang berbagai hal. 

Menjadi inspirasi bukan lah suatu yang mus-
tahil. Kita semua dapat menjadi inspirator bagi 
orang lain dengan terus konsisten menyem-
purnakan diri menjadi seorang yang le bih baik, 
konsisten dalam menjalankan roda organisasi, 
membawa pengaruh yang baik dan mampu 
meng ubah anggotanya ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, penasehat PWP yang di-
wa kili oleh Fachrizal bersyukur atas peran 
ser ta PWP Tingkat Wilayah Region Sumatera 
yang begitu peduli dengan kehidupan sosial 
kemasyarakatan di lingkungan perusahaan. 
Meskipun baru 10 tahun berkarya, PWP telah 

banyak memberikan kontribusi dalam pencitraan 
terhadap Pertamina. Kegiatan yang dilaksanakan 
telah banyak memberikan dampak positif bagi 
kemaslahatan umat. Mulai dari bidang sosial 
budaya, pengembangan ekonomi, pendidikan, 
kesehatan dan lainnya  yang sejalan dengan 
program CSR dan Kehumasan di Region 
Sumatera.

Dalam acara tersebut hadir  pula tim mana-
jemen PEP Region Sumatera, Ketua tim peng-
gerak PKK Kota Prabumulih yang diwakili Ny. 
Ridho Yahya, PWP UPMS II, Refinery Unit III 
Plaju, Persit Kartika Candra, Adhiyaksa Dharma 
Karini serta Ketua PWP Field Pendopo dan un-
dangan lainnya.MPPEP REG.SUMATERA
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Warung Kopi
Gas Lagi, Gas Lagi...
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MEDIANTO TJATUR H.
Manager Keuangan Region Sumatera,
Prabumulih,
PT Pertamina EP
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PEP ADAKAN ISTIGHOSAH

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan safety di lingkungan 
kerja baik eksplorasi maupun produksi, PT Pertamina EP 
melakukan kegiatan doa bersama di Kantor Pusat Pertamina 
EP menara Standard Charter Jakarta, Senin (5/7) yang dipimpin 
oleh Ustad Abdul Syukur dari Majlis Dzikir Arifin Ilham. Menurut 
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina EP Samsu 
Alam, kegiatan doa atau dzikir bersama ini dilakukan untuk 
memohon kepada sang pencipta agar diberi keselamatan 
dalam menjalankan pekerjaan dan kegiatan baik di lapangan 
maupun di kantor. Ditegaskan juga oleh Samsu, kepada se-
luruh pekerja agar lebih memperhatikan lagi tentang safety. 
Menurutnya, HSE is every body business. Sebelum dilakukan 
kegiatan dzikir bersama, BDI Pertamina EP juga memberikan 
bantuan kepada 10 yayasan yatim piatu dan dhuafa, dengan 
total bantuan sebesar Rp 100 juta.MPNDJ

TONNY HARTONO ANWAR
Workstream Refinery Loss Senior Coach,
RU IV Cilacap

RACHSENO
Workshop Section Head,
RU IV Cilacap
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MASRUDY SITUMORANG
Maintenance Area I Section Head,
RU IV CilacapFo
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SERAH TERIMA JABATAN TURN AROUND MANAGER 
RU VI BALONGAN

BALONGAN - RU VI Balongan menyelenggarakan acara serah 
terima jabatan Turn Around Manager RU VI yang diserahkan 
dari Togar M. P. Manurung kepada Djoko Koen Soewito di 
Ruang Rapat I, Gedung Putih, Kantor RU VI Balongan, Selasa 
(15/6). Pada kesempatan tersebut, GM RU VI Dadik Pribadi 
bertindak sebagai saksi dalam penandatanganan naskah serah 
terima jabatan Turn Around Manager serta pembacaan dan 
penandatanganan pakta integritas pejabat baru.  GM RU VI 
berpesan kepada Djoko Koen Sowito agar seluruh best practice, 
kekayaan pengalaman, semangat, serta sinergitas yang telah 
dimiliki pada Turn Around sebelumnya dapat menjadi bekal 
yang cukup untuk menyukseskan pelaksanaan Turn Around RU 
VI Balongan pada tahun 2012. Tampak Togar M.P Manurung 
menandatangani berita acara serah terima disaksikan oleh 
pejabat baru Djoko Koen Soewito dan GM RU VI Balongan 
Dadik Pribadi.MPRUVI
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GM PEMASARAN REGION I DILEPAS UNTUK EMBAN 
TUGAS BARU

MEDAN -  Vice President Pemasaran BBM Retail Pertamina, 
Katarina Denni Wisnuwardani menyerahkan cinderamata 
kepada Suherimanto didampingi istri, yang mengakhiri masa 
tugasnya sebagai GM Pemasaran BBM Retail Region I, dan 
menerima penugasan baru sebagai Direktur Utama PT Per-
tamina Tongkang, (8/7). Acara perpisahan GM Pemasaran BBM 
Retail Region I ini dihadiri oleh para GM Pemasaran BBM Retail 
Region dari seluruh Indonesia, tim manajemen Pemasaran 
Region I, segenap pekerja Pertamina Pemasaran Region I, 
dan mitra kerja Pertamina. Suherimanto mengakhiri tugasnya 
sebagai GM Pemasaran BBM Retail Region I, karena dipercaya 
perusahaan menjadi Direktur Utama PT Pertamina Tongkang. 
PT Pertamina Tongkang adalah salah satu anak perusahaan 
strategis Pertamina yang bergerak dalam bidang industri jasa 
maritim, khususnya distribusi BBM ke seluruh Indonesia dan 
eksplorasi migas lepas pantai.MPPMS REG. I 
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PEMASARAN BBM RETAIL REGION I ADAKAN DONOR 
DARAH

MEDAN - Pemasaran Region I  kembali menggelar  program donor 
darah untuk seluruh pekerja. Acara donor darah dilaksanakan di Ru-
ang Serbaguna Pertamina Pemasaran Region I, Kamis (01/7). Aca ra 
rutin tiga bulanan ini, termasuk dalam Program Sehat Bersama 
Pertamina. Dalam acara ini, Pertamina bekerjasama dengan Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kota Medan. Program ini diikuti oleh para 
pekerja Pertamina, mulai dari Tim Manajemen, staff, juga pekerja 
kontrak di lingkungan Kantor Pemasaran Region I. Secara total 
terkumpul 65 kantung darah, yang tentunya sangat berguna untuk 
menyelamatkan nyawa sesama.MPPMS REG. I

BDI RU VII KASIM - SORONG PERINGATI ISRA MI’RAJ

SORONG – Menyambut Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, 
Badan Dakwah Islam Komisariat (BDI Komsat) RU VII Kasim 
Sorong kembali menggelar Pengajian Keluarga Besar BDI 
RU VII dengan tema “Sholat dan Aplikasi dalam Kehidupan”, 
Selasa (06/07). Acara yang dihadiri 80 peserta ini mengambil 
tempat di Masjid Al Kautsar Km 9.5 Sorong, dengan Ustad 
Amiruddin Syam didapuk sebagai pembicara. Dalam cera-
mahnya, Amiruddin menyampaikan, sholat mengandung 
berbagai nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan ma-
nusia. Salah satunya adalah hormat pada pemimpin (imam), 
namun tidak ragu untuk memberi masukan pada pemimpin jika 
lalai.  Menurut Ketua BDI Komsat RU VII, Purnomo Nugroho, 
tema sholat sengaja diangkat mendekati peringatan Isra Mi’raj 
1481H yang jatuh Sabtu (10/07) nanti. “BDI Komisariat RU 
VII Kasim Sorong juga mengucapkan selamat merayakan 
hari besar Isra Mi’raj kepada seluruh insan Pertamina di 
Indonesia,” pungkasnya.MPRUVII

Pusssiiiiiiiiiiiiiinggggg.....! Mang Warta pusing juga 
menyimak berita mengenai ledakan gas di banyak 
tempat. Tak habis mengerti, mengapa gas itu banyak 
meledak. Bukankah keberadaan gas Elpiji itu sudah 
sejak lama? 

Pak Binawa : Aneh, aku ini....Elpiji itu sudah sejak 
lama, tapi  mengapa baru belakangan 
ini ledakan demi ledakan terjadi?

Pak Rudi : Berarti penting pemilihan soar warna. 
Jangan-jangan warna dan bentuk 
tabung Elpiji 3 kilogram belum cocok 
dengan fenghsui.

Mas Tole : Lha, apa kaitannya warna dan bentuk 
tabung dengan fengshui. Sok tahu tapi 
salah, Pak Rudi ini. Kalau letak rumah 
bolehlah dikaitkan dengan fengshui.

Pak Tatang : Ilmiah dong, jangan bawa-bawa 
fengshui segala macam.

Ujang : Ah, itu mah karena yang makenya aja 
kurang canggih.

Mang Warta : Ngomong apa, Jang, ledakan dengan 
soal canggih pengguna?

Ujang : Buktinya, yang pake tabung biru, mana 
ada berita ledakan?

Pak Tatang : Bisa jadi, karena bertahun-tahun 
yang pake tabung biru tak mengalami 
ledakan-ledakan. Ini pengguna tabung 
hijau, ledakaaaannnnnn terus. Berarti 
makenya gak bener.

Pak Binawa : Ya, nggak bisa begitu juga. Selangnya 
jelek, bocor, bisa saja meledak 
walaupun yang  makenya pintar. Jadi.... 
aku bingung, deh.

Wang Warta : Soal bingung, jangankan kita, Pak Bin...
si Ujang aja bingung hehehe.

Ujang : Semua binguuuuung....Ujang juga 
bingung, Mang Warta juga binguuung...
tang ting tong, tang ting tong (si Ujang 
joget).MPNS
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Joint Executing Agreement 
antara PTK - M3NERGY

PEP Tanggulangi Tumpahan Minyak Ledok
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JAKARTA - Berkaitan dengan 
diberlakukannya Inpres No. 
5 Tahun 2005 dan UU Pe-
layaran No. 17 Tahun 2008 
serta prediksi awal 2011 ten-
tang peluang bisnis FPSO/
FSO untuk menggantikan 
kapal berbendera asing dan 
dalam rangka meningkatkan 
revenue perusahaan, PT 
Pertamina Tongkang (PTK) 
sepakat membuat konsorsium 
bersama dengan M3NERGY 
– Berhad, Malaysia.

Konsorsium PTK- M3NER-
GY telah mengikuti tender 
LPG-FSO Belanak di Conoco 
Phillips sejak tahun 2009. 
Kon sorsium PTK - M3NERGY 
merupakan satu di antara dua 
perusahaan yang lolos tahap 
technical dan administration 
serta berhak ikut memberikan 
proposal commercial pada 15 
Juli 2010.

Untuk dapat memberikan 
proposal komersial itu, kon-

sorsium perlu mem per kuat 
ke r jasama dengan  pe-
nandatanganan joint executing 
agreement yang mengatur 
peran dan tanggung jawab 
masing-masing pihak.

Penandatanganan joint 
executing agreement  ini 
dilaksanakan pada 8 Juli 
2010 di Gedung PTK, Jakarta. 
Penandatanganan dilakukan 
oleh Pj. Direktur Utama PTK 
Suherimanto de ngan saksi 
Direktur Usaha PTK Emli 
Hasan, serta Senior General 
Manager Project Development 
M3NERGY, Malaysia Madzri 
AB Rahman.

Dengan ikut sertanya PTK 
dalam bisnis FPSO/FSO ini 
diharapkan mengangkat citra 
PTK sebagai pendatang 
baru dalam bisnis FPSO/
FSO di Indonesia. Disamping 
berpeluang mendapat penga-
laman dan kompetensi dalam 
pengelolaan LPG-FSO secara 

bekerjasama dengan mitra 
yang telah berpengalaman 
dan memiliki reputasi dalam 
bisnis ini, PTK juga berpeluang 
mendapatkan tambahan pen-
dapatan dari penyediaan 
jasa-jasa pendukung kegiatan 
Operasional dan Maintenance 
(O&M) LPG-FSO.  

Masa pengelolaan pro -
yek ini berlangsung selama 

sepuluh tahun ditambah opsi 
enam tahun yang dimulai 
pada tahun 2012. 

Semoga dengan keikut-
sertaan konsorsium dalam 
tender Belanak LPG-FSO 
ini ke depan akan dapat me-
wujudkan visi PTK menjadi 
perusahaan jasa maritim 
yang unggul, tangguh dan 
ter percaya.MPPTK

JAKARTA - PT Pertamina 
EP Field Cepu telah berhasil 
menanggulangi tumpahan 
minyak di Ledok, Distrik 2 
Cepu, Blora, Jawa Tengah, 
Kamis (8/7). Menurut rilis  
yang dikeluarkan PEP, pada 
Rabu (7/7) tengah malam, 
Pertamina EP field Cepu 
telah berhasil mengangkat 
sebanyak 95 persen minyak 
yang tumpah dari sungai. 
Hingga berita ini diturunkan 
Pertamina masih melakukan 

pembersihan sisa tumpahan 
minyak di sekitar lokasi. 

T u m p a h a n  m i n y a k 
ter jadi  pada Rabu pagi 
(7/7) dari tangki No. 56 di 
Stasiun Pengumpul Utama 
(SPU) Ledok. Menyikapi 
tumpahan yang  te r jad i 
tesebut, Pertamina EP Field 
Cepu segera melaksanakan 
penanggulangan dengan 
memasang t iga lapis oil 
boom di sungai pada jarak 
2 kilometer dari SPU Ledok 

dan menyiagakan Kendaraan 
Pemadam Kebakaran.  Se-
la in itu, untuk mencegah 
minyak yang terlepas, telah 
ditambahkan tiga lapis oil 
boom antara jarak kilometer 
kedua dan kilometer ketiga 
dari SPU Ledok. 

Selanjutnya tumpahan 
minyak yang diperkirakan 
mencapai 12 barel tersebut 
diangkat dari sungai meng-
gunakan vacuum truck dan oil 
skimmer. Hingga pukul 24.00 

WIB pada hari Rabu (7/7), 
minyak yang berhasil diangkat 
sebanyak 95 persen. 

Selama proses penang-
gulangan tumpahan minyak, 
sempat terjadi dua kali pem-
bakaran tumpahan minyak 
di Sungai oleh sekelompok 
oknum masyarakat. Namun 
demikian kebakaran tersebut, 
berhasil dipadamkan oleh pi-
hak Pertamina EP field Cepu.
MPPEP

Komisaris PEP Kunjungan Kerja 
ke PEP Field Rantau
RANTAU - Dewan Komisaris 
Pertamina EP (PEP) Effendi 
Situmorang dan Muh. Husen  
didampingi Sekretaris Dewan 
Komisaris PEP Arsil S Yan, 
pada Rabu, (23/6), melakukan 
kunjungan kerja ke PEP Field 
Rantau.

Acara diawali sambutan 
ucapan selamat datang dan 
presentasi operasional Field 
Rantau oleh Field Manager 
Rantau Irwansyah. Kemudian 
rombongan didampingi Tim 
Manajemen meninjau Pusat 
Penampungan Produksi 
(PPP), lokasi sumur RNT-PA2 
yang berada di lapangan golf 
Desa Sukaramai II Kecamatan 

Seruway Kabupaten Aceh 
Tamiang, dan lokasi Water 
Injection Plant (WIP) sebagai 
Pilot EOR di Kampung Alur 
Bemban Kecamatan Karang 
Baru, Kabupaten Aceh Ta-
miang.

Kemudian pada malam 
harinya Dewan Komisaris 
PEP beserta rombongan, 
F ie ld  Manager  Rantau, 
Tim Manajemen, beserta 
seluruh pekerja Field Rantau 
melakukan makan malam 
bersama dan ramah tamah 
serta tanya jawab yang ber-
langsung di Gedung Rencong 
Swimming Pool PEP Field 
Rantau.MPPEP RANTAU

JAKARTA – Berkomunikasi dengan kontraktor menjadi 
hal penting yang diperhatikan, karena hampir 90 persen 
pekerjaan perusahaan ini, dikerjakan oleh kontraktor. 
Untuk itu, kontraktor sebagai mitra kerja terpenting bagi 
perusahaan, harus meyakinkan bahwa antara kontraktor 
dengan perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama 
dalam hal safety. Demikian disampaikan Senior Manager 
HSE PHE ONWJ  Iwan Jatnika, pada acara HSE - 
Contractor Safety Forum di Jakarta, Selasa (6/7).

Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa forum ini 
merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 
dalam waktu enam bulan sekali. Dan ini sudah menjadi 
kewajiban bagi PHE ONWJ selaku perusahaan yang 
memberikan pekerjaan kepada para kontraktor. “Inti dari 
forum ini selain melakukan komunikasi antara perusahaan 
dan mitra kerja, sekaligus untuk menyamakan persepsi, 
dan mengoptimalkan kinerja safety,” ujarnya.

Menurut Iwan, dalam forum ini, perusahaan mengun-
dang para pimpinan kontraktor, karena safety itu top 
down. Artinya komitmen dari manajemen kontraktor 
sangat berarti bagi perusahaan  untuk memastikan bahwa 
komitmen itu akan terwujudkan di lapangan. Karena itulah 
forum ini secara rutin digelar. 

“Dialog dilakukan bertujuan untuk menyamakan 
persepsi, sehingga kita juga bisa tahu kira-kira ekspektasi 
dan kesulitan mereka mengenai pelaksanaan safety 
dilapangan kita juga bisa berdialog dengan mereka. 
Disini menggunakan kata-kata ‘kita’ karena disini antara 
perusahaan dan kontraktor pada dasarnya adalah satu 
tim,” papar Iwan.

Keuntungan dari kegiatan ini, sangat nyata dalam 
kegiatan di lapangan. Berdasarkan hasil self assesment 
kontraktor PHE ONWJ, lebih dari 90 persen rata-rata para 
kontraktor berkomitmen  terhadap safety. Dengan cara 
ini terjadi kesamaan persepsi dan harapan kinerja safety 
antara perusahaan dengan kontraktor. 

“Ini adalah kegiatan yang sudah reguler dan tiap 
sesion mengambil topik spesifik, sesuai dengan situasi 
yang terjadi pada enam bulan kebelakang. Contohnya 
hari ini kontraktor safety forum fokus pada behavior safety, 
karena beberapa insiden sebelumnya itu berdasarkan 
investigasi mengarah kepada behavior safety dalam hal ini 
kita ingin leadership sisi komitmen dari kontraktor digugah 
lagi,” tambahnya.

Sementara, untuk kendala yang terjadi adalah 
ketidaksamaan persepsi. Misalnya mengharapkan setiap 
pekerjaan harus siap mulai dari perencanaan kerja, 
kajian kecelakaan, kesiapan dari kopetensi sumber daya 
manusia, dan tanggap daruratnya. Namun demikian 
harapan ini tidak langsung ditangkap oleh kontraktor. “Jadi 
kita harus memastikan menangkap hal yang sama, karena 
kalau menangkap hal yang berbeda itu akan menjadi 
potensi terjadinya sebuah insiden,”papar Iwan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Comm & Business 
Development Director Sasongko Rahardjo selaku mitra 
kerja dari Pertamina Hulu Energy ONWJ. Menurutnya 
prinsip safety  sudah menjadi standard operation 
prosedure (SOP) dari perusahaannya. “Karena lebih baik 
mengeluarkan dana sedikit besar untuk safety, daripada 
mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membenahi. 
Intinya kami sangat mendukung dengan dilakukannya 
forum ini selain untuk menambah wawasan juga untuk 
menambah rasa tanggung jawab moral terhadap safety,” 
ungkap Sasongko.MPNDJ

Optimalkan 
Safety Lewat 
Forum Kontraktor
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Tim Nasional LPG 
Kunjungi Crisis Center 
Pertamina
JAKARTA – Direktur Utama Perta-
mina Karen Agustiawan beserta 
rombongan menteri diantaranya 
Men ko Kesra Agung Laksono, Men-
teri Perindustrian MS Hidayat, dan 
Menteri Perdagangan Marie Elka 
Pangestu, melakukan peninjauan 
ke Crisis Center Pertamina yang 
ber lo kasi di Kantor Pusat Pertamina 
Jakarta, Jumat (9/7).

Adapun kegiatan dari Crisis 
Center Pertamina antara lain un-
tuk mendukung dan membantu 
koor dinator dalam mengkoordinir 
kegiatan yang terkait dengan pe-
nyampaian informasi, investigasi 
berita dan tindak lanjut yang cepat 
antara fungsi terkait (Gas Domestik, 

Corporate Communication, HSE, dan 
Corporate Secretary) di lingkungan 
Pertamina. Selain itu Crisis Center 
juga rutin melaporkan hasil kerjanya 
kepada stakeholder Pertamina, yakni 
Kementerian ESDM, Kementerian 
Perindustrian, Kementerian Perda-
gangan, Kementerian Tenaga Ker  ja 
dan Transmigrasi, Humas Pol ri, serta 
Ditjen Migas, terhadap penangan an 
insiden penggunaan Elpiji 3 Kg.

Keberadaan Crisis Center Per-
tamina sangat mendukung dan 
mem   bantu koordinator Satgas Elpiji 
Pertamina dalam meng   koordinir ak-
tivitas sosialisasi maupun kam  panye 
ke masyarakat dan stakeholder.
MPNDJ

Foto : KUN/Dok. Pertamina

JABABEKA, CIKARANG – Para 
produsen kompor, tabung Elpiji 3 kg, 
dan aksesorisnya harus mem pro-
duksi barang  sesuai dengan standar 
nasional. Sementara itu, yang tidak 
sesuai dengan standar nasional dan 
tidak tercantum SNI harus segera 
menghentikan produksinya demi 
keselamatan masyarakat. Jika tidak 
menarik produknya, aparat kepolisian 
akan mengambil tindakan hukum. 
De mikian disampaikan Menko Kesra 
Agung Laksono, di ha dapan wartawan 
media cetak mau pun elektronik sesaat 
setelah meninjau langsung ke pabrik 
pem buatan kompor, tabung gas Elpiji 
3 kg, dan aksesoris lainnya di PT Multi 
Lestari, Kawasan Industri Ja ba beka II, 
Cikarang, Jumat (9/7).

Sementara itu, Menteri Perin-
dustrian MS. Hidayat mengatakan 
bahwa ada ketentuan khusus dari 
Kementerian Perindustrian un tuk 
memproduksi dan membuat ta-
bung gas baru. Yaitu, pembuatan 
(produksi) tabung gas yang baru 
harus melalui order yang dilakukan 
oleh Pertamina. 

“Selain itu, semua pasokan 
aksesoris atau komponen Elpiji yang 
meng gunakan label Pertamina pun 
harus melalui persetujuan dari pihak 
Pertamina.  Ini dilakukan  untuk 
mempermudah pengontrolan seluruh 
produksi yang dilakukan oleh semua 
pabrik dan juga merupakan jaminan 
mutu terhadap kualitas yang telah 
ditetapkan sesuai dengan SNI,” 
paparnya.

Sedangkan Direktur Utama Per-
tamina Karen Agustiawan mene-
gaskan kepada semua pabrikan 
harus menyampaikan berapa tabung 

yang tersedia saat ini dan juga akse-
sorisnya. Karena semua barang 
yang ada logo Pertamina harus 
me lalui kontrol dan monitoring dari 
Pertamina. “Saat ini Pertamina sudah 
mempunyai satgas teknis untuk 
meng evaluasi semua aksesoris dan 
tabung gas tersebut,” cetusnya.

Program Konversi Minyak Tanah 
ke Elpiji 3 Kg

Program konversi minyak ta-
nah ke Elpiji 3 Kg dimaksudkan 
untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap bahan bakar minyak (BBM), 
khususnya minyak tanah. Melalui 
pro gram ini, pemerintah telah mampu 
menghemat pengeluaran negara 
untuk subsidi BBM, yang sekaligus 
dapat menekan pengeluaran masya-
rakat dengan signifikan.

Untuk itu, pemerintah bertekad 
mengawal program konversi ini 
agar masyarakat bisa mendapatkan 
pelayanan seoptimal mungkin dalam 
memenuhi konsumsi Elpiji 3 Kg. 
Se mentara itu, untuk mengatasi 
insi den Elpiji 3 Kg, pemerintah telah 
mengerahkan seluruh kementerian 
dan lembaga terkait untuk bersinergi 
menyelesaikan dan mencegah in-
siden agar tidak makin meluas.

Adapun tim antar kementerian dan 
lembaga kini sedang bekerja secara 
serempak di berbagai sektor. Tim 
yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli 
dari Kementerian Koordinator Kesra, 
Kementerian Perdagangan, Kemen-
terian Perindustrian, Kementerian 
ESDM, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Kepolisian RI, Badan Standarisasi 
Nasional, Pemerintah Daerah dan 

Pertamina.
Untuk mengefektifkan sinergi 

lin tas kementerian dan lembaga 
ter sebut dalam menanggulangi in-
si den Elpiji 3 kg, masing-ma sing 
anggota tim memiliki tugas dan 
tanggung jawab sesuai kewenangan-
nya. Berdasarkan kesimpulan ra-
pat koordinasi pengawasan dan 
pem binaan masyarakat dalam pe-
laksanaan penggunaan elpiji yang 
aman, tugas anggota tim adalah 
sebagai berikut.

Pertama, Kementerian Koordi-
nator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
sebagai Koordinator Tim Nasional 
Koordinasi Pengawasan dan Pem-
binaan Masyarakat.

Kedua, Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral, yang ber-
tanggung jawab terhadap pe nyediaan 
dan pendistribusian komo diti elpiji.

Ketiga, Kementerian Perin dustri-
an, bertanggung jawab terhadap 
peng awasan produk pendukung 
program (tabung, kompor, selang, 

katub dan regulator). Bersama-sa-
ma dengan Pertamina melakukan 
kontrol kualitas terutama terhadap 
perangkat paket perdana pada saat 
pengadaan.

Keempat, Kementerian Tenaga 
kerja dan Transmigrasi, bertanggung 
jawab dalam pengawasan terhadap 
produk tabung elpiji.

Kelima, Kementerian Perdagang-
an bertanggung jawab untuk mela-
kukan pengawasan barang yang 
beredar di pasaran khususnya pro duk 
kon versi mitan ke Elpiji mulai dari 
ta bung, kompor, selang, katup, dan 
regulator.

Keenam, Badan Standarisasi 
Nasional, bertanggung jawab dalam 
perumusan dan penetapan SNI un tuk 
rubber seal.

Ketujuh, Pemda Provinsi, Kabu-
paten/Kota, sosialisasi penggunaan 
elpiji yang aman di daerah.

Kedelapan, Pertamina, bersama-

sama dengan Kementerian Perin-
dustrian melakukan kontrol kualitas 
terutama terhadap perangkat paket 
perdana pada saat pengadaan dan 
tetap melanjutkan usaha-usaha 
sosialisasi dengan bekerja sama 
dengan semua pihak.

Selain pihak-pihak yang dise-
butkan di atas, Polri sebagaimana 
tanggung jawabnya dalam pe-
ngawasan terhadap perilaku pidana/
kriminal akan mengawasi perilaku 
pidana/kriminal terkait dengan pe-
manfaatan Elpiji.

Untuk itu, pemerintah mengimbau 
kepada seluruh masyarakat, khusus-
nya pengguna Elpiji 3 Kg tetap te  nang 
dan waspada, agar bisa meng gunakan 
Elpiji 3 Kg secara aman. Partisipasi 
masyarakat dalam membantu tugas 
Kementerian dan lembaga yang ter-
kait dalam penanganan Elpiji 3 Kg 
akan mampu memperkecil insiden 
Elpiji.MPNDJ
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kiri) menjelaskan kepada Menko 
Kesra Agung Laksono dan Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu, apa saja 
yang sudah dilakukan Pertamina dalam mengedukasi masyarakat tentang 
Elpiji 3 Kg di ruang Crisis Center Pertamina, Jumat (9/7).
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Pertamina Resmikan Auditorium SYLVA 
Institut Pertanian Bogor

Sertifikasi 
Welder Gratis 
untuk Mitra Kerja 
RU IV Cilacap RU III Plaju Bantu 1.000 Unit Biopori
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RU II Dumai Khitan Anak-anak Keluarga Prasejahtera

BOGOR – Kepedulian Perta-
mina dalam menunjang sa-
rana pendidikan diwujudkan 
lewat program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
bidang pendidikan.  Salah 
sa tunya dengan memberikan 
dukungan pada pembangunan 
Gedung Auditorium SYLVA 
Per tamina di Fakultas Kehu-
tan an Insititut Pertanian Bogor 
(IPB), Rabu, (23/6). Pem-
bangunan gedung seluas 
520 meter persegi dengan 
ka pasitaas 350 orang ini di-
ha rapkan bisa menjadi sa-
rana pengembangan sum-
ber daya manusia, khu-
sus  nya mahasiswa IPB 
yang tengah menuju tahap 
Kampus Unggulan (Excellent 
University).

Pertimbangan Pertamina 
memberikan bantuan kepa da 
institut ini karena IPB me-
rupakan partner akademis 

yang tepat dalam rangka 
mengatasi tantangan terkait 
permasalahan di sektor ener -
gi dan ketahanan energi na-
sional. 

 “Ini adalah tugas kita 
bersama untuk dapat berperan 
dan senantiasa memberikan 
pemahaman serta edukasi 
kepada seluruh masyarakat 
Indonesia akan pentingnya 
menjaga keberlangsungan 
energi nasional,” ungkap 
Manager CSR Guntara saat 
meresmikan Audi tor ium 
SYLVA Pertamina IPB.  

Menurut Guntara, untuk 
meraih prestasi di kancah dunia 
dan mendapatkan pengakuan 
secara internasional,  IPB 
harus memiliki keyakinan 
kuat seperti yang saat ini 
tengah dilakukan oleh Per-
ta mina melalui percepatan 
transformasi untuk menjadi 
perusahaan minyak dan gas 

nasional kelas dunia.
Selain bantuan pem-

bangunan fasilitas pendidik-
an, Pertamina juga melak-
sanakan sejumlah program 
rutin lain seperti beasiswa, 
program edukasi melalui 
Cerdas Bersama Pertamina, 
Pertamina Goes to School 
hingga program peningkatan 
kompetensi kader-kader 
terbaik perguruan tinggi me-

lalui Olimpiade Sains Nasional 
Perguruan Tinggi Indonesia 
yang sukses ter laksana 
se t iap tahunnya, hingga 
menghasilkan bibit-bibit an-
dal kebanggaan bangsa 
Indonesia. Dengan demikian, 
bangsa ini akan semakin ter-
pandang dan mampu sejajar 
dengan negara maju lainnya.
MPIK

PLAJU - RU III memberikan 
bantuan kepada Pemerintah 
Kota Palembang berupa 1.000 
Unit  Biopori (pembuat lubang 
resapan), (7/7). Penyerahan 
secara simbolis dilakukan 
Pjs. GM RU III Fachmi Am-
rusji kepada Kepala Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) Kota 
Palembang Kemas Abubakar 
di gedung Patra Ogan Plaju.

Fachmi Amrusji mengata-
kan, ban tuan alat Biopori  
ter sebut akan dibagikan 
untuk pemerintah kota 600 
unit, pemerintah provinsi 300 
unit dan untuk Kecamatan 
Plaju, Kecamatan Banyuasin 
I, Kecamatan Rambutan, 
lingkungan RU III sebanyak 
100 unit. “Program ini merupa-
kan CSR Pertamina bidang 
lingkungan,” tutur Fachmi.

Fachmi menjelaskan, 
penyerapan air dengan teknik 

biopori dapat meningkatkan 
penyerapan air hujan ke da-
lam tanah, mengurangi banjir  
dan longsor, menambah ca-
dangan air tanah, tanaman, 
sumur tidak mudah kering, 
mengh indar i  te r jad inya 
genangan air, mencegah 
perkembangbiakan nya-
muk, mengurangi masa lah 
sampah organik, mening-
katkan kesuburan tanah, 
menghasilkan kompos, me-
ngu rangi polusi udara akibat 
pembakaran  serta  bau akibat 
pembusukan sampah.

“Teknik Biopori bisa di-
buat di halaman rumah, per-
kantoran, lapangan parkir, 
parit yang berfungsi untuk 
aliran pembuangan air hujan, 
sekeliling tanaman, dan lahan 
kebun atau areal terbuka,” 
jelasnya.

Sementara itu, Kepala 

Badan Lingkungan Hidup 
Kota Palembang Kemas Abu-
bakar mengatakan, RU III 
sangat tepat memberikan 
bantuan biopori. Sebab, Pe-
me rintah Kota Palembang 
saat ini sedang berupaya 
mengatasi masalah banjir 
dengan membuat beberapa 
kolam retensi dan memasang 
pompa air di titik-titik rawan 
banj i r.  “Dengan adanya  
bantuan ini, mudah-mudahan 
bisa mengurangi masalah 

banjir di Sumsel karena dapat 
menyerap air hujan ke dalam 
tanah. 

Pada kesempatan terse-
but juga disosialisasikan cara 
pembuatan lubang resapan 
biopori oleh Dosen IPB Tati 
Budiarti  dan  cara pemakaian 
alat biopori.

Acara dihadiri Environment 
Officer Pertamina Julian Is-
kan dar Muda, para rektor dan 
mahasiswa dari perguruan 
tinggi di Palembang.MPRUIII

DUMAI - RU II kembali melaksanakan kegiatan khitanan 
massal bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di sekitar 
wilayah operasinya. Kali ini, RU II bekerja sama dengan 
Bazma RU II dan Pertamina Hospital Dumai (PHD) selama 
dua hari, (26-27/6). Sebanyak 200 anak yang dikhitan berasal 
dari hasil seleksi yang dilakukan oleh BAZMA RU II bersama 
Kelurahan di Kota Dumai.

Bazma RU II juga melakukan khitanan bagi anak da ri 
kalangan dhuafa Kota Dumai melalui Program Kenduri Amal 
Paket  Infaq Khitanan Massal yang berhasil menghimpun 
dana dari para pekerja RU II Sebesar Rp. 23.310.000 untuk 

74 anak. Sementara itu, RU II Sei. Pakning pada 30 Juni 
2010 juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan 75 
anak di Sei. Pakning dan sekitarnya. Sehingga anak-anak 
yang dikhitan oleh RU II pada tahun ini berjumlah 349 orang. 
Dana CSR RU II Dumai & Sei. Pakning yang dikeluarkan 
untuk kegiatan tersebut sekitar Rp. 103 juta.

 Pada kesempatan tersebut, anak-anak yang dikhitan 
juga mendapatkan cinderamata untuk membesarkan hati  
mereka. ”Semoga bantuan ini bisa meringankan beban 
keluarga prasejahtera yang ingin memenuhi kewajibannya 
dalam mengkhitan anak laki-lakinya,” ujar GM RU II.MPRUII 

CILACAP - Sebagai wujud kepedulian Pertamina dalam 
program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
digulirkan oleh Public Relation RU IV bekerjasama 
dengan Manager Turn Around RU IV,  sebanyak 60 
pekerja dari masyarakat sekitar yang terlibat dalam 
Turn Around (T/A) tahun 2010, mendapatkan sertifikasi 
welder secara gratis. Hal ini penting dilakukan mengingat 
sertifikasi tersebut merupakan salah satu syarat 
kecakapan yang harus dimiliki seorang pekerja di kilang 
sesuai dengan standar internasional.

”Sertifikasi yang diberikan oleh Pertamina ini, selain 
sebagai bukti bahwa pelaksanaan TA tahun 2010 
diker jakan oleh tenaga-tenaga ahli yang profesional 
dan memenui syarat,  Pertamina juga berharap sertifi-
kasi tersebut bisa digunakan sebagai modal kerja 
di perusahaan kelas dunia,” papar I Made Ariawan, 
Manager Turn Around RU IV Cilacap saat mem berikan 
pengarahan kepada peserta sertifikasi welder di Ruang 
rapat 30BD pada Selasa, (01/06).

Setelah mendapatkan pengarahan dari Manager 
Turn Around RU IV, peserta sertifikasi langsung men g-
ikuti tes di beng kel las Pertamina secara bergilir guna 
mengikuti tes praktik pengelasan dengan penguji dari 
PT. Sucofindo.MPRUIV

Fo
to

 : 
R

U
 II

I

PEKERJA RU IV RUTIN DONORKAN DARAHNYA

Sejak tahun 80-an, RU IV Cilacap melaksanakan kegiatan 
donor darah rutin tiga bulan sekali yang diikuti oleh pekerja 
dan mitra kerja. Pada 8 Juni lalu, kegiatan donor darah ini 
digelar di ruang rapat II Head Office dengan diikuti hampir 200 
peserta. Bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Cabang 
Cilacap, kegiatan ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian 
sosial pekerja RU IV terhadap masyarakat yang membutuhkan. 
Bahkan ada beberapa pekerja yang sudah mendonorkan da-
rahnya lebih dari 100 kali  dan sudah mendapatkan penghargaan 
dari pemerintah.MPRUIV
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