
Pojok Manajemen :
PENGAMANAN UNTUK PERTAMINA 
HARUS DITINGKATKAN2 Suara Pekerja :

ON SPEC & ON PERFORMANCE3
www.pertamina.com

Terbit Setiap Senin

29 November 2010
NO. 48 TAHUN XLVI

12 Halaman
Lugas dan Informatif

komitmen pertamina kelola enerGi BarU

Fo
to

 : 
 K

U
N

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

Pertamina berkomitmen mengelola 
pengembangan lima Energi 
Baru dan Terbarukan (EBT) yang 
ada di Indonesia.  Komitmen 
Pertamina untuk melakukan kajian  
pengembangan EBT merupakan bukti 
konkret  BUMN ini dalam menyediakan 
energi yang berkelanjutan bagi 
generasi masa datang.

montH oF CoaCHinG
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JAKArTA – Pertamina melalui anak peru
sahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy 
(PGE), menargetkan bisa mengelola hingga 
1.970 megawatt potensi panasbumi yang bisa 
menghasilkan 1.340 megawatt tenaga listrik 
pada tahun 2014. Demikian disampaikan PTH 
Direktur Hulu Pertamina M. Afdal Bahauddin 
pada saat serah terima Nota Kesepahaman 
antara Pertamina dengan Badan Penelitian 
dan Pengembangan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral di Jakarta,  (18/11).

Pertamina menjadi ujung tombak dari 

pengembangan lima Energi Baru dan Terba
rukan (EBT) di Indonesia sebagai alternatif 
untuk memenuhi kebutuhan energi domestik di 
masa mendatang. Kelima EBT tersebut adalah 
Geothermal, Coal Bed Methane (CBM), Shale 
Gas, Algae dan Angin.

Dua dari kelima energi tersebut, yaitu 
Geothermal dan CBM sudah dikembangkan 
Pertamina. Namun tiga lainnya yakni Shale 
Gas, Algae, dan Angin merupakan tantangan 
baru bagi Pertamina untuk mengkaji tingkat 
keekonomiannya ketika dikembangkan.

Komitmen Pertamina dalam melakukan 
kajian atas pengembangan EBT tersebut ter
tuang dalam nota kesepahaman yang telah 
ditandatangani oleh Direktur Hulu Pertamina 
dengan Kepala Badan Litbang ESDM pada 17 
September 2010.

Sementara itu, SVP Business Development 
Pertamina Slamet Riadhy menjelaskan saat ini 
Indonesia baru berhasil memanfaatkan empat 
persen dari seluruh potensi panasbumi yang 
terdapat di dalam wilayah negarai ini. 

“Potensi panasbumi di berbagai lem pengan 
di bawah bumi Indonesia sangat besar yang 

membentang di sepanjang lempeng Sumatera 
bagian Timur, lempengan Jawa bagian Selatan, 
hingga ke lempeng Sulawesi. Jadi energi geo
thermal akan tetap terus dapat dikelola untuk 
dimanfaatkan sebagai sumber energi selama 
masih ada hujan,” papar Slamet.

Ditegaskan juga oleh Slamet, panasbumi 
yang merupakan salah satu energi terbarukan 
di Indonesia memiliki sumber daya 28.543 
MW dengan kapasitas terpasang 1.189 MW. 
“Jumlah tersebut masih berada di bawah 
Ame   rika Serikat yang membuat kapasitas ter
pasang 3.086 MW dan Filipina yang membuat 
kapasitas terpasang 1.904 MW,” cetusnya.

Pengembangan EBT ini menjadi salah satu 
bukti konkret bahwa selaku BUMN, Pertamina 
berkomitmen untuk menyediakan energi yang 
berkelanjutan bagi generasi masa datang. 
Tak hanya itu, kerjasama tersebut merupakan 
tonggak dalam perjalanan transformasi Per
tamina berkomitmen dalam meningkatkan 
profesionalitas dan kompetensinya agar mam
pu bersaing dengan pemain global.

Dalam pengembangan geothermal, Per   
ta mina sudah memulainya sejak 1983 melalui 

proyek di Kamojang, Jawa Barat. Saat ini, 
Pertamina melalui PGE  mengelola 15 wilayah 
kerja panas bumi di seluruh Indonesia.

Wilayah tersebut di antaranya Sibayak, 
Sungai Penuh, Lumut Balai, Ulubelu, Hululais, 
Kotamobagu, Lahendong, Kamojang, Gunung 
Salak (kerjsama dengan Chevron), Derajat 
(kerjasama dengan Chevron), Bedugul (kerja
sama dengan Bli Energy Limited), Sarulla 
(kerjasama dengan konsorsium Sarulla), 
Dieng (joint venture dengan PT Geo Dipa), dan 
Patuha (joint venture dengan PT Geo Dipa). 
Targetnya, PGE bisa mengelola 1970 Mega 
Watt potensi panas bumi dan menghasilkan 
1.340 Mega Watt listrik.

Sedangkan dalam pengembangan CBM 
yang terbilang relatif baru dibandingkan 
geo thermal, saat ini Pertamina melalui anak 
perusahaannya yang lain, PT Pertamina 
Hulu Energi, mengelola empat blok CBM di 
Indonesia. Yaitu, Blok Sangatta 1 dan Sangatta 
2 di Kalimantan Timur, Blok Tanjung Enim dan 
Muara Enim di Sumatera Selatan. Dengan 
target produksi CBM mencapai 200 – 300 
MMSCFD. MPNDJ

PTH Direktur Hulu Pertamina 
M. Afdal Bahauddin melakukan 
serah terima nota kesepaham
an potensi pengembangan 
usaha energi baru dan terbaru
kan kepada Sekretaris Lit bang 
Ketahanan Energi  Kementeri
an ESDM Retno Setyoningrum, 
Jakarta, (18/11).
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Pengamanan untuk Pertamina 
Harus Ditingkatkan

Pengantar redaksi:
Mengacu pada 

Keputusan Menteri ESDM 
No. 2288/K/07/MEM/2008 
tentang Pengamanan 
Obyek Vital Nasional 
di Sektor Energi dan 
Sumber Daya Mineral, 

Pertamina terus berkoordinasi dan bersinergi 
intensif dengan aparat keamanan, baik pihak 
kepolisian maupun TNI. Hal ini dilakukan karena 
Pertamina sebagai perusahaan minyak dan 
gas yang memiliki 134 wilayah kerja di seluruh 
Indonesia merupakan sumber pemasukan bagi 
devisa negara untuk membiayai seluruh kegiatan 
pembangunan nasional yang notabene harus 
diamankan secara maksimal. Berkaitan dengan 
hal tersebut, pada 23 November 2010, Direktur 
Umum Pertamina Waluyo mengadakan 
silaturahmi dengan jajaran aparat keamanan 
yang selama ini membantu pengamanan wilayah 
operasi Pertamina. Berikut intisari paparan 
Waluyo dalam acara tersebut. 

Pertamina sebagai salah satu obyek vital 
nasional  yang menyumbang devisa terbesar 
kepada negara wajib diamankan dan dilindungi 
dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan 
yang dapat merugikan perusahaan. Pengamanan 
dan perlindungan yang diperlukan tidak hanya 
sekadar pengamanan aset-aset fisiknya saja, 
tetapi juga termasuk operasional perusahaan 
agar berjalan dengan lancar.  Pertamina 
menyadari, koordinasi yang baik sangat 
diperlukan antara perusahaan dan aparat  
keamanan sehingga pengamanan berjalan 
efektif. Saat ini, relasi antara Pertamina dengan 
jajaran aparat pengamanan masih dirasakan 
kurang erat karena kesibukan tugas masing
masing.

Demikian juga dengan semakin 
berkembangnya alam demokrasi dan persaingan 
bisnis, sangat dirasakan pentingnya koordinasi 
intelijen pengamanan untuk antisipasi (preventif) 
dan mengungkap kasus (represif) yang 
mengancam kegiatan operasi Pertamina.

Ada beberapa isu permasalahan pengamanan 
yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, 
pembaruan MoU Pertamina – Polri yang 
akan berakhir pada tanggal 13 Februari 2011. 
Berdasarkan perjalanan MoU yang disusun 
versi tahun 2008, untuk lebih dipertajam dengan 
memasukkan perihal kerja sama intelijen dan 
penanganan kasus yang terjadi di wilayah 

kerja Pertamina. Untuk menghindari terjadinya 
misunderstanding.

Kedua, penyusunan pola konfigurasi standar 
pengamanan dan audit obyek vital nasional, baik 
terhadap sistem pengamanan fisik, orang/pekerja, 
material dan operasional perusahaan. Tahun 
2010 telah dilaksanakan kegiatan supervisi antara 
Pertamina dan Direktorat Pengamanan Obyek Vital 
Polri di 10 obyek vital milik Pertamina.

Ketiga, pengamanan jalur distribusi crude oil dan 
BBM (darat dan perairan). Pengamanan dilakukan 
dari aksi sabotase maupun pencurian dan bisa 
memutus pola hubungan patron – klien jika terjadi di 
sekitar tempat kejadian.

Keempat, pengamanan Depot Plumpang. 
Berdasarkan pengalaman, pengamanan di depot 
ini harus ditingkatkan, mulai dari segala ancaman 
baik masyarakat sekitar, peniris, pembangunan 
buffer zone maupun pemanfaatan lahan di sekitar 
Plumpang oleh Pertamina sesuai dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah.

Kelima, penyelesaian masalah aset (tanah 
dan bangunan) milik Pertamina. Aparat keamanan 
perlu melindungi proses penyelesaian masalah ini 
dari oknum masyarakat, perusahaan maupun para 
pelaku yang melibatkan internal Pertamina (mantan 
pekerja/pekerja aktif). Pertamina menginginkan 
penyelesaian masalah aset sesuai dengan aturan 
yang berlaku.

Keenam, mitigasi terkait dampak dari target 
serangan terhadap simbol negara (efek domino di 
Ring 1). Dari crime index di Polres Jakarta Pusat 
selama beberapa tahun ini begitu banyak aksi unjuk 
rasa yang terjadi kepada simbolsimbol negara 
yang berdekatan dengan Pertamina. Untuk itu bisa 
disusun program mitigasi jika dampak tersebut 
merembet ke Pertamina (risk management).

Ketujuh, pola pengamanan aksi unjuk rasa. 
Maraknya aksi unjuk rasa sebagai dampak dari 
proses bisnis Pertamina perlu dikoordinasikan 
dengan jajaran intelijen Polri/TNI. Perlu untuk 
mengetahui otak pelaku dibalik aksi unjuk rasa 
tersebut.

Kedelapan, forum komunikasi Polisi dan 
masyarakat. Forum ini diperlukan sebagai bentuk 
penggalangan dukungan dari masyarakat sekitar 
perusahaan. Perlunya kerjasama yang baik sebagai 
bagian dari pemolisian masyarakat (Polmas) dan 
community development.MPNDJ
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Editorial
Menjawab 

Persoalan Energi
On Spec & On Performance

TOHArSO
Staf Ahli Direktur Pemasaran & Niaga

Persaingan dagang produk maupun jasa, baik untuk 
konsumsi industri maupun individu sudah sedemikain dahsyat 
dengan mutu, harga dan service yang sangat bersaing. Siapa 
saja produsen yang tidak mampu beradaptasi dengan situasi 
ini, maka akan ditinggalkan oleh konsumen dan pada akhirnya 
akan mati. Tentu kita tidak ingin Pertamina bernasib seperti itu.

BAgAIMANA DENgAN PrODUK yANg KITA PASArKAN?
Sesungguhnya kita sudah mempunyai pengalaman 

yang sangat panjang dan cukup banyak pengalaman dalam 
memasarkan produknya. Setiap produsen, sebelum membuat 
produk harus terlebih dahulu membuat desain atau membuat 
formulanya sesuai tujuan dari manfaat produk tersebut 
bagi konsumen. Setelah formulanya selesai dibuat, baru 
dibuat model/mockup atau contoh produk dan dilakukan 
pengetesan skala laboratorium. Setelah produk tersebut 
lulus uji laboratorium, selanjutnya dibuatkan spesifikasinya. 
Spesifikasi diperlukan sebagai pedoman ketika produsen akan 
memproduksi ulang barang tersebut agar supaya konsistensi 
mutu produknya terjaga. Dari semua ini, hal yang lebih penting 
dalam memproduksi barang adalah apakah hasil produksinya 
ketika dipakai  oleh konsumen sesuai dengan performance 
yang diharapkan? 

Untuk itulah penting bagi produsen untuk selalu mencheck 
ke konsumen dan memastikan apakah barangbarang yang 
telah diproduksi sesuai spesifikasi, sesuai pula performance-
nya?  Produk bisa jadi telah diproduksi sesuai spesifikasinya, 
namun tidak sesuai dengan performance yang diharapkan 
oleh konsumen. Untuk itu sebelum suatu produk diluncurkan/
dijual ke pasar, maka produk tersebut harus dilakukan 
uji performance terlebih dahulu yang sering kita sebut 
dengan Field Test (test lapangan). Jadi Field Test tersebut 
dimaksudkan untuk memastikan bahwa meskipun produk 
sudah sesuai spesifikasinya, namun perlu uji performance 
langsung dipakai oleh pengguna (konsumen). 

Jadi, sesungguhnya bagaimana hubungan antara 
spesifikasi dan performance?  Dapat dijelaskan bahwa 
spesifikasi berhubungan dengan standard produksi barang 
tertentu yang akan menghasilkan performance/kemampuan 
tertentu pula. Sebagai contoh pelumas Mesran Super API 
Service SF cocok sesuai spesifikasinya untuk kendaraan 

mesin bensin keluaran tahun 80an, tapi tidak cocok untuk 
kendaraan keluaran tahun 2000an. Atau dengan kata lain, 
Mesran Super on spec dan on performance untuk kendaraan 
tahun tahun 80an, namun tidak on performance untuk 
kendaraan mesin bensin tahun 2000an yang lebih cocok 
menggunakan Fastron API Service SL atau SM. 

Sering terjadi “salah mengkomunikasikan produk” dari 
produsen kepada konsumen. Kenapa bisa demikian........?  
Karena sebagaimana perilaku konsumen, umumnya mereka 
minta produk yang mutunya bagus (performance level tinggi) 
dengan harga murah. Sedang produk yang mutunya bagus  
umumnya harganya lebih mahal daripada produk dengan 
mutu rendah (performance level rendah). Untuk itu para 
konsumen hendaknya memperhatikan halhal sebagai berikut:
1. Produk yang akan digunakan harus memenuhi spesifikasi 

sesuai dengan peruntukannya.  Artinya bila produk tersebut 
akan dipakai untuk peruntukan yang  berbeda, maka 
konsumen akan merasakan produk tersebut tidak perform 
(tidak bagus). 

2. Pilihlah produk yang cocok sesuai performance yang 
diinginkan, tidak memaksakan menggunakan produk yang 
specnya lebih rendah dari yang direkomendasikan hanya 
karena mencari harga murah.

Sebaliknya, sebagai produsen kita harus selalu mengikuti 
perkembangan tuntutan konsumen atau pabrikan pembuat 
peralatan. Misal, dalam hal produsen BBM atau Pelumas 
dan sebagainya,  maka harus ada hubungan yang simbiosis 
antara produsen (perusahaan minyak) dengan OEM (Original 
Engine Manufacturer) kendaraan atau peralatan.

Kita pernah menjumpai kasuskasus tersebut di atas, 
misal ketika terjadi keluhan kerusakan fuel pump kendaraan 
bermotor, pemilihan pelumas yang tidak sesuai dengan 
penggunaannya dan sebagainya. Bila diperlukan, disetiap 
dispenser SPBU Premium ditulis “Premium Ron 88 hanya 
cocok untuk kendaraan dibawah 1500 CC buatan sebelum 
tahun 2000 atau mengikuti rekomendasi pembuat mesin”.

Negaranegara seperti Amerika Serikat, China, adalah 
di antara negaranegara yang tingkat konsumsi energinya 
sangat besar. Kebutuhan energi biasanya sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi dan industri. Bagaimana kebutuhan 
energi bagi bangsa Indonesia 15 tahun ke depan? Pas 
tahun 2025? Atau bahkan setengah abad ke depan?

Yang pasti, di situ ada kecenderungan tingkat konsumsi 
dan kebijakan untuk mengendalikan baik tingkat konsumsi 
maupun jenis energi yang dikonsumsi. Kalau dituruti, orang 
akan lebih suka memakai BBM atau gas. Tetapi apa iya, 
kita akan bisa memenuhi kebutuhan BBM dan gas seperti 
yang dimaui masyarakat tanpa antisipasi apapun?

Tahun 2000, Indonesia membutuhkan sekitar 60 persen 
minyak bumi, 30 persen gas bumi, dan sekitar 10 persen 
batubara. Menurut catatan yang ada, kebutuhan minyak 
bumi terus meningkat. Pada tahun 1980an sampai 1990
an saja misalnya pertumbuhan tingkat konsumsi BBM 
sekitar 6 persen per tahun. Padahal tahun 2025 target kita 
hanya 20 persen saja pemakaian BBM dari total kebutuhan 
energi yang dibutuhkan.

Kebijakan Energi Nasional (KEN) akan “menyebarkan” 
alokasi konsumsi energi. Terbesar pada batubara (33 
persen), menyusul gas bumi (30 persen), minyak bumi (20 
persen), biofuel (5 persen), panasbumi (5 persen), energi 
baru dan terbarukan lainnya, seperti biomassa, nuklir, 
tenaga air, tenaga surya, tenaga angin (5 persen), dan 
batubara yang dicairkan (2 persen). Apa langkah nyata  
yang telah dilakukan bangsa ini untuk mewujudkan KEN 
dengan komposisi konsumsi seperti itu?

Kebijakan pengurangan subsidi BBM akan mengubah 
pola boros konsumsi masyarakat pada bahan bakar fosil 
(terutama jenis BBM). Apakah kebijakan ini akan selesai 
pada 15 tahun ke depan? Bagaimana pengembangan 
energi alternatifnya? Persoalan energi faktanya tidak hitam 
putih karena menyangkut sumber daya alam di bawah 
permukaan tanah yang tidak bisa dipastikan secara eksak.

Dalam posisi yang sedemikian “abuabu” Pertamina 
telah melakukan langkah nyata, yaitu memperbesar 
produksi minyak dan gas buminya, baik di dalam maupun 
di luar negeri. Mencari cadangan baru untuk menggantikan 
setiap barel yang diambil dari perut bumi. Termasuk 
Pertamina mengembangkan panasbumi lewat PT 
Pertamina Geothermal Energy (PGE). Semua diarahkan 
untuk mengamankan pasokan energi nasional sekarang 
dan ke depan. Bahkan target produksi migas 1 juta boepd 
tahun 2015 adalah antisipasi kebutuhan migas seiring 
ledakan jumlah penduduk yang mungkin sudah lebih dari 
300 juta orang pada tahun itu.

Pertambahan penduduk serta pertumbuhan ekonomi 
dan industri akan menaikkan tingkat konsumsi energi. 
Kalau sekarang konsumsi sekitar 1,2 juta barel sehari 
dengan asumsi penduduk sektiar 230 juta. Bagaimana 
tahun 2025 ketika penduduk semakin bertambah, tingkat 
konsumsi semakin tinggi, sementara produksi migas akan 
mengalami natural decline yang tajam? Para praktisi 
pertambangan minyak tanah memperkirakan tahun itu, 
kebutuhan minyak sudah mencapai 1,5 juta barel per hari, 

sedangkan produksinya 
hanya 0,5 juta barel 
per hari. Artinya, bakal 
ada persoalan serius 
menyangkut keamanan 
pasokan energi, 
khususnya minyak 
bumi, kalau tidak ada 
langkah konkret. Itulah 
sebab, ketika program 
overseas Pertamina, 
program produksi 
migas 1 juta boepd, dan 
memosisikan sebagai 
NOC kelas dunia, tak 
ada pilihan lain kecuali 
didukung semua 
komponen bangsa.MP
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Pertamina Tetap Komit Pasok  
BBM Bersubsidi

Pertamina Dukung Penurunan 
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JAKArTA – PT Pertamina 
(Persero) mendesak Peme
rintah untuk segera membuat 
aturan yang tegas tentang 
pembatasan dan konsumsi 
bahan bakar bersubsidi. Hal 
ini disebabkan perkiraan 
konsumsi bahan bakar ber
subsidi pada tahun 2010 ini 
sebanyak 40,1 juta kiloliter, 
namun Pemerintah hanya 
memberikan kuota sebesar 
36,5 juta kiloliter walaupun 
faktanya konsumsi terus 
meningkat.

“Agar target APBN ter
capai dan mencukupi, se
gera buat aturan yang te
gas untuk menekan kuota 
BBM bersubsidi sehingga 
distribusinyapun juga jelas,” 
kata SVP Pemasaran Per
tamina Haryoto Saleh dalam 
seminar “Implikasi atas Pe
nataan Ulang Distribusi BBM 
Subsidi dan Non Subsidi ter
hadap Pengusaha Nasional 
dan Pengusaha SPBU” yang 
digelar oleh Forum Wartawan 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (FWESDM) di Hotel 
Millenium Jakarta, (18/11).

Haryoto mengatakan untuk 
kuota BBM bersubsidi pada 

tahun lalu telah mencapai 
37 kiloliter sedangkan ke
butuhan untuk tahun depan 
diperkirakan mencapai 42 juta 
kiloliter. Sehingga jika tetap 
menggunakan kuota yang 
di tetapkan oleh Pemerintah 
maka pada 2011 akan terjadi 
kelangkaan bahan bakar.

Di samping itu menurut 
Haryoto dengan keterbatasan 
kuota BBM ini mengakibatkan 
Pertamina harus menyediakan 
dana hingga Rp 3 triliun. Ber
dasarkan data, kuota BBM 
bersubsidi jenis Premium 

di per kirakan habis pada 
awal Desember dan untuk 
Solar subsidi akan habis di 
pertengahan November.

“Meskipun kuota Premium 
dan Solar bersubsidi sudah 
habis, Pertamina tetap me
masok BBM tersebut sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
setiap bulannya, dan agar 
tidak terjadi kelangkaan di 
tahun depan maka perlu ada 
kontrak khusus untuk alokasi 
penyaluran kuota BBM Ber
subsidi,” kata Haryoto.

Sementara Direktur Pem

bi naan Usaha Hilir Migas 
Ke menterian ESDM Saryono 
Hadiwijoyo mengatakan alo
kasi kuota BBM bersubsidi 
tahun 2010 sebanyak 36,5 
juta kiloliter akan terlampaui 
dar i  kebutuhan karena 
BBM bersubsidi tidak te
pat sasaran. “Kita akan la
por kan ke DPR mengenai 
penambahan kuota BBM 
bersubsidi dan ke depannya 
akan dilakukan penghematan 
dan pembatasan penggunaan 
BBM bersubsidi supaya tepat 
sasaran,” tegasnya.MPIK

JAKArTA - “Presiden  kita 
telah mencanangkan 26 per
sen penurunan  green house 
rating. Terus terang saja, untuk 
saya pribadi, itu merupakan 
the great challenge. Tentu 
ka rena kalau kita ingin me
nurunkan, kita harus tahu 
du lu berapa angka kita. 26 
persen itu ekuivalen dengan 
berapa kalau kita pakai tolok 
ukurnya,” kata Direktur Umum 
Waluyo pada Senin (8/11).

 Direktur Umum Waluyo 
menyampaikan hal tersebut 
saat menutup acara Seminar 
Lingkungan Penerapan Tek
nologi Bangunan Hijau untuk 
Komunitas : Natural Refri
gerant Terkait dengan HPMP 
dan Konsep Green Building. 
Seminar berlangsung di  di 
Gedung Utama Lantai 21. 

Untuk Pertamina, lan
jut Waluyo di hadapan pa
ra peserta seminar, telah 

di la kukan mekanisme pe
ngukurannya, yang dilakukan 
di seluruh wilayah operasional 
Pertamina dan berapa volume  
emisinya dari keseluruhan 
operasi Pertamina. “Dari si
tulah nanti kita pakai sebagai 
bahan rencana aksi  yang 
akan kita lakukan dalam 
rang ka bukan sematama ta  
hanya mendukung ke pu tusan 
Presiden, tetapi se bagai tang
gung jawab so sial bahwa 
apa   pun yang kita lakukan, 
se jalan dengan continuous 
improvement .” 

Seminar diselenggarakan 
oleh fungsi Environmental – 
HSE Corporate, Direktorat 
Umum, bekerjasama  de
ngan Green Building Council  
Indonesia (GBCI), yang me
rupakan anggota dari World 
Green Bui ld ing Counci l 
(WGBC)  yang berpusat di 
Toronto, Kanada. Tujuan dari 

seminar untuk  mengenal lebih 
dalam refrigeran hemat energi 
dan ramah lingkungan yang 
diproduksi Pertamina  dan 
menyadari pentingnya aktif 
dalam kegiatan pelestarian 
planet bumi. 

Seminar dibuka de ngan 
keynote speaker Na ning 
Adiwoso. Acara ini juga diisi 

oleh pembicarapembicara, 
antara lain Rana Yusuf Nasir 
(dari Green Building Council 
Indonesia), Faturachman 
(ASHRAE), Priyo Perwito 
(Pertamina).  Seminar dihadiri 
peserta dari  pekerja Pertamina 
dan anak perusahaan, serta 
dari eksternal Pertamina.
MPUHK  
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JAKArTA – Dalam rangka mengakselerasikan pem
binaan Sumber Daya Manusia yang berkelas dunia, 
Human Resources Pertamina melaksanakan HR 
Retret bagi jajaran tim management Direktorat SDM 
Pertamina yang berlangsung di Pertamina Learning 
Center Simpruk, Jumat (5/11).

Direktur SDM Pertamina, Rukmi Hadihartini 
mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan inisiatif
inisiatif guna mendukung visi dan misi perusahaan. 
Sehingga pada tahun 2013, fungsi HR Pertamina sudah 
bisa selevel dengan fungsi HR di Leading Company.

“Melalui HR Blueprint ini, mudahmudahan program 
yang disusun bisa tercapai dengan waktu yang dite
tapkan pada 2013.  Setelah itu mudahmudahan di 
2016 kita sudah bisa menjadikan SDMnya Pertamina 
sesuai dengan level Nasional Oil Company world class,” 
ungkap Rukmi Hadihartini.

Dalam pelaksanaan HR Retret kali ini, Pertamina 
menggandeng Accenture Consultant yang memiliki 
pengalaman internasional yang baik secara global 
khususnya di wilayah Eropa dalam mewujudkan HR 
yang berkelas dunia.

Lebih lanjut Rukmi menyampaikan untuk menjadi 
world class harus ada pembanding dengan perusahaan 
yang telah berhasil menjadi NOC kelas dunia seperti 
Petrobras dari Brazil , Statoil dari Norwegia, CNOC dari 
China dan Petronas dari Malaysia.

Untuk itu menurut Rukmi, pada  tahun 2011 
akan dilakukan inisiatif dengan menguatkan dan me
laksanakan programprogram untuk menuju fungsi HR 
yang world class dengan melakukan pembenahan di 
internal terlebih dahulu.MPIK

BALIKPAPAN – RU V Balikpapan mengadakan 
Refinery Clean Up  di Lapangan Parkir Dalam Pintu IV, 
(13/11). Acara ini diikuti GM RU V Iriawan Yulianto, tim 
manajemen RU V, Section Head, Head Of dan mitra 
kerja RU V Balikpapan. 

Acara ini diadakan untuk membangun rasa keber
samaan dan ownership RU V dan syukuran pasca TA 
dan pit shutdown. Dalam pelaksanaannya pembagian 
area disesuaikan dengan Group On Duty.  Iriawan  
berharap  Refinery Clean Up ini dapat meningkatkan 
dan menumbuhkembangkan kecintaan pekerja kepada 
kilang RU V Balikpapan.  “Tim manajemen seca ra 
rutin harus masuk ke dalam area kilang dan langsung 
berinteraksi dengan pekerja sehingga dapat tercipta   
hubungan dan suasana kerja yang harmonis,” ujarnya.
MPrU V

Refinery Clean Up 
di RU V Balikpapan 
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Komitmen Pertamina Wujudkan TransparansiMOBIL 2005 KE ATAS DILArANg 
KONSUMSI BBM SUBSIDI
JAKArTA  (Investor Daily) - Pemerintah melarang 
kendaraan roda empat pribadi produksi 2005  ke atas 
mengonsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan ini untuk 
mencegah pembengkakan subsidi BBM yang bakar 
diterapkan 1 Januari 2011.  “Walau tidak tertutup kemung
kinan pembatasan subsidi BBM itu bisa diberlakukan 
untuk semua mobil pelat hitam. Namun, hasil studi 
menunjukkan pembatasan untuk mobil 2005 ke atas 
lebih masuk akal,” ujar Menteri Koordinator Bidang 
Per e konomian Hatta Rajasa. Mengingat pertumbuhan 
pengguna kendaraan pribadi ta hun 2005 ke atas semakin 
bertambah dari tahun ke tahun. “Mekanisme pembatasan 
konsumsi BBM bersubsidi  untuk mobil baru seharusnya 
sudah berjalan pada Oktober lalu,” jelas Hatta. Hatta 
menegaskan, nantinya teknis pemberlakuan kebijakan 
pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bakal 
dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) dan Pertamina. Sementara menurut 
Direktur Eksekutif Research Institute for Mining and 
Energy Economics Pri Agung Rakhmanto, pembatasan 
mulai tahun 2005 ke atas memang secara hitungan di 
atas kertas bisa mengurangi konsumsi Premium hingga 
7,08 kiloliter per tahun atau setara Rp 10,6 triliun.

PErTAMINA IMPOr 40.000 TON LPg
JAKArTA  (Bisnis Indonesia) - Pertamina terpaksa 
mengimpor sekitar 40.000 ton LPG dari spot market mulai 
bulan ini, akibat terhentinya produksi ConocoPhilips di 
Lapangan Belanak, Natuna Selatan, Kepulauan Riau, 
pasca tenggelamnya tambatan apung sejak akhir Oktober 
2010. VP Corporate Communication Pertamina M. Harun 
mengemukakan pada dasarnya kontrak pasokan LPG 
perseroan dari ConocoPhilips sebesar 350.000 ton dalam 
jangka waktu satu tahun, tetapi ratarata pengiriman 
sekitar 40.000 ton setiap bulannya. “Terakhir pengiriman 
itu pada Oktober 2010. Untuk bulan ini, kita memang 
terpaksa mengambil dari spot market  sebanyak yang 
seharusnya dipasok ConoPhilips,” tuturnya. Selain dari  
spot market,  Pertamina juga mengantisipasi kekurangan 
pasokan dalam negeri dengan mempercepat realisasi 
impor terkontrak. Impor Elpiji tahun ini sudah mencapai 
2 juta ton dari total kebutuhan 4,3 juta ton. MPrO

JAKArTA – Untuk meng
hindari terjadinya penyalah
gunaan wewenang pejabat 
publik yang berpotensi da
lam tindak pidana korupsi 
di lingkungan Pertamina, 
Satuan Pengawas Internal 
Pertamina melaksanakan 
diskusi bersama dengan 
Pu sat Penerangan Hukum 
Kajaksaan Agung RI yang 
berlangsung di Auditorium 
Kwarnas, Senin (15/11).

Diskusi tersebut mem
bahas mengenai konsep 
BUMN dalam teor i  dan 
praktek tindak pidana korupsi 
di lingkungan Pertamina. Sa
lah satunya terkait implikasi 
hukum mengenai pengadaan 
barang dan jasa yang memicu 

terjadinya tindakan korupsi.
K e p a l a  B i d a n g  P e 

ne   rangan Hukum Kejak
sa an Agung RI Widoyoko 
mengingatkan dalam praktek 
pelaksanaan prosedur pe
ngadaan barang dan jasa 
perusahaan seringkali ter
dapat berbagai masalah dan 
hambatan yang menimbulkan 
ketidakpuasan pihakpihak 
tertentu.

Diskusi ini sebagai upa
ya untuk meningkatkan 
pengetahuan kepada pekerja 
hingga level direksi Pertamina 
tentang informasi hukum aktual 
dengan materi yang dibahas 
adalah tentang prosedur pe
laksanaan pe ngadaan ba
rang dan jasa, partisipasi 

publik dalam menanggapi 
penyimpangan prosedur 
tersebut serta lembaga
lembaga yang menampung 
aspirasi publik dan pihak
pihak yang dirugikan.

Diskusi dihadiri oleh Di
rektur SDM Pertamina, Rukmi 
Hadihartini, Direktur Umum 
Pertamina, Waluyo, Direktur 
Pengolahan Pertamina, Edi 
Setiyanto, jajaran direksi anak 
perusahaan Pertamina serta 
tim manajemen Pertamina.

P e n g a d a a n  b a r a n g 
dan jasa pada lingkungan 
Pemerintah termasuk BUMN 
perlu diatur guna mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang 
sehat dan wajar, menghindari 
persaingan tidak sehat, meng

hindari tidakan kolusi, korupsi, 
nepotisme dan meng hidari 
tindak pidana korupsi.

Kepala SPI Pertamina 
Lu hur Budi Djatmiko me
ngatakan bahwa kegiatan 
ini adalah sebagai upaya 
me wujudkan tata nilai 6C 
Pertamina salah satunya yaitu 
tata nilaI Clean yaitu berusaha 
mengelola perusahaan secara 
profesional.

“Secara profesional de
ngan menghindari unsur 
kepentingan, tidak menerima 
suap,  dan menciptakan 
Good Corporate Governance 
sehingga Pertamina terhindar 
dari tindak pidana korupsi,” 
ungkap Luhur Budi Djatmiko.
MPIK

Sosialisasi PKB III 
di RU IV Cilacap
CILACAP - Untuk memahami isi  dan perubahan yang terdapat  
pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III Pertamina yang baru 
disahkan, RU IV bersama Serikat Pekerja Pertamina Patra 
Wijayakusuma menyelenggarakan sosialisasi tentang PKB III  
kepada pekerja RU IV Cilacap (15/10).

Sosialisasi yang dibuka oleh Pjs. GM RU IV MR Sihombing, 
disampaikan oleh tim sosialisasi PKB Pertamina Pusat Amirsyah 
Umar dan Agus Cahyono, Ketua SP PPWK Ari Gumilar dan 
disaksikan oleh Ka. Disnakertrans Kabupaten Cilacap yang 
diwakili oleh Aris Munandar.  

Dengan adanya sosialisasi ini, Sihombing berharap 
PKB dapat dipahami oleh pekerja RU IV sehingga dapat di
implementasikan secara konsisten dan memegang teguh ko
mitmen bersama. “Dengan demikian diharapkan tidak terjadi 
interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan ke tentuan dalam 
PKB,” jelasnya. Dengan pemahaman  yang sama ini, Sihombing 
berharap dapat pula memelihara dan menjaga industrial peace 
di tiaptiap unit operasi.

Dua hal mendasar yang disosialisasikan oleh tim PKB pada 
kesempatan tersebut yakni tentang perubahan, baik perubahan 
rekonstruksi maupun perubahan dalam materi PKB. 

Sosialisasi juga disertai tanya jawab, baik dengan pekerja  
yang mengikuti sosialisasi di dalam gedung pertemuan maupun 
dengan pekerja yang sedang bertugas di kilang melalui tele
conference.MPrUIV

RU II Dumai Kurbankan 57 Ekor Sapi 
DUMAI - Meskipun hujan 
turun sejak subuh membasahi 
Bukit Datuk dan sekitarnya, 
tapi tidak menyurutkan lang
kah Keluarga besar RU II 
Dumai untuk melaksanakan 
ibadah sholat Idul Adha 1431 
H di  Mesjid AlMuhajirin Bukit 
Datuk, (17/11). 

Pelaksanaan Sholat Idul 
Adha diimami oleh Ustaz 
Sa faruddin Nasution dan 
di lanjutkan dengan khutbah 
oleh Ustadz  Muhammadun.

Tahun ini, RU II me nga

dakan berbagai kegiatan 
un tuk memperingati kegiatan  
Idul Adha 1431 H. Di antaranya 
pawai takbir keliling yang 
dilaksanakan Selasa malam 
(16/11), sholat Idul Adha, dan  
pemotongan hewan kurban.

Tahun ini, terkumpul he
wan kurban sebanyak 57 ekor 
sapi yang merupakan kurban 
dari 275 jiwa. Pengumpulan 
kurban dilakukan melalui pe
motongan gaji  maupun cash. 
Nilai nominal yang terkumpul 
baik melalui pemotongan gaji 

maupun tunai adalah sebesar 
Rp.598.500.000. Lokasi pe
nyembelihan 57 ekor sapi 
ter sebut meliputi 48 ekor di Al
Muhajirin, 5 ekor sapi di Masjid 
AlIkhlas Fire Camp, 3 ekor di 
Water Treatment Plant Sei. 
Rokan dan 1 ekor di Mesjid 
Nurul Falah Taman Mitra 
(Bu kit Timah). Sedangkan 
pendistribusiannya meliputi 
16 mesjid, 9 musholla, 3 ya
yasan dan lainnya dengan 
total masyarakat yang men
dapat daging kurban BDI RU 

II Dumai adalah 5.203 Kepala 
Keluarga.

 Di kantor Ware Housing 
juga tidak ketinggalan di
laksanakan pembagian he
wan kurban yang berjumlah 
tiga ekor sapi. 

Bagian luar kilang yang 
ikut antara lain  Pertamina 
Hos pital Dumai, PTGC, Main
tenance Execution, Ser vice 
Warehousing, dan Security 
juga ikut mem bagikan  hewan 
kurban untuk mitra kerja di 
bagian tersebut.MPrU II
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.0012.00  WIB dan 13.0015.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Quality Management Forum  (QMF) :
Mencapai 200% Visi dengan Perencanaan 
yang Cermat, Tepat, Selaras, dan Terintegrasi

Asesmen Implementasi KOMET
Knowledge Management Pertamina (KOMET) telah menginjak tahun yang ke2 

(dua). Sejak dilaunching pada tanggal 5 Nopember 2008 yang lalu oleh Direktur 
Utama sampai dengan HUTnya yang ke2 (dua) pada tanggal 5 Nopember 2010, 
KOMET telah mengalami banyak perubahan yang berarti. 

Perubahan ini berlaku pada susunan Tim dan PIC penggerak KOMET, prosedur 
pelaksanaan, bentuk kegiatan, serta pengembangan sistem Teknologi Informasi yang 
terusmenerus meningkatkan kemampuan aksesibilitasnya. Berbagai perubahan ini 
sebagai respon untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan dan agar knowledge 
management system yang diterapkan selalu up to date atau mengikuti perkembangan. 

Untuk mengetahui progress implementasi knowledge management di Pertamina, 
Tim KOMET merencanakan pelaksanaan asesmen implementasi KOMET yang 
bertujuan untuk memetakan kebutuhan KOMETers terhadap knowledge dan 
mengetahui posisi KM serta kematangan KM Pertamina. 

Bentuk asesmen yang dilakukan melalui 3 (tiga) metode. Berikut ini detail metode 
yang digunakan untuk melaksanakan asesmen tersebut, yaitu:
1. Board Interview. Kegiatan interview ini diperuntukkan kepada Senior Leaders yaitu 
Vice President, Senior Vice President dan Direktur untuk mengetahui pemahaman, 
kondisi saat ini, dan harapan mereka terhadap Knowledge Management Pertamina 
(KOMET). Diharapkan dari hasil interview ini dapat digali bentuk KM yang dapat 
menunjang proses bisnis Pertamina.
2. focus group Discussion. Grup diskusi ini terdiri dari perwakilan dari seluruh 
Fungsi yang akan berdiskusi mengenai apa, bagaimana, dan harapan dari 
implementasi KOMET. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 89 
Desember 2010 di Kantor Pusat.
3. On-Line Survey. Survei ini dilaksanakan melalui sistem online yang berlangsung 
pada 22 Nopember – 24 Desember 2010. Dalam aplikasi ini terdiri atas 43 
(empatpuluh tiga) pertanyaan dengan pilihan skala likert dan 2 (dua) pertanyaan esai. 
Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh Pekerja Pertamina dengan mengakses http://
intraapp.pertamina.com/kometsurvey. 

Direktur Utama menghimbau agar seluruh Pekerja Pertamina dapat  memberikan 
penilaian dan inputnya melalui asesmen ini. Hal ini sesuai dengan ajakan Direktur 
Utama kepada seluruh Pekerja Pertamina yang telah disebarkan melalui broadcast 
email berikut :

  

Diharapkan dari asesmen yang dilakukan, Pertamina dapat mengetahui posisi 
KOMET saat ini dan dapat menyusun apa dan bagaimana strategi pengembangan 
KOMET selanjutnya. Dukungan para KOMETers dengan memberikan penilaian dan 
masukannya melalui asesmen ini sangat diperlukan agar KOMET dapat dengan tepat 
menentukan langkah selanjutnya.• 

Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu adalah salah satu dari sekian 
banyaknya quote yang selalu terngiangngiang di telinga saya, karena sederhana namun mengena luar biasa. 
Mungkin juga dapat memotivasi kita sehingga mampu melecutkan semangat dalam setiap pengaturan langkah 
dan rencana dalam meraih citacita organisasi.

Terkadang tergelitik juga jika ada rekan yang bilang bahwa “I’m a doer not a planner”. Hmmm…. Sah..
sah saja sih merasa seperti itu. Namun sadarkah kita bahwa sebuah tujuan nyaris susah ditembus jika tidak 
diimbangi dengan perencanaan yang matang. Jika kita bisa mewujudkan keberhasilan dengan kualitas 200% 
mengapa kita harus puas dengan hanya 100%? Mungkin itulah yang bisa sedikit menggambarkan betapa 
perencanaan yang matang memiliki kekuatan untuk menghantarkan para pencapai visi dengan cara yang 

lebih mudah dan aman.
Dua bait paragraf di atas itulah yang mampu mewakili sebuah gambaran 

singkat mengenai Quality Management Forum (QMF). Salah satu kegiatan 
Manajemen Mutu yang bertujuan untuk menyelaraskan aktifitas kerja dengan 
mengevaluasi pencapaian kinerja tahun berjalan untuk menyusun suatu rencana 
yang strategis.

Para narasumber juga dihadirkan dalam QMF sebagai referensi dalam 
pengambilan keputusan dan sebagai tim expert dalam challenge session untuk 
pengujian hasil kesepakatan. Dari namanya sebenarnya sudah bisa digambarkan, 
siapa saja peserta yang ikut terlibat dalam QMF tersebut. Benar sekali, forum ini 
diikuti oleh para pekerja yang terlibat dalam berbagai aktifitas Manajemen Mutu, 

dan mereka tidak hanya yang berasal dari fungsi Quality Management.
Seperti yang telah pernah dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu, QMF diikuti oleh para penggerak 

aktifitas Manajemen Mutu mulai dari Sistem Manajemen (ISO), Pertamina Quality Assessment (PQA), 
Continuous Improvement Program (CIP) dan Knowledge Management Pertamina (KOMET) dari berbagai 
Direktorat dan Anak Perusahaan.

Pada awal aktifitasnya, seorang pembicara dari salah satu Fungsi di Pertamina akan menjelaskan 
mengenai RJPP, terutama untuk kegiatan satu tahun kedepan. Hal ini sangat penting agar, rencana kerja yang 
akan menjadi salah satu produk QMF nanti akan selaras/align dengan RJPP Perusahaan. 

Pencapaian rencana kerja tahun berjalan juga akan disampaikan oleh para Manager perwakilan dari 
masingmasing Direktorat dan Anak Perusahaan. Halhal yang menjadi kunci keberhasilan dan segala sesuatu 
yang menghambat terrealisasinya rencana kerja akan menjadi knowledge sharing bersama bagi peserta. 

Dengan adanya sharing session seperti itu akan membuat para peserta menjadi lebih kritis, hatihati dan 
cermat dalam membuat suatu rencana kegiatan dan keputusan strategis agar mampu mendorong pencapaian 
kinerja Manajemen Mutu satu tahun kedepan yang selaras dan mampu mengkaselerasi pencapaian kinerja 
Perusahaan.

Forum diskusi yang lebih intens dilaksanakan 
dalam kelompok diskusi dengan jumlah peserta 
yang lebih sedikit yang sudah dipilah pilih atau 
dikelompokkan sesuai dengan keahliannya. 
Kelompok diskusi yang biasa disebut dengan POKJA 
(Kelompok kerja, bukan Pokoknya Jakarta.. hehhehe) 
ini akan diketuai oleh satu orang yang ditunjuk 
dan sudah diyakini keahliannya dalam menangani 
aktifitas yang sesuai dengan POKJA nya itu. Ketua 
Pokja ini bertugas agar output dari kelompoknya 
sesuai dengan deliverable yang dikehendaki oleh 
QMF.

Masingmasing Pokja ini bertugas untuk 
merumuskan rencana kerja yang selaras 
dengan RJPP Perusahaan dan bertujuan untuk 
meningkatkan pencapaian kinerja manajemen mutu. Beberapa hal terkait dengan kebijakan, kesepakatan 
dan keputusan strategis juga ditetapkan oleh masingmasing Pokja. Semua rencana kerja tersebut akan 
dikompilasikan kedalam agenda besar yang bernama Quality Management Calendar of Event yang memuat 
seluruh rencana kerja manajemen mutu selama satu tahun kedepan, lengkap dengan batasan waktu dan 
kegiatan pendukungnya. Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa ketepatan dalam perencanaan dapat 
mempengaruhi kualitas hasil dan kemudahan dalam mencapai tujuan, maka seluruh rencana kegiatan yang 
telah disusun harus diuji ulang dan diintegrasikan dengan kegiatan mutu diseluruh Direktorat dan Anak 
Perusahaan.

Namun hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana dan siapa yang akan mengawal hasil dari QMF ini 
agar implementasinya sejalan dengan apa yang dicitacitakan. Karena apalah artinya sebuah rencana hebat 
dan matang, namun tidak terkendali dalam realisasinya. Segala elemen penting yang mendukung tercapainya 
tujuan dari suatu aktifitas, harus tetap dikendalikan dan diupayakan.

Berbagai kebijakan dan keputusan strategis yang dihasilkan dalam QMF tersebut juga merupakan tools 
dan “kendaraan” yang mempu mengawal tercapainya rencana kerja yang tersusun dalam Calendar of Event 
tersebut. Dengan berkumpul dan berkoordinasinya para penggerak aktifitas manajemen mutu dari berbagai 
Direktorat dan Anak Perusahaan tersebut diharapkan akan mampu menciptakan keselarasan dan integrasi 
aktifitas manajemen mutu di seluruh lingkungan Perusahaan.

Jadi, sudah yakinkah kita bahwa QMF adalah alat yang mampu membuat kita mencapai tidak hanya 
100% dari visi kita, namun 200% akan ada di tangan kita ?•

JAKARTA  Dalam rangka menumbuhkan 
rasa memiliki pekerja HR terhadap Initiatives 
unggulan yang telah dibangun, HR Transformation 
mengadakan acara ‘Our Initiatives Our Journey’ 
(OIOJ) yang merupakan ajang sosialisasi HR 
Initiatives. OIOJ berlangsung setiap 2 (dua) 
minggu sekali dan untuk OIOJ yang berlangsung 
tanggal 18 November 2010 ini merupakan 
penyelenggaraan OIOJ yang ketiga kalinya. 
OIOJ terbuka untuk seluruh pekerja HR termasuk 
Manajemen HR (Direktur, SVP, VP & Manager).

Tujuan utama diselenggarakannya OIOJ ini 

OUR INITIATIVES OUR JOURNEY JILID 3 
DIREKTORAT SDM

yaitu untuk memberikan pemahaman 
yang menyeluruh kepada Pekerja 
HR mengenai HR Initiatives yang 
akan diimplementasikan oleh 
Direktorat SDM untuk mendukung 
Pertamina meraih visi world class 
national oil company. Selain itu, 
melalui acara ini diharapkan Pekerja 
HR dapat juga mengkomunikasikan 
programprogram HR kepada 
pekerja lainnya.

Pada OIOJ Jilid 
3 dipaparkan mengenai 2 (dua) HR 
Initiatives unggulan yang dikelola oleh HR 
Transformation yaitu: 
1. HR Business Partner. HR Initiatives ini 

dibangun tahun 2008 dengan tujuan 
untuk meningkatkan peran HR sebagai 
Business partner kepada manajemen 
lini.

2. Pemetaan Proses Bisnis HR Sesuai 
Dengan Best Practice Industri Migas. 
HR Initiatives ini telah diselesaikan 
tahun 2010. Tujuan adanya initiatives ini 

agar proses bisnis HR dapat dipetakan dengan baik 
sehingga mampu memberikan added value bagi 
organisasi. 

OIOJ diharapkan dapat menjadi media komunikasi 
Pekerja HR dalam rangka membangun HR ke 
arah yang lebih baik. Dengan saling berbagi dan 
memberikan  masukan terhadap programprogram HR, 
tentunya akan menyempurnakan programprogram 
tersebut agar dapat bermanfaat bagi Pertamina.•
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.0012.00  WIB dan 13.0015.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Quality Management Forum  (QMF) :
Mencapai 200% Visi dengan Perencanaan 
yang Cermat, Tepat, Selaras, dan Terintegrasi

Asesmen Implementasi KOMET
Knowledge Management Pertamina (KOMET) telah menginjak tahun yang ke2 

(dua). Sejak dilaunching pada tanggal 5 Nopember 2008 yang lalu oleh Direktur 
Utama sampai dengan HUTnya yang ke2 (dua) pada tanggal 5 Nopember 2010, 
KOMET telah mengalami banyak perubahan yang berarti. 

Perubahan ini berlaku pada susunan Tim dan PIC penggerak KOMET, prosedur 
pelaksanaan, bentuk kegiatan, serta pengembangan sistem Teknologi Informasi yang 
terusmenerus meningkatkan kemampuan aksesibilitasnya. Berbagai perubahan ini 
sebagai respon untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan dan agar knowledge 
management system yang diterapkan selalu up to date atau mengikuti perkembangan. 

Untuk mengetahui progress implementasi knowledge management di Pertamina, 
Tim KOMET merencanakan pelaksanaan asesmen implementasi KOMET yang 
bertujuan untuk memetakan kebutuhan KOMETers terhadap knowledge dan 
mengetahui posisi KM serta kematangan KM Pertamina. 

Bentuk asesmen yang dilakukan melalui 3 (tiga) metode. Berikut ini detail metode 
yang digunakan untuk melaksanakan asesmen tersebut, yaitu:
1. Board Interview. Kegiatan interview ini diperuntukkan kepada Senior Leaders yaitu 
Vice President, Senior Vice President dan Direktur untuk mengetahui pemahaman, 
kondisi saat ini, dan harapan mereka terhadap Knowledge Management Pertamina 
(KOMET). Diharapkan dari hasil interview ini dapat digali bentuk KM yang dapat 
menunjang proses bisnis Pertamina.
2. focus group Discussion. Grup diskusi ini terdiri dari perwakilan dari seluruh 
Fungsi yang akan berdiskusi mengenai apa, bagaimana, dan harapan dari 
implementasi KOMET. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 89 
Desember 2010 di Kantor Pusat.
3. On-Line Survey. Survei ini dilaksanakan melalui sistem online yang berlangsung 
pada 22 Nopember – 24 Desember 2010. Dalam aplikasi ini terdiri atas 43 
(empatpuluh tiga) pertanyaan dengan pilihan skala likert dan 2 (dua) pertanyaan esai. 
Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh Pekerja Pertamina dengan mengakses http://
intraapp.pertamina.com/kometsurvey. 

Direktur Utama menghimbau agar seluruh Pekerja Pertamina dapat  memberikan 
penilaian dan inputnya melalui asesmen ini. Hal ini sesuai dengan ajakan Direktur 
Utama kepada seluruh Pekerja Pertamina yang telah disebarkan melalui broadcast 
email berikut :

  

Diharapkan dari asesmen yang dilakukan, Pertamina dapat mengetahui posisi 
KOMET saat ini dan dapat menyusun apa dan bagaimana strategi pengembangan 
KOMET selanjutnya. Dukungan para KOMETers dengan memberikan penilaian dan 
masukannya melalui asesmen ini sangat diperlukan agar KOMET dapat dengan tepat 
menentukan langkah selanjutnya.• 

Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Itu adalah salah satu dari sekian 
banyaknya quote yang selalu terngiangngiang di telinga saya, karena sederhana namun mengena luar biasa. 
Mungkin juga dapat memotivasi kita sehingga mampu melecutkan semangat dalam setiap pengaturan langkah 
dan rencana dalam meraih citacita organisasi.

Terkadang tergelitik juga jika ada rekan yang bilang bahwa “I’m a doer not a planner”. Hmmm…. Sah..
sah saja sih merasa seperti itu. Namun sadarkah kita bahwa sebuah tujuan nyaris susah ditembus jika tidak 
diimbangi dengan perencanaan yang matang. Jika kita bisa mewujudkan keberhasilan dengan kualitas 200% 
mengapa kita harus puas dengan hanya 100%? Mungkin itulah yang bisa sedikit menggambarkan betapa 
perencanaan yang matang memiliki kekuatan untuk menghantarkan para pencapai visi dengan cara yang 

lebih mudah dan aman.
Dua bait paragraf di atas itulah yang mampu mewakili sebuah gambaran 

singkat mengenai Quality Management Forum (QMF). Salah satu kegiatan 
Manajemen Mutu yang bertujuan untuk menyelaraskan aktifitas kerja dengan 
mengevaluasi pencapaian kinerja tahun berjalan untuk menyusun suatu rencana 
yang strategis.

Para narasumber juga dihadirkan dalam QMF sebagai referensi dalam 
pengambilan keputusan dan sebagai tim expert dalam challenge session untuk 
pengujian hasil kesepakatan. Dari namanya sebenarnya sudah bisa digambarkan, 
siapa saja peserta yang ikut terlibat dalam QMF tersebut. Benar sekali, forum ini 
diikuti oleh para pekerja yang terlibat dalam berbagai aktifitas Manajemen Mutu, 

dan mereka tidak hanya yang berasal dari fungsi Quality Management.
Seperti yang telah pernah dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu, QMF diikuti oleh para penggerak 

aktifitas Manajemen Mutu mulai dari Sistem Manajemen (ISO), Pertamina Quality Assessment (PQA), 
Continuous Improvement Program (CIP) dan Knowledge Management Pertamina (KOMET) dari berbagai 
Direktorat dan Anak Perusahaan.

Pada awal aktifitasnya, seorang pembicara dari salah satu Fungsi di Pertamina akan menjelaskan 
mengenai RJPP, terutama untuk kegiatan satu tahun kedepan. Hal ini sangat penting agar, rencana kerja yang 
akan menjadi salah satu produk QMF nanti akan selaras/align dengan RJPP Perusahaan. 

Pencapaian rencana kerja tahun berjalan juga akan disampaikan oleh para Manager perwakilan dari 
masingmasing Direktorat dan Anak Perusahaan. Halhal yang menjadi kunci keberhasilan dan segala sesuatu 
yang menghambat terrealisasinya rencana kerja akan menjadi knowledge sharing bersama bagi peserta. 

Dengan adanya sharing session seperti itu akan membuat para peserta menjadi lebih kritis, hatihati dan 
cermat dalam membuat suatu rencana kegiatan dan keputusan strategis agar mampu mendorong pencapaian 
kinerja Manajemen Mutu satu tahun kedepan yang selaras dan mampu mengkaselerasi pencapaian kinerja 
Perusahaan.

Forum diskusi yang lebih intens dilaksanakan 
dalam kelompok diskusi dengan jumlah peserta 
yang lebih sedikit yang sudah dipilah pilih atau 
dikelompokkan sesuai dengan keahliannya. 
Kelompok diskusi yang biasa disebut dengan POKJA 
(Kelompok kerja, bukan Pokoknya Jakarta.. hehhehe) 
ini akan diketuai oleh satu orang yang ditunjuk 
dan sudah diyakini keahliannya dalam menangani 
aktifitas yang sesuai dengan POKJA nya itu. Ketua 
Pokja ini bertugas agar output dari kelompoknya 
sesuai dengan deliverable yang dikehendaki oleh 
QMF.

Masingmasing Pokja ini bertugas untuk 
merumuskan rencana kerja yang selaras 
dengan RJPP Perusahaan dan bertujuan untuk 
meningkatkan pencapaian kinerja manajemen mutu. Beberapa hal terkait dengan kebijakan, kesepakatan 
dan keputusan strategis juga ditetapkan oleh masingmasing Pokja. Semua rencana kerja tersebut akan 
dikompilasikan kedalam agenda besar yang bernama Quality Management Calendar of Event yang memuat 
seluruh rencana kerja manajemen mutu selama satu tahun kedepan, lengkap dengan batasan waktu dan 
kegiatan pendukungnya. Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa ketepatan dalam perencanaan dapat 
mempengaruhi kualitas hasil dan kemudahan dalam mencapai tujuan, maka seluruh rencana kegiatan yang 
telah disusun harus diuji ulang dan diintegrasikan dengan kegiatan mutu diseluruh Direktorat dan Anak 
Perusahaan.

Namun hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana dan siapa yang akan mengawal hasil dari QMF ini 
agar implementasinya sejalan dengan apa yang dicitacitakan. Karena apalah artinya sebuah rencana hebat 
dan matang, namun tidak terkendali dalam realisasinya. Segala elemen penting yang mendukung tercapainya 
tujuan dari suatu aktifitas, harus tetap dikendalikan dan diupayakan.

Berbagai kebijakan dan keputusan strategis yang dihasilkan dalam QMF tersebut juga merupakan tools 
dan “kendaraan” yang mempu mengawal tercapainya rencana kerja yang tersusun dalam Calendar of Event 
tersebut. Dengan berkumpul dan berkoordinasinya para penggerak aktifitas manajemen mutu dari berbagai 
Direktorat dan Anak Perusahaan tersebut diharapkan akan mampu menciptakan keselarasan dan integrasi 
aktifitas manajemen mutu di seluruh lingkungan Perusahaan.

Jadi, sudah yakinkah kita bahwa QMF adalah alat yang mampu membuat kita mencapai tidak hanya 
100% dari visi kita, namun 200% akan ada di tangan kita ?•

JAKARTA  Dalam rangka menumbuhkan 
rasa memiliki pekerja HR terhadap Initiatives 
unggulan yang telah dibangun, HR Transformation 
mengadakan acara ‘Our Initiatives Our Journey’ 
(OIOJ) yang merupakan ajang sosialisasi HR 
Initiatives. OIOJ berlangsung setiap 2 (dua) 
minggu sekali dan untuk OIOJ yang berlangsung 
tanggal 18 November 2010 ini merupakan 
penyelenggaraan OIOJ yang ketiga kalinya. 
OIOJ terbuka untuk seluruh pekerja HR termasuk 
Manajemen HR (Direktur, SVP, VP & Manager).

Tujuan utama diselenggarakannya OIOJ ini 

OUR INITIATIVES OUR JOURNEY JILID 3 
DIREKTORAT SDM

yaitu untuk memberikan pemahaman 
yang menyeluruh kepada Pekerja 
HR mengenai HR Initiatives yang 
akan diimplementasikan oleh 
Direktorat SDM untuk mendukung 
Pertamina meraih visi world class 
national oil company. Selain itu, 
melalui acara ini diharapkan Pekerja 
HR dapat juga mengkomunikasikan 
programprogram HR kepada 
pekerja lainnya.

Pada OIOJ Jilid 
3 dipaparkan mengenai 2 (dua) HR 
Initiatives unggulan yang dikelola oleh HR 
Transformation yaitu: 
1. HR Business Partner. HR Initiatives ini 

dibangun tahun 2008 dengan tujuan 
untuk meningkatkan peran HR sebagai 
Business partner kepada manajemen 
lini.

2. Pemetaan Proses Bisnis HR Sesuai 
Dengan Best Practice Industri Migas. 
HR Initiatives ini telah diselesaikan 
tahun 2010. Tujuan adanya initiatives ini 

agar proses bisnis HR dapat dipetakan dengan baik 
sehingga mampu memberikan added value bagi 
organisasi. 

OIOJ diharapkan dapat menjadi media komunikasi 
Pekerja HR dalam rangka membangun HR ke 
arah yang lebih baik. Dengan saling berbagi dan 
memberikan  masukan terhadap programprogram HR, 
tentunya akan menyempurnakan programprogram 
tersebut agar dapat bermanfaat bagi Pertamina.•
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Crowd merupakan tulisan Yus
wohady yang mengulas mengenai 
pemasaran. Menurutnya, seiring 
dengan perubahan zaman yang 
semakin maju dari hari ke hari tentu 
juga berbeda pula sifat masyarakat 
atau konsumen.Munculnya web 
tools seperti: blog, vblog, tags, chat, 
wikis, RSS, dig, dan social network
ing telah “membebaskan” potensi 
manusia untuk berkomunikasi, 
berinteraksi, berbagi, dan berkomu
nitas. Konsumen berubah menjadi 
mutan yang berbeda dari sebel
umnya. Ketika konsumen berubah 
maka pendekatan pemasaran juga 
harus berputar haluan. Buku ini 
menawarkan pendekatan pemasa
ran yang sama sekali baru, yang 
oleh penulisnya disebut Horizontal 
Marketing untuk merespon peruba
han diatas yang dirumuskan dalam 
bentuk sebuah formula E=Wmc2.

Dimana E: Energi marketing 
yang dahsyat sedahsyatnya bom 
nuklir; Wm: word of mouth atau 
rekomendasi pelanggan; dan C2: 
customer community baik secara 
offline dan online. Buku ini mem
punyai tesis utama bahwa, en
ergi marketing sedahsyat bom 
nuklir akan Anda dapatkan jika 
Anda mampu menggabungkan 
dan menyintesakan kekuatan dua 
elemen penting pemasaran masa 
depan, yaitu “evangelism” atau (net 
pro moter – konsumen berpromosi) 
dan komunitas pelanggan.

Penulis menerjemahkan ru
mus ter sebut ke dataran praktis 
dan merinci menjadi 11 manifesto 
yang bisa pembaca pakai dan 
te  rapkan, penulis menyebutnya 
“The 11 Manifesto of Horizon
tal Marketing”. Di antaranya, Net 
has Unleashed the Extraordinary 
Power of NETWORKED Customer; 
Your Customers are EVANGELIST. 
They are Your Voluntary Sales 
For  ce; Your Core Competence IS 
connect ing Your Customers;  Treat 
Your Customer as MEMBER. Find 
Their Collective Identity, Purpose, 
and Passion; dan Person Needs to 
Communicate Itself, and Express 
It’s Personal Aspirations. Market 
Becomes HUMAN

 Lalu, apa manifesto lain yang 
dijabarkan Yuswohady? Silakan 
Anda baca buku ini dan telaah baik
baik. Anda pasti akan memahami 
apa yang dimaksud dengan  dengan 
marketing becomes horizontal.MP 
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Menjaga Keharmonisan di Kantor
Kantor dan lingkungan kerja agaknya telah menjadi rumah 

kedua bagi para pekerja, yang menghabiskan sebagian besar waktu 
produktifnya di sana. Di tengah hujan deadline dan persaingan sengit 
menuju puncak karier, sangat penting bagi setiap karyawan untuk 
menjalin hubungan baik di tempat kerja.

Tidak dapat dipungkiri, tentu saja ada 
beberapa individu berwatak sulit yang 
membuat mustahil bagi siapa pun untuk 
menjaga hubungan harmonis dengannya. 
Namun, dengan kedewasaan berpikir dan 
logika, seseorang seharusnya mampu 
menghadapi tantangan tersebut guna menjaga 
hubungan baik di kantor. 

Berikut ini adalah sejumlah tipsnya.

JAgA SIKAP
Sangat penting bagi setiap orang untuk rukun 

dan menjaga hubungan baik dengan setiap 
kolega, mulai dari atasan, rekan kerja, sampai 
bawahan. Selain membuat bos senang, penting 
pula bagi Anda untuk mengetahui perasaan rekan 
kerja tentang sikap dan tingkah laku tertentu. Tidak ada yang senang 
memiliki rekan kerja pemalas, sombong, atau egois. Jadi, jaga sikap 
Anda.

rESPEK
Jika ingin memenangkan hati orang lain dan membuatnya 
menghargai Anda, pertamatama Anda harus menunjukkan 
rasa hormat dan sikap menghargainya. Ingat, respek 

merupakan hal terpenting dalam menjaga 
hubungan baik di tempat kerja. Apa pun 
posisi mereka, setiap orang berhak 
untuk dihargai.

HINDArI TOPIK SENSITIf
Jangan mengangkat topik yang 

menghina atau melukai perasaan 
orang lain. Ketika berhadapan dengan 
junior, Anda perlu mengingat untuk 
bersikap tegas namun tidak agresif. 
Sebagai junior, bukan berarti Anda 
harus menelan bulatbulat tugas 
tidak pantas yang diberikan senior.

KErJA SAMA
Jangan sungkan menawarkan 

bantuan dan saran kepada rekan kerja 
yang membutuhkan pertolongan. Seseorang perlu bersikap 
bijaksana dan belajar mendelegasikan pekerjaan, dalam upaya 
menyelesaikan tugas pada waktunya.MP

SUMBEr : http://www.mediaindonesia.com/mediaperempuan

JAKArTA - Hampir satu bulan, 
pekerja dan pekarya yang biasa 
masuk kantor Pertamina melewati 
jalan Perwira, tepatnya di depan 
Masjid Istiqlal, tak khawatir lagi 
menyeberang jalan. Pengendara 
motor dan juga mobil yang melewati 
tikungan dari jalan Medan Merdeka 
Timur mengurangi kecepatannya, 
setelah polisi memberikan tanda ke
pada kendaraan yang melintas. 

Para penyeberang jalanpun 
diberi kesempatan melintas melewati 
zebra cross yang benarbenar 
ber fungsi sebagaimana mestinya 
sebagai tempat menyeberang. “Dulu 
sebelum dijaga, zebra cross nggak 
dianggap sama pengemudi motor, 
maupun angkutan umum,”kata Ria 
yang biasa masuk kantor melewati 
gerbang Jalan Perwira. 

Hal senada juga diungkapkan 
Adelisa. “Setiap kali mau nyebrang, 
kita tidak bisa memprediksi kebiasaan 
pe ngen dara motor maupun bus. Meski kita 
su dah memberikan tanda dengan meminta 
kendaraan berhenti, tetep aja nyelonong,” 
jelasnya.

Kini Adelisa tak was was lagi. Karena 
setiap pagi, petugas keamanan dan polisi 
yang berjaga di depan gerbang Perwira 
mampu mengatasi kesemrawutan lalu lintas. 
“Pengendara tidak egois lagi. Saya dan 
mungkin rombongan yang menyeberang jalan 

Petugas Keamanan Membantu 
Penyeberang Jalan

sangat terbantu dengan petugas yang ada. Po
koknya terima kasih kepada Bapakbapak yang 
bertugas”.

Bagi Aiptu Wagiman, tugas ini merupakan 
bagian dari kewajibannya membantu pekerja. 
Aiptu Wagiman dan petugas keamanan bergiliran 
berjaga dari pukul 06.00  08.00 wib. Tugas yang 
diemban bukan sebagai beban, tetapi merupakan 
bagian dari upaya menjaga ke selamatan pekerja 
dan pekarya yang akan menjalankan tugasnya. 
“Itu bagian dari tugas kami, karena memang jalan 

Perwira ramai pa da saat jam masuk maupun 
pulang kerja,” jelasnya.

Mungkin tugas mereka akan lebih ringan,  
jika pihak DLLAJ menghidupkan kembali lampu 
penyeberangan yang sudah ada. Karena selama 
ini lampu tidak berfungsi, dan menjadi pajangan 
saja. Sambil berharap lampu diperbaiki pihak 
berwenang, tak ada salahnya kita semua mengu
capkan terima kasih kepada Bapakbapak yang 
bertugas menyeberangkan jalan dan selalu siaga 
sejak pagi.MPDSU
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OPENINg MEETINg AUDIT  ISO 20000

JAKArTA – Untuk mencapai Sertifikasi ISO 20000, 
tim manajemen Corporate Share Services (CSS) 
Pertamina melaksanakan meeting pelaksanaan 
audit tahap ke2 untuk uji kelayakan ISO 20000, 
opening meeting audit ini dibuka oleh VP IT Solu
tion Pertamina, Susilo di Ruang rapat Dirum Kantor 
Pusat, Senin (22/11). ISO 20000 adalah standar 
internasional pertama untuk manajemen layanan 
teknologi informasi dan satu aturan pelaksanaan 
untuk manajemen layanan.MPIK

MOHD. ISKANDAr MIrzA
Manajer Bunker & operastional Compliance,
Operasi Perkapalan,
Perkapalan,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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KUNJUNgAN MAHASISWA UgM KE rU IV CILACAP

CILACAP -  Manager General Affair RU IV drg.R. Sutarno 
menerima kunjungan  100 mahasiswa Fakultas Kimia UGM 
Yogyakarta yang berkunjung ke RU IV Cilacap. Rombongan 
mahasiswa UGM yang dipimpin oleh Cahyoini disambut 
Oleh R. Sutarno di gedung Persatuan Wanita Patra RU 
IV Cilacap pada Rabu (10/11). Selain untuk menambah 
wawasan tentang cara pengolahan BBM, kunjungan ini juga 
dimaksudkan untuk melihat langsung proses pengolahan 
BBM tersebut Setelah ditayangkannya profil kilang RU IV, 
mahasiswa juga diajak  melihat langsung ke area kilang RU 
IV Cilacap.MPrU IV
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TUrNAMEN BULUTANgKIS 
HUT PErTAMINA DI CILACAP

CILACAP -  Menjelang peringatan hari jadi 
ke53 Pertamina, Bapor RU IV Cilacap me
nyelenggarakan turnamen Bulutangkis untuk 
keluarga besar RU IV. Selain bulutangkis, juga 
akan dipertandingkan cabang futsal dan bola 
voli. Turnamen Bulutangkis secara resmi dibuka 
oleh  Manager Production II Hadi Chaerunnas 
pada (30/10). Hadi mengharapkan para peserta 
bisa bermain sportif. Menang kalah bukanlah 
prioritas akan tetapi bugar dan sehat adalah 
tujuan kita. “Dengan sehat dan bugar maka 
kita bisa meningkatkan produktivitas kerja  demi 
perusahaan,” paparnya.MPrUIV

WOrKSHOP MATERIAL CATALOG & MATERIAL DIRECT 
CHARGE

JAKArTA - Fungsi  CSS menyelenggarakan  dua hari 
Workshop Material Catalog dan Material Direct Charge 
untuk pekerjapekerja dari Direktorat Pemasaran & Niaga. 
Workshop dibuka oleh Manager Master Data Seno Rah
mawan dan berlangsung  pada 11 – 12 November 2010 di 
Gedung Kwarnas.  Beberapa materi yang diberikan dalam 
workshop antara lain Material Catalog,  Pengelolaan Inven
tory Material D/C, dan Material CatalogProcessing Request 
di Production.MPUHK 

SErAH TErIMA  KETUA PWP TINgKAT PUSAT 
UNIT PT PATrA NIAgA

JAKArTA - Pada 4 Oktober 2010, jabatan Ketua PWP 
Tingkat Pusat Unit PT Patra Niaga diserahterimakan. Dalam 
kesempatan tersebut, Prima Hasto Wibowo menyerahkan ja
batan kepada Ariatni Iqbal Hasan. Acara tersebut disaksikan 
oleh Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Lola Ferederick 
ST Siahaan.Tampak Prima hasto Wibowo menandatangani   
berita acara serah terima jabatan.MPDrP

Ini dia aset yang sampai sekarang tak jelas 
juntrungnya. Bayangkan, seperangkat alat musik bisa 
tak jelas keberadaannya.

Pak Benny : Dulu, kan setiap Jumat sore minggu 
kedua ada pergelaran musik di 
Lantai M, bernanyi bersama, berjoget 
bersama melepaskan lelah di akhir 
pekan.

Ibu rosmery : Ya, setiap zaman kan berbeda
beda. Mungkin sekarang lebih ke 
olah raga setiap Jumat pagi. Itu kan 
asyik berdendang, bersenam dengan 
iringan musik. Kan asyik punya 
tuh...Pak Benny sih nggak pernah 
olahraga.

Benny : Bukan soal olahraga, tapi ini musik, 
musik, musik..musik.

Iyum : Aku mau  bicara soal musik.....tet 
tereret tetetet... tentu saja bagi musik 
.....tet tereret tetetet...di manamana 
di atas dunia banyak orang bermain 
musik.

Ibu rosmery : Wah, si Iyum neh, senang menyanyi 
lagu dangdut  ya... hehehehhe

Ujang : Iya tapi nyebelin, nyanyinyanyi 
melulu, tahu sendiri aku lagi capek 
banyak kerjaan, dia malah nyanyiiii 
melulu.

Iyum : Bukannya asyik, Jang. Kalau suka 
mendingan diem deh Jang.

Mang Warta : Udah,  udah, udah, kerja,  kerja.....
Pak Benny : Yang aku persoalkan, sekarang alat 

musik milik Pertamina itu tidak ada 
bentuknya lagi, hilang entah kemana.

Mang Warta : Masak Pak Benny, barangbarang 
segede gaban begitu bisa hilang? 
Yang bener saja... mungkin ada yang 
meminjam kaleee....

Pak Benny : Iya, meminjam, tapi nggak ngebalikin 
barang pinjamannya.

Pak rosmery : Aku yakin tadinya pinjam. Pastilah 
pake mobil bawanya. Karena nggak 
ada yang menanyakan, ya sudah 
bablassss kabeh.

Mang Warta : Harus diusut itu. Siapa dulu 
penanggung jawabnya. Tapi tetap 
jangan salah sangka dulu. Harus jelas 
ceritanya dulu, kalau nggak nanti kita 
yang salah, sudah menuduh orang.
MPNS



10No. 48
Tahun XLVI, 29 November 2010APKIPrAH anak perusahaan

Proses Bisnis PDSI 
Lebih Terintegrasi dengan S2C

Peduli Bencana Merapi :
PEP dan PDSI 
Bantu Kebutuhan 
Sanitasi

Pertamina Tongkang Peduli 
Kesehatan Lingkungan
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yOgyAKArTA - Sebagai wujud kepedulian perusahaan 
terhadap para pengungsi korban bencana alam letusan 
Gunung Merapi, tim Pertamina Peduli yang terdiri 
dari Pertamina EP Region Jawa Field Cepu, fungsi 
Eksplorasi, dan Pertamina Drilling Service Indonesia 
(PDSI) yang berada di bawah koordinasi Kementerian 
ESDM, memberikan bantuan berupa sumur bor artesis 
untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dan air bersih 
di Bumi Perkemahan Babarsari, Kecamatan Depok 
Sleman, Yogyakarta, Sabtu (13/11). 

Bantuan tim Pertamina Peduli yang diserahkan terdiri 
dari enam buah sumur artesis dengan kedalaman 26 
meter yang dilengkapi dengan pompa air jet pump dan 
penampung air kapasitas 1.000 liter dan 18 unit MCK. 
Humas Pertamina EP Region Jawa Field Cepu Taufik 
Riyadi menegaskan bahwa total biaya bantuan yang 
diserahkan mencapai 105 juta rupiah. 

Taufik menjelaskan bahwa Bumi Perkemahan 
Ba barsari menampung pengungsi dari Dusun Tembi, 
Balerante, Sempu, Desa Wonokerto Kecamatan Turi 
Sle man, Yogyakarta. “Jumlah pengungsi sekitar 1.000 
orang,” tegasnya. 

Selain itu, imbuh Taufik, Pertamina EP juga me-
nyalurkan bantuan berupa pakaian layak pakai dan 
perlengkapan wanita. Bantuan tersebut diserahkan 
kepada Koordinator Logistik Bumi Perkemahan Babarsari 
Kecamatan Depok, Sleman Yogyakarta.MPPEP 

JAKArTA – Setelah dilaku
kannya Kick Off Sales to 
Cash (S2C) dua bulan yang 
lalu, PT Pertamina Drilling 
Services Indonesia (PDSI) 
melaksanakan sosialisasi 
Business Blueprint S2C PDSI  
yang terkait dengan Project 
System (PS) dan Sales & 
Distribution (SD). Sosialisasi 
berlangsung di lantai M Kan
tor Pusat Pertamina, Kamis 
(11/11).

Sosialisasi S2C diper
lukan untuk memenuhi ke
butuhan entitas bisnis yang 
bergerak dalam b idang 
Ser vice Oil Company dan 
untuk menjaga kelangsungan 
bisnis perusahaan dalam 
menyelesaikan proyek tepat 
waktu serta memudahkan 
dalam pengambilan keputusan 
yang strategis.

Proses bisnis S2C PDSI 
merupakan siklus proses bis
nis yang terintegrasi di PDSI 
mulai dari penjualan baik itu 
jasa maupun services, sampai 
dengan proses penagihan dan 
pembayaran dari pelanggan 
atau customer.

Proses bisnis S2C ini 
diimplimentasikan dengan 
menggunakan sistem SAP 
dengan modul yang di gu
nakan adalah modul PS. 
Yaitu, modul yang  digunakan 
untuk proses perencanaan 
dan pelaksanaan pekerjaan 

jasa yang direpresentasikan 
dalam satu project. Modul 
lainnya adalah modul SD 
yang digunakan untuk proses 
penjualan dan penagihan ke 
pelanggan (customer).

Sebelumnya PDSI meng
gunakan sistem SAP dengan 
modul Materials Management 
(MM) untuk proses pembelian 
(procurement) barang dan 
jasa dan modul Financial 
Accounting Controlling (FICO) 
yang digunakan untuk proses 
keuangan. Agar proses bisnis 
S2C PDSI lebih terintegrasi 
maka ditambahkan modul PS 
dan modul SD.

Proses bisnis S2C PD
SI mengimplimentasikan 

aplikasi Time Distribution 
(TD) yang berbasis Web un
tuk melakukan perekaman 
data konfirmasi pekerjaan 
jasa yang telah diselesaikan 
beserta dengan proses per
setujuannya (approval). Ap
likasi TD terintegrasi denga 
modul PS, khususnya da lam 
menjalankan proses kon
firmasi pekerjaan project.

Prosesproses utama yang 
digunakan untuk implimentasi 
S2C PDSI dalam modul PS 
adalah project structure 
(master data), project planning, 
project execution dan project 
closing. Sedangkan untuk 
mo dul SD adalah master data, 
sales dan billing.

Dengan adanya im ple
men tasi S2C ini, diharapkan 
proses pelaksanaan pekerjaan 
jasa menggunakan sistem 
SAP secara terintegrasi, mu
lai dari penjualan, peren ca
naan sampai dengan pe
lak sanaan pekerjaan dan 
proses keuangannya daapat 
berjalan maksimal. Selain itu, 
dapat memenuhi kebutuhan 
laporan analisa keuntungan 
(profitability) per rig per pro
ject.

Direncanakan Go Live 
Pilot Project S2C ini akan 
ber langsung 1 Januari 2011 
dan ditargetkan RollOut di 
32 Rig PDSI pada Agustus 
2011.MPIK

JAKArTA - Tanggung ja
wab sosial dan lingkungan 
perusahaan atau yang lebih 
dikenal dengan Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
merupakan komitmen per
usahaan untuk berperan serta 
dalam kehidupan masyarakat 
di sekitar wilayah kerja per
usahaan. Salah satunya se
perti yang dilakukan PT Per
tamina Tongkang (PTK)  pada 
12 November 2010.

Pada hari itu, PTK me
nunjukkan kepeduliannya 
dalam bidang kesehatan 
lingkungan kepada masya
rakat sekitar Kantor Pusat PTK. 
Kali ini, PTK melaksanakan 
fog ging anti nyamuk Demam 
Berdarah Dengue (DBD) bagi 
masyarakat sekitar lingkungan 
Kantor Pusat yakni warga RW 
02 yang terdiri dari  RT 01, 02, 

03 dan 07 Kelurahan Kramat, 
Jakarta.  

Pelaksanaan fogging se
cara simbolis dilaksanakan di 
pemukiman padat penduduk 
sekitar kantor pusat oleh Cor

porate Secretary PTK Indra 
Putera. Acara disaksikan oleh 
aparat setempat serta warga 
yang lingkungannya menjadi 
target fogging.

Selain Corporate Sec reta

ry, dalam kesempatan tersebut 
hadir juga Pjs. Manager PR & 
Adm. Umum  PTK Johanes 
Ru  dianto dan Asisten Ma
nager Customer Service PTK 
Beno Supiono.MPPTK

JAKArTA - PT Pertamina EP (PEP) berhasil meraih dua 
penghargaan Annual Pertamina Quality Awards 2010. 
Penghargaan tersebut adalah The Best Continuous 
Performance Improvement dan The Best Innovation 
Expo CIP 2010. Penghargaan ditandatangani oleh PTH 
DIrektur Utama PT Pertamina (Persero) Ferederick ST 
Siahaan dan diterima oleh Presiden Direktur Pertamina 
EP Salis S Aprilian di Jakarta, Rabu (10/11). 

Untuk kategori The Best Continuous Performance 
Improvement, Tim Manajemen PEP lebih unggul 
di bandingkan dua nominator lainnya yakni  Tim Ma
najemen Pelumas dan Tim Manajemen PGE.

Sedangkan untuk kategori The Best Innovation Expo 
CIP 2010, Stand Pameran PT Pertamina EP lebih unggul 
dibandingkan dua nominator lainnya, yakni stand RU IV 
Cilacap dan stand RU VI Balongan. 

Annual Pertamina Quality Awards 2010 berlangsung 
pada 10 Nopember 2010 di Kantor Pusat Pertamina. 
Pada kesempatan tersebut diserahkan 13 kategori 
peng hargaan. Turut hadir dalam pentupan acara Men
teri BUMN Mustafa Abubakar, jajaran manajemen, 
komisaris, direksi dan tim manajemen unit operasi dan 
anak perusahaan. 

Pada acara pembukaan APQ Awards 2010, Komite 
Inovasi Indonesia (KIN) yang diwakili Yusman Jamal, 
memberikan ceramahnya mengenai pentingnya sua
tu perusahaan untuk tetap melakukan inovasi dan 
di perlukan adanya penghargaan terhadap inovasi 
tersebut. Pada hari itu pun dihadirkan Jaya Suprana 
dalam acara bincangbioncang yang dipandu oleh Ketua 
APQ Awards Faisal Yusra. Sesi ini membahas tentang 
peran Pertamina saat ini dan mendapat respon  positif 
dari seluruh insan Mutu yang hadir. MPPEP

PEP Terima 
Penghargaan APQA 
2010
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Reposisi SPI Sebagai 
Strategic Partner Manajemen

Sinergi Pertamina - PMI 
Galang Pendonor Darah
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JAKArTA - Kembali masalah ren
cana  revisi  UU No. 22/2001 tentang 
migas  diangkat dalam sebuah  
se  minar. Seminar dengan tajuk 
“Quo Vadis Revisi UU Migas?” 
di selenggarakan oleh Ikatan War
tawan Energi & Mineral (IWEM) 
be kerjasama dengan ReforMiner 
Institute  di Hotel Nikko, Jakarta 
Pusat pada Selasa  (9/11). 

Tampil sebagai pembicara da
lam seminar tersebut Pri Agung 
Rakh manto (Direktur Eksekutif 
ReforMiner Institute), M. Harun (VP 
Corporate Communication Per
tamina), Suyitno Padmosukismo 
(Executive Advisor Indonesian 
Pet roleum Association), Milton 

JAKArTA – Serangkaian bencana alam yang kini melanda negeri, 
seperti di Mentawai dan Gunung Merapi, tengah menyatukan niat 
dan rasa solidaritas berbagai komponen bangsa. Karena rasa empati 
dan solidaritas ini adalah energi yang tak pernah sirna.

Pertamina dan salah satu anak perusahaannya, PT. Pertamina 
Retail, bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) senantiasa 
turut menggugah energi tersebut. Setelah aksi sumbangan melalui 
Pertamina Peduli di Yogyakarta dan Mentawai beberapa waktu lalu, 
kini Pertamina melakukan aksi donor Darah yang diselenggarakan di 
lokasi SPBU COCO Jalan MT. Haryono, Jakarta, Rabu (10/11).

“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan donor 
darah di SPBU. Di samping bisnis kita juga melakukan kegiatan 
sosial  sebgai wujud tanggung jawab sosial kami,” Direktur Utama 
Pertamina Retail, Giri Santoso.

Sementara VP Corporate Communication Pertamina M. 
Harun menyampaikan, sejalan dengan program Pemerintah un tuk 
menggalakkan penggunaan BBM non subsidi, Pertamina men
donasikan Rp. 10, untuk setiap liter pembelian Pertamax di 39 
ja ringan SPBU COCO Pertamina yang dikelola oleh PT Pertamina 
Retail. “Donasi tersebut disalurkan untuk kebutuhan operasional PMI 
dalam menggalakkan semangat donor darah. Selain itu, Pertamina 
telah mendonasikan dana sebesar Rp 3 miliar untuk korban musibah 
bencana Gunung Merapi dan Mentawai,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini pula Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla 
mengatakan hasil penjualan Pertamax tersebut membawa manfaat 
besar bagi semua pihak. “Jika Anda beli Pertamax maka mobil 
Anda akan sehat, Pemerintah akan lebih sehat karena tanpa non 
subsidi lagi di samping itu operasional PMI juga turut terbantu,” 
ungkap JK.

Di samping itu, PMI menyosialisasikan sebuah kartu baru multi 
manfaat Max+ (baca: maxplus) bagi setiap pendonor darah. Kartu 
yang akan diluncurkan secara fisik dalam waktu dekat ini, diinisiasi 
oleh Konsorsium JNP (PT  Jaring Nusantara Prima, PT Kapanlagi Dot 
Com Network dan PT  Data Alsasra Matra) serta PT Pertamina Retail 
dengan menggandeng jejaring kartu internasional, MasterCard.

“PMI menyambut baik keberadaan Kartu Max+ ini. Dengan 
adanya kartu ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendonor 
darah di Indonesia, dan perlahan akan menggantikan kartu donor 
darah saat ini,” ungkap Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla.

Kartu max+ ini akan memiliki berbagai manfaat yang dapat 
dinikmati oleh para pendonor darah sebagai pemegang kartu. Salah 
satu program promosi dimaksud adalah setiap pembelian bahan 
bakar khusus dengan menggunakan kartu max+ akan mendapatkan 
nilai manfaat cashback atau point rewards. 

Di dalam kartu tersebut juga tersimpan seluruh data pendonor 
yang terinterkoneksi dalam sistem jaringan database milik konsorsium 
dengan PMI dan seluruh jaringan merchant yang ada seperti Rumah 
Sakit, Klinik, SPBU, Pusat Perbelanjaan, Biro Perjalanan Wisata, 
Maskapai Penerbangan, dan sebagainya. Dengan adanya data 
donor darah dalam chip kartu ini, maka akan mempersingkat proses 
donor darah berikutnya, karena tidak harus mengisi data kembali 
secara manual. Kartu ini dapat berfungsi sebagai Kartu Prabayar 
(PrePaid). Selain itu juga, kartu ini pun akan bermitra dengan Per
bankan agar layanan dalam bentuk kartu Kredit dan Kartu Debit 
dapat disinergikan secara maksimal dalam satu kesatuan.MPIK

JAKArTA - Sehubungan dengan 
dilakukannya program percepatan 
pengembangan SPI, peningkatan 
profesionalisme, penyusunan materi 
KPI, anggaran, dan PKPT, sehingga 
dilaksanakan Rapat Kerja dan Rapat 
Koordinasi Satuan Pengawas Intern 
untuk program kerja tahun 2011. 

Raker dan Rakor ini berlangsung 
di Hotel Patra Jasa Jakarta, (12/11) 
dan  dibuka oleh Ketua SPI Pertamina 
Luhur Budi Djatmiko. Hadir dalam 

kesempatan tersebut  perwakilan 
SPI dari seluruh Unit Pertamina. 

Adapun pokok bahasan dalam 
kegiatan ini  meliputi bidang organi
sasi dan SDM, bidang Materi KPI 
SPI, serta bidang Anggaran dan 
PKPT. Pembahasan dilakukan dalam 
kerangka  mewujudkan implementasi 
reposisi SPI sebagai bentuk strategic 
partner manajemen.

Luhur Budi Djatmiko mengatakan, 
bahwa tanggung jawab Pertamina ke 

depan menghadapi  tantangan yang 
semakin berat. Untuk itu, sebagai 
strategic partner manajemen, SPI 
terus berupaya menghadapi tan 
tangan tersebut dengan me laku kan 
halhal yang menjadi prio ri tas, lebih 
kreatif, inovatif dan me mbangun 
program pencegahan internal kontrol.  
“Jika kita memiliki sense of be longing 
ter hadap perusahaan ini, maka untuk 
menghadapi tantangan akan lebih 
mudah,” ungkap Luhur.MPIK

Perlu Tidaknya UU Migas Direvisi
Pakpahan (anggota DPR RI Komisi 
VII dari Fraksi Partai Demokrat), 
Didi Setiarto (Contract Specialist BP 
Migas), dan Edi Hermantoro ( staf 
Ditjen Migas mewakili Dirjen Migas 
Evita Legowo).

Didi Setiarto secara terbuka 
mengatakan bahwa kalau dibuat 
penilaian, maka nilai UU Migas No. 
22 tahun 2001 mungkin hanyalah 
5. Didi tak lupa menyoroti agar ke 
depan, Pemerintah Pusat lebih 
ikhlas berbagi, dan revisi UU Migas 
ke depan harus lebih mengakomodir 
kepentingan daerah. 

Sementara VP Corporate Com
munication Pertamina M. Harun lebih 
ba nyak menjelaskan peran Pertamina 

saat ini setelah diberlakukannya UU 
Migas No. 22/2001. Harun mengakui 
bahwa  UU Migas ini telah men
challenge Pertamina untuk berubah, 
seperti yang bisa dilihat sekarang ini, 
terutama di sektor hilir.  Berkaitan 
dengan wacana perlu adanya be be
rapa National Oil Company (NOC) di 
bidang migas, Harun menyarankan 
bahwa NOC sebaiknya hanya satu 
dan mengoptimalkan yang ada. 
“Dua atau tiga NOC juga boleh, 
na mun costnya akan lebih mahal,” 
ujarnya. 

Secara tegas, Harun mengatakan 
aspirasi Pertamina adalah men jadi 
player, bukan  regulator. Khu sus 
untuk di hilir, Harun juga meng
harapkan adanya insentif untuk 
mem  bangun kilang baru, karena  
bisnis hilir yang sifatnya marginal. 

Suyitno Padmosukismo dari IPA  
melihat bahwa UU Migas ini tidak 
perlu direvisi, karena bagi para 
pelaku bisnis migas, yang terpenting 
adalah   kontrak yang sudah ditanda
tangani  dapat dilaksanakan untuk 
jangka panjang. Ia berharap jangan 
sampai ada regulasiregulasi yang 
menggangu kontrak. Bagi investor, 
kata Suyitno, kalau mereka tidak 
cocok di Indonesia, mereka bisa 
per gi ke negara  lain. 

Pri Agung Rakh manto dari Re
forMiner Institute,  mengatakan 
bahwa revisi UU Migas  merupakan 
suatu keharusan. Tidak cukup de
ngan menerbitkan regulasi yang 
ting katannya di bawah undang
un dang. Revisi haruslah ber sifat 
fun damental, termasuk pe na taan 
lembagalembaga migas yang ada, 
baik di hulu maupun di hilir. 

Hal tersebut diamini Milton Pak
pahan, anggota DPR RI.  “UU 
Mi     gas memang perlu direvisi se
ca ra menyeluruh. Revisi tersebut 
mencakup  masalah kelembagaan,  
model kontrak kerjasama,  per
singgungan dengan otonomi daerah, 
perpajakan, harga gas, dll.MPUHK
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Pemasaran Region I Latih K3 untuk 
Masyarakat Sekitar Daerah Operasi
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Jamur Tiram Bawa Berkah bagi 
Kehidupan  Rumdani

Penghijauan 
di Lingkungan RU V

CILACAP - Seutas senyum mengembang keluar dari bibir 
Rumdani Prapti Sumiwi, salah satu mitra binaan CSR Re
finery Unit (RU) IV Cilacap bidang rural economics, saat 
didatangi di kediamannya barubaru ini di Perum Tegal 
Asri Tegalkamulyan, Cilacap.  Dengan bersemangat ibu 
rumah tangga yang memiliki beragam keterampilan ini 
bercerita bahwa ia tidak menyangka  jamur tiram ( Pleurotus 
ostreatus) yang dibudidayakannya menjadi berkah baru 
dalam kehidupannya. Kegiatan budidaya jamur tiram ini  
telah digelutinya sekitar satu tahun lamanya.  “Awalnya saya 
cuma cobacoba. Ternyata malah bisa berkembang bahkan 
sekarang bisa menciptakan 50 resep dari jamur,” ungkap ibu 
tiga anak ini dengan polos.

Ketertarikannya menggeluti jamur tiram ini, berawal 
ketika ia berkunjung ke tempat saudaranya di Kebumen yang 
sudah melakukan budidaya jamur tiram lebih dahulu. Dari 
sanalah, dia berpikir bahwa saat ini banyak orang  yang mulai 
meninggalkan makanan serba daging dan mulai beralih ke 
makanan yang bersifat organik ataupun tradisional.

Keinginannya membudidaya jamur tiram pun langsung 
muncul. Bermodalkan Rp 600.000, dia berangkat ke Wo
no  sobo untuk membeli bibit jamur tiram. Bibit jamur  itu 
dimasukkan ke dalam media jamur yang berisi campuran 
serbuk gergaji dan gamping yang berada dalam kantong 

plastik (baglock). Setelah media tanam jamur 
mulai memutih dan menggumpal jadi satu selama 
kurang lebih dua minggu, bibit jamur tersebut 
sudah bisa dimasukkan dan ditata di rumah 
jamur yang sudah disediakan (rumah yang 
terbuat dari bambu yang tertutup arumbia). 
Setelah dua minggu, jamur siap dipanen dan 
tumbuh berkembang hingga kurang lebih 
empat bulan.

Tak hanya itu saja, berkat bantuan 
1.000 bibit jamur dan dua rumah jamur dari 
program CSR RU IV akhir tahun 2009, hingga saat ini Rumdani 
tidak hanya melakukan budidaya jamur. Ia mulai melakukan 
pembibitan jamur dan membuat hasil olahan ja mur. Pasalnya, 
jamur yang diproduksi sudah banyak diminati konsumen, 
mulai dari jamurnya hingga hasil olahan jamurnya.Konsumen 
dari Cilacap bahkan sekarang sudah merambah ke Jakarta 
sangat berminat dengan produk olahan Rundani. “Ini semua 
berkat bantuan promosi dari RU IV melalui pameran CSR,” 
jelasnya.. 

Ia membuat beragam resep olahan jamur, mulai dari keripik 
jamur, sate jamur, nugget jamur dan berbagai variasi lainnya. 
Pemasaran hasil olahan jamur tersebut juga dilakukannya 
dengan menawarkan hasil olahannya kepada tetangga 

yang memiliki 
hajatan, menitipkan ke wa
rung, toko makanan dan sebagainya.

Saat diikutsertakan Pertamina pada pameran International 
Business Link (IBL) di Jakarta barubaru ini, Rumdani bahkan 
mendapat penawaran dari perusahaan pertambangan 
di Kalimantan untuk melatih program CSR perusahaan 
mereka. 

Berkat usaha jamurnya ia sudah bisa meraih keuntungan 
kurang lebih 20 juta dalam kurun waktu satu tahun, dan 
hasilnya ia gunakan untuk pengembangan budidaya jamurnya 
bahkan sudah bisa memperkerjakan ibuibu disekitar 
rumahnya untuk membantu usaha jamurnya.MPrUIV

MEDAN – Untuk mem ber
dayakan warga di sekitar 
ling kungan operasional, Pe
masaran Region I bekerja 
sa ma dengan Lembaga Peng
ab dian Pada Masyarakat 
Universitas Sumatera Utara 
(LPPMUSU) mengadakan 
Pelatihan Kesehatan dan 
Ke  selamatan Kerja (K3). 
Pelatihan yang diikuti war

ga sekitar lingkungan De
pot di wilayah Sumatera Ba
gian Utara di adakan di Balai 
Latihan Pen didikan Teknik 
(BLPT) Medan pada 1828 
Oktober 2010. 

Pelatihan K3 dibuka Pjs 
GM Pemasaran BBM Retail 
Region I selaku Ambassador, 
Mufti, dan Kepala Dinas Te
naga Kerja dan Transmigrasi 

Pro vinsi Sumatera Utara, 
Rap potan Tambunan yang 
di dampingi oleh HSE Area 
Manager Sumbagut, Abal 
Amsari.

Mufti mengatakan bahwa 
program pelatihan K3 ini me
rupakan bagian dari  pro
gram Corpora te  Soc ia l 
Res   ponsibility Per tamina. 
”Manfaatkan pelatihan ini, se

bab keun tung an dari pelatihan 
ini adalah untuk kita sendiri 
terutama di lingkungan sekitar 
kita,” ung kap Mufti.

Sementara itu, Rappotan 
Tambunan mengungkapkan 
bila tidak ada pemahaman K3 
di dalam kegiatan seharihari, 
dapat sangat berisiko bagi 
diri sendiri. Karena itu, aspek 
K3 memberikan pelajaran 
bagi kita untuk menjaga ke
selamatan dan kesehatan 
dalam bertugas di perusahaan 
dan di sekitar nya. 

Ketua Panitia Pelatihan 
Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) Kurniawan Ginting, 
mengungkapkan bahwa 24 
peserta yang mengikuti pe
latihan ini diberikan pelatihan 
selama 10 hari. 

Materi yang diberikan, 
antara lain penanggulangan 
kebakaran, pengawasan 
ling kungan ker ja, dan pe
nga wasan kesehatan yang 
dilatih oleh para instruktur 
dari Dinas Tenaga Kerja dan 
Trans mi grasi Sumatera Utara 
dan Pusat. 

“Kita memberikan pe
latihan dengan instruktur yang 
sudah berpengalaman di 
bi dang K3,”  tutur Kurniawan 
Ginting.MPPMS rEg. I

BALIKPAPAN - Dalam mencanangkan program 
green, clean and healthy, Refinery Unit (RU) V 
Balikpapan kembali melaksanakan rangkaian 
program penghijauan di komplek Pertamina 
yang di area Kantor Besar Pertamina Jl Yos Su
darso, (12/11). Program penanaman bibit pohon 
dilaksanakan setelah para pekerja Pertamina me
laksanakan senam pagi bersama. Acara ini ditandai 
secara simbolis oleh GM RU V Balikpapan Iriawan 
Yulianto. 

Pada tahun ini, RU V mencanangkan menanam 
10.000 pohon di wilayah komplek perumahaan dan 
perkantoran. Hingga kini RU V Balikpapan telah 
me nanam 3.096 pohon dengan rincian 1.378 pohon 
angsana, 494 mahoni, 550 mangga, 75 matoa, 250 
salam dan 325 palm. Tak hanya itu,  RU V Balik
papan juga berpartisipasi dalam penghijauan Hutan 
Lindung Sungai Wain (HSLW) dengan melakukan 
penanaman bersama tim pengelola HLSW. Dalam 
waktu dekat, RU V Balikpapan akan memberi ban
tuan kendaraan operasional bagi pengelola HLSW 
senilai Rp 450 juta, berupa satu mobil double cabin 
Mitsubshi 2.5 M/T dan dua kendaraan roda trail 
Kawasaki Tracker 150 cc.MPrUV

SEMArANg - Kepedulian 
para anggota Perhimpunan 
Pengusaha Elpiji Indonesia 
(PPEI) atas musibah bencana 
Erupsi Gunung Merapi di
tunjukkan dalam bentuk 
penyerahan donasi melalui 
Pertamina Peduli sebesar 
Rp 40 juta, (11/11). Donasi 
diserahkan oleh Wakil Ketua 
I PPEI Paulus Harly  kepada 
GM Pemasaran Region IV  
Iwan Hartawan yang akan 
disalurkan kepada korban 
Ben cana Merapi.

Donasi ini  merupakan 
bentuk spontanitas dari para 
anggota PPEI yang tergerak 
karena melihat penderitaan 
korban bencana Merapi. Ben
cana  ini dirasakan tidak hanya 

Donasi PPEI untuk Korban Merapi

di Kabupaten Sleman, namun 
juga wi layah Magelang, 
Ku lonprogo, Boyolali, dan 
Klaten. 

Dalam kesempatan ter
sebut, Iwan Hartawan me
nyampaikan bahwa bantuan 
tersebut merupakan amanah 
bagi Pertamina untuk menya
lurkannya dengan 

baik. 
Sampai saat ini,  Per

tamina telah menyalurkan 
bantuan berupa logistik bagi 
keperluan pengungsi, BBM 
untuk armada evakuasi Sat
korlak serta minyak tanah dan 
LPG untuk keperluan Dapur 
Umum.MPPMS rEg. IV
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