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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan turun lang
sung ke lapangan menyosialisasikan cara penggunaan 
tabung Elpiji 3 Kg yang aman dan benar kepada warga 
Petamburan, Jakarta, (30/7).

JAKARTA – Upaya Pertamina 
menyosialisasikan penggunaan Elpiji 
yang aman, tak sekedar kampanye 
semata. Mulai Jumat (30/7), ribuan 
pekerja Pertamina diimbau menjadi 
duta perusahaan sebagai petugas 
sosialisasi kepada masyarakat di 
ling kungan terdekatnya. Ajakan ini 
mendapat respon dari pekerja, yang 
berkumpul di Lantai Ground kantor 
Pusat Pertamina, usai mengikuti 
kegiatan senam rutin mingguan. 

Jajaran Direksi pun turun berbaur 
dengan pekerja, yang memiliki se
mangat bersama untuk terjun ke 

masyarakat, memberikan edukasi 
penggunaan Elpiji yang aman dan 
benar. Satu persatu pekerja yang 
hadir dalam kegiatan ini, men
daftarkan diri menjadi volunteer 
(sukarelawan) sosialisasi. 

Yel-yel pemompa semangat ge
muruh berkumandang di ruangan 
se belum tim turun ke lapangan.  “El
piji...!” seru SR Rayon II, I Nyoman 
Sumarjaya. “Aman!” sahut pekerja. 
Seruan lain tak kalah mantapnya 
disahut pekerja, seperti safety – Yes, 
dan Pertamina  Jaya. 

Usai pertemuan, jajaran Direksi 

Pertamina langsung menuju ke Pos 
RW 02, Kelurahan Petamburan, 
Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk 
menggelar sosialisasi. Kegiatan 
di pim pin langsung Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, yang 
didampingi Direktur Pemasaran & 
Nia ga Djaelani Sutomo, Direktur 
SDM Rukmi Hardiartini, dan Direktur 
Keuangan Afdal Bahauddin.

Puluhan warga yang hadir an
tusias mengikuti sosialisasi yang 
lain dari biasa ini. Dirut Pertamina 
Karen Agustiawan bahkan tak segan 
berdialog sambil memeragakan pe

masangan dan pengecekan aksesoris 
elpiji kepada para ibu rumah tangga 
yang hadir. Karen juga mengimbau 
masyarakat menggunakan aksesoris 
tabung yang berlogo Standar Na
sional Indonesia (SNI) dan segera 
mengganti aksesoris tabung selang 
dan regulator ke agenagen resmi 
terdekat.

“Saya imbau agar Bapak atau 
Ibu sekalian jangan pernah percaya 
jika ada oknum yang menawarkan 
jasa servis tabung Elpiji dan menjual 
aksesorisnya mengatasnamakan 
Pertamina. Karena Pertamina tidak 

pernah mengutus siapapun untuk 
melakukan hal tersebut. Itu adalah 
penipuan,” tegas Karen.  

Warga juga sangat meng ap
re  siasi ketika jajaran direksi me
nyem patkan diri melakukan sidak 
ke dapur mereka. “Kegiatan ini 
sa  ngat membantu bagi kami se
ba gai ibu rumah tangga. Kami ja di 
tambah percaya diri dan tidak ta
kut lagi menggunakan tabung gas. 
Apalagi tadi cara penggunaan dan 
pemasangannya dicontohkan oleh 
Direktur Pertamina,” kata Santi (45) 
warga Petamburan.MPIK/DSU 
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Dalam kesempatan yang 
baik pada saat kegiatan 
Transformation leadership 
engine (TLE), Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan memberikan 
sedikit informasi atau tips 
cara jitu lolos fit and proper 
test baik di dalam Pertamina 
maupun di luar Pertamina. 

Berikut langkahlangkahnya, yang diberikan Dirut di 
hadapan peserta TLE Forum III di Jakarta.

Saya selaku coaching leader Pertamina merasa 
perlu berbagi pengalaman dan pengetahuan bagi 
calon pemimpin masa depan dimanapun nantinya 
akan ditempatkan. Sebetulnya, banyak sumber 
daya manusia yang secara akademis bagus dan 
baik. Namun di sisi lain, ketika harus menghadapi fit 
and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) justru 
banyak yang berguguran.

Kalau untuk menjadi future leadersnya 
Pertamina itu tips-nya adalah jangan pernah berfikir 
untuk Pertamina terlebih dahulu. Jadi kalau ada apa
apa, ketika kita sudah mencapai puncak pimpinan 
di perusahaan BUMN seperti saya ini, yang pertama 
dipikirkan adalah untuk negara. Kedua, untuk rakyat. 
Dan ketiga, baru untuk Pertamina. Kita dituntut 
harus mampu melihat apa yang dibutuhkan dalam 
perspektif yang lebih luas. Artinya, jangan hanya 
melihat halhal yang bersifat teknis. Lihatlah dari 
perspektif yang paling tinggi misalnya negara, baru 
perspektif perusahaan, kemudian baru direktorat 
masingmasing. Ini adalah mata rantai yang paling 
tepat untuk belajar

Sebagai pemimpin, halhal seperti itu, kita harus 
mengetahuinya. Kadangkadang kita memang 
ingin memberikan keuntungan paling besar untuk 
Pertamina, tetapi di lain pihak tidak bisa. Ada 
prioritas yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa, 
apalagi bagi perusahaan BUMN seperti Pertamina. 

Nah, berikut adalah beberapa tip fit and proper 
yang sekaligus juga merupakan pengalaman 
pribadi saya : Pertama, Be yourself. Anda jangan 
meniru seseorang, Jadilah diri Anda sendiri. Perlu 
diingat, bahwa yang menginterview kita saat fit 
and proper test adalah orangorang yang sangat 
berpengalaman. Misalnya anda berusaha meng-
imitate someone, maka hal itu langsung bisa terlihat 
dan terdeteksi oleh para penginterview. Jadi rileks 
saja, be yourself.

Kedua, Harus well prepared and be passionate 
in what you do. Sebagai contoh, apabila sekarang 
ini Anda menjadi VP HSE ya harus passionate 
dengan HSEnya. Gambarkan seberapa sering 
Anda melakukan management walkthrough. 
Halhal seperti itulah yang dapat membuat para 
penginterview langsung senang. Karena mampu 
memberikan gambaran berbeda antara seseorang 
yang bekerja karena rasa cinta dan tulus atas 
pekerjaannya dengan mereka yang bekerja karena 
ambisius dengan jabatan itu. 

Dan Ketiga, Prepare to walk away. Maksudnya 
adalah setelah mengikuti fit and proper 
test,  jangan ada beban bahwa Anda harus 
mendapatkan pekerjaan itu. Apabila memang 

Anda mendapatkannya, ya jalankan dengan 
sebaikbaiknya, tapi apabila tidak mendapatkan, 
jangan sampai ada beban. Mengapa kebanyakan 
dari pekerja Pertamina gagal sewaktu mengikuti 
assessment atau fit and proper test ? Saya melihat 
itu karena banyak dari mereka sudah terlalu 
semangat dan membayangkan pasti akan menduduki 
jabatan tersebut. Hal itulah yang terkadang 
justru menjadikan diri kita menjadi grogi yang 
mengakibatkan tidak percaya diri. 

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa 
menjadi leader di Pertamina harus bisa menerapkan 
sikap rewards and consequences secara fair. Ini 
kadangkadang agak sulit di kita. Tapi dengan sistem 
New People review kita didorong untuk melakukan 
penilaian terhadap tim dengan wajar. Yang namanya 
leader harus bisa membedakan antara pertemanan 
dan profesionalisme. Dan saya berharap, semua  
future leader bisa menerapkan rewards and 
consequences sesuai dengan kinerja dari anggota 
timnya masingmasing.

Saya juga ingin kembali mengingatkan tentang 
sejumlah prioritas yang harus menjadi perhatian kita 
bersama ke depan. Direktorat Hulu, sampai saat 
ini masih menjadi back bone (tulang punggung) 
perusahaan, dan saya juga mengharapkan nantinya 
ke depan kontribusi keuntungan perusahaan ini 
50 persen dari hulu dan 50 persen dari hilir. Kalau 
sekarang keuntungannya adalah 30 persen dari hulu 
dan 70 persen dari hilir. Akan tetapi laba bersihnya 70 
persen dari hulu dan 30 persen dari hilir. Keinginan 
Direksi adalah di tahun 2015, keuntungannya itu 50 
: 50, sehingga sewaktuwaktu ada masalah di salah 
satu sektor bisnis Pertamina, perusahaan ini tetap 
aman. 

Dengan adanya Direktorat baru yaitu 
Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko, 
kita harus mampu mencari peluang bisnis baru, 
untuk menutup kerugian subdisi BBM PSO maupun 
elpiji 12 kilogram. Direktorat yang bersangkutan 
harus mampu mencari proyekproyek yang cepat 
menghasilkan.

Saat ini kita akan melakukan prioritisasi 
dalam pengembangan proyekproyek. Karena itu, 
jangan berkecil hati jika ada proyek yang ditunda 
dulu. Kenapa? Karena Direksi sedang mengatur 
prioritas itu tadi. Jujur saja, setiap hari saya melihat 
dashboard cashflow di dalam perusahaan saya 
merasa khawatir. Ini tidak seperti perusahaan 
korporat yang lain. Masih banyak sekali piutang
piutang, termasuk  adanya hutang pemerintah untuk 
konversi elpiji 3 kilogram maupun BBM PSO.

Halhal seperti itulah yang mendorong kami 
(Direksi, red) untuk selalu menekankan efisiensi. 
Namun harus diingat, efisiensi harus tetap 
mengutamakan HSE. Selain daripada HSE, misalnya 
perjalanan dinas untuk training yang nice to know 
mungkin bisa dikurangi atau bahkan ditunda. Kita 
semua harus samasama prihatin, karena keadaan 
keuangan Pertamina sekarang sudah lampu kuning.

Ini adalah warning bagi kita semua. Saat ini, 
masingmasing Direksi juga sedang mereview 
kembali  pengeluaran tahun 2010. Tidak boleh ada 
pengeluaran yang melebihi tahun 2009. Dan ini harus 
menjadi challenge  (tantangan) bagi kita semua agar 
bekerja lebih keras lagi untuk masa depan Pertamina 
yang kita cintai.MPNDJ
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

Editorial
Mewaspadai 
Provokasi

Episode konversi minyak tanah ke Elpiji semakin 
seru. Situasinya seperti film saja sekarang ini. 
Tak hanya ada tokoh protagonis yang mendukung 
konversi, juga tokoh antagonis yang menentang. 
Semangat mengatasi persoalan kecelakaan 
pengguna Elpiji, terasa terganggu oleh manuver 
sebuah LSM dari mulai melakukan unjuk rasa ke 
Pertamina, mengadukan Pertamina ke Komnas HAM,  
demonstrasi pengumpulan tabung Elpiji di markas LSM 
itu di Jl. Diponegoro, Jakarta, hingga “pemilu” minyak  
tanah versus Elpiji di Cipayung, Jakarta Timur. 

Prinsip kita, warga dan kelompok masyarakat 
manapun yang mengkritisi kebijakan publik dijamin 
oleh UU dan azas demokrasi, sejauh konstruktif, 
produktif dan positif untuk kepentingan masyarakat 
dan kepentingan luas bangsa ke depan. Apakah 
langkah LSM yang fokus menggelar manuver yang 
anehaneh ini termasuk konstruktif, produktif dan 
positif? Memang masih terlalu pagi memastikan 
manuver itu sebagai provokasi, karena kita juga 
menghargai upaya advokasi dan empati pihak 
manapun terhadap pengguna Elpiji yang terkena 
musibah. 

Upaya advokasi dan suara kritis mengenai ekses
ekses program konversi sungguh kita hargai, karena 
semangat mereka sama dengan pihak yang ingin 
program konversi ini sukses. Menipisnya sumber daya 
alam energi fosil minyak bumi bagaimanapun harus 
diantisipasi oleh bangsa Indonesia, dan upaya ke arah 
itu salah satunya adalah menurunkan konsumsi BBM 
dan mengalihkan ke energi alternatif. 

Dengan demikian, manuver berlebihan 
LSM tersebut di tengah tindakan nyata, positif, 
dan konstruktif oleh Pemerintah dan Pertamina 
dikhawatirkan kontraproduktif, membiaskan, dan 
membingungkan masyarakat pengguna Elpiji 3 
kilogram. Isu kembali ke minyak tanah, jelasjelas 
kontraproduktif dengan program konversi. 

Sungguh madharat kalau kembali ke minyak tanah. 
Keterbatasan sumber daya alam minyak di perut bumi 
Nusantara tak mungkin lagi memenuhi konsumsi 
dalam negeri. Ketergantungan pada impor crude 
oil dan produk BBM dunia akan semakin mencekik 
keuangan Negara. Terlebih kalau konsep subsidi 
masih belum dibenahi tuntas, biaya subsidi di APBN 
akan terus meroket sejalan meroketnya konsumsi 
BBM. Sedangkan kalau biaya subsidi dikurangi, maka 
masyarakat luas harus membeli BBM dengan harga 
keekonomian.

Logisnya, 
pembela rakyat akan 
mendukung konversi 
dari energi fosil ke 
energi alternatif 
yang di perut bumi 
Indonesia begitu 
melimpah. Dengan 
energi alternatif akan 
diperoleh energi 
ramah lingkungan 
dan lebih murah. Tapi 
kalau konteksnya 
kepentingan pihak 
tertentu, program 
bermanfaat untuk 
rakyat pun akan 
ditentangnya.MP

MAKLUMAT PEKERJA PERTAMINA
Mencermati kejadiankejadian yang telah/sedang menimpa sebagian masyarakat terkait dengan penggunaan LPG dan kecurigaan 

pihak tertentu terhadap kualitas BBM produksi PERTAMINA, bersama ini Pekerja Pertamina dalam wadah Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB) menyampaikan halhal sebagai berikut:
   1. Bahwa Pekerja Pertamina telah bertekad untuk sungguhsungguh dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan penyediaan 

bahan bakar minyak dan gas sebagai bentuk penugasan negara sesuai amanat peraturan perundangundangan.
  2. Bahwa Pekerja Pertamina tidak hentihentinya meningkatkan kualitas kerja untuk menghasilkan produkproduk yang memenuhi 

standar nasional/internasional selama puluhan tahun sehingga polemik, tuduhan, tudingan dan gugatan terhadap profesionalisme 
telah membuka mata kami untuk mulai menunjukkan diri bahwa Pekerja Pertamina itu ada dan tidak lagi dapat diperlakukan secara 
semenamena oleh siapapun.

  3. FSPPB menghimbau semua pemangku kepentingan seperti Kementerian ESDM, Perindustrian, Tenaga Kerja & Transmigrasi, 
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Badan Sertifikasi Nasional, POLRI, serta Pemerintah Daerah dapat bersama-sama 
Pertamina untuk mengambil peran sesuai fungsi dan tanggungjawabnya masingmasing dalam mengelola program konversi minyak 
tanah ke LPG sebagai bagian dari penugasan negara sehingga permasalahan dapat dimitigasi.

  4. FSPPB meminta seluruh stakeholder bangsa untuk melihat permasalahan yang terjadi secara holistik tanpa mengedepankan rasa 
saling curiga, saling menyalahkan, politik adu domba atau niat ingin menghukum secara membabibuta yang kesemuanya itu adalah 
penyakit (sifat buruk) warisan kolonial yang tidak perlu dipelihara.

   5. FSPPB meminta para pihak yang mengaku/berperan sebagai makelar, mprovokator, oportunis, pihak yang mengaku konsultan hebat, 
atau pihak yang merasa paling penting di negeri ini untuk tidak berniat mengail di air keruh terhadap permasalahan yang terjadi, dan 
lebih baik mari bersamasama melibatkan diri untuk membangun peradaban yang lebih baik menuju masyarakat madani.

  6. FSPPB meminta Pemerintah, badanbadan intelijen negara, lembagalembaga keamanan nasional untuk bekerja keras untuk 
mengungkapkan apakah ada grand design di balik semua kejadian ini.

   7. FSPPB mengharapkan media massa untuk terus memberikan proses pembelajaran bagi siapapun termasuk bagi Pemerintah, rakyat, 
Pekerja Pertamina dan pihak lain yang berkepentingan atau tidak berkepentingan sehingga semuanya dapat melihat permasalahan 
dengan lebih jernih untuk mendapatkan solusi yang komprehensif.

  8. Kepada Direktur Utama Pertamina, ibu Galaila Karen Kardinah Agustiawan, FSPPB meminta untuk tetap tegar dan istiqomah dalam 
menyikapi/menghadapi masalah ini, dan yakinlah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi niat baik kita, dan Pekerja Pertamina 
dalam wadah FSPPB akan mendukung sepenuhnya upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dicanangkan termasuk mendukung 
setiap upaya melawan/menghadapi tantangan/gangguan dari pihak manapun.

   9. Pekerja Pertamina dalam wadah FSPPB menyampaikan rasa duka yang mendalam terhadap saudara kami yang mengalami musibah 
akibat permasalahan pada Sistem LPG, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantasa memberikan jalan keluar bagi kita semua

10. Kepada Pekerja Pertamina anggota FSPPB di seluruh sentra operasi/produksi strategis Pertamina, FSPPB meminta semuanya tetap 
tenang, bekerja dengan sungguhsungguh, dan jangan melakukan reaksi apapun tanpa perintah/komando dari FSPPB.

Jakarta, 19 Juli 2010
Presiden FSPPB : drg Ugan Gandar
Ketua DPO – FSPPB : Ir. Otto Geo Diwara
Presiden KSPMI : Ir. Faisal Yusra SH., MM
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Direktur SDM Buka 
Program BPS & BPA 
Batch I 2010

Pertamina Fastron Enduro Touring 
for Nation 2010

Manajer Retail Marketing Afandi melepas rombongan Pertamina Fastron Enduro Touring for Nation 2010.

MEDAN – Tahun 2010 ini, 
Pelumas Pertamina me
lakukan uji coba ketangguhan 
produk pelumas unggulannya. 
Untuk kendaraan roda empat 
Fastron dan roda dua Enduro 
dalam bentuk touring yang 
bertajuk Pertamina Fastron 
Enduro Touring for Nation 
2010 yang digelar dari tanggal 
17 Juli – 7 Agustus 2010, me
liputi pulau Sumatera, Jawa, 
dan Bali. start awal di Kota 
Medan dan finish di Jakarta.  

Rombongan touring yang 
terdiri dari berbagai merek 
pabrik kendaraan roda empat 
dan roda dua terdepan dengan 
tipe terbaru di pasar Indonesia 
akan memulai uji ketangguhan 
pelumas unggulan Pertamina 
Fastron dan Enduro dari kota 
Medan, Sumatera Utara 
me lintasi kotakota besar 
dan menengah di pulau Su
matera, Jawa, dan Bali dan 
menyentuh garis finish di ibu
kota Jakarta. 

Berbagai medan perja
lanan menantang dengan 
segala kondisi akan ditempuh 
oleh 10 kendaraan roda empat 
dan 10 kendaraan roda dua 
sepanjang kurang lebih 5.300 
km, yang juga nantinya akan 
dibantu oleh tim cadangan 
driver/bikers serta rombongan 
mekanik dan tim medis.

Menurut Manajer Retail 
Marketing Afandi, tujuan dila
ku kannya touring ini adalah 
untuk lebih mengenalkan 
produkproduk unggulan da ri 
Pelumas Pertamina ke pa
da masyarakat, terutama 

produk pelumas Fastron dan 
Enduro matic yang memang 
dipersiapkan untuk kendaraan 
matic. “Untuk Fastron sendiri 
merupakan jenis pelumas 
yang mempunyai kualitas baik 
bagi mesin mobil. Terutama 
untuk mobilmobil keluaran 
terbaru dan kelas menengah 
ke atas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Afandi, 
touring for nation ini meru
pakan ajang pembuktian ko
mitmen Pertamina dalam 
menyediakan produk pelumas 
unggulan dalam negeri untuk 
performa kendaraan bermotor 
terbaik di negeri ini.

Sebagaimana diketahui 
medan perjalanan di Pulau 
Sumatera memiliki tantangan 
yang cukup berat karena in
fra struktur jalan dan kondisi 

alam yang sangat menantang. 
Sementara itu medan jalan di 
Pulau Jawa dan Bali mem
berikan tantangan tersendiri 
dari sisi penguasaan aksele
rasi dan perpindahan trans
misi kendaraan yang baik. 
Ditambah beragamnya faktor 
cuaca seperti dingin dan 
pa nas yang ekstrim, serta 
kepadataan debu di sepanjang 
jalan akan memberikan ujian 
tersendiri bagi performa pe
lumas unggulan Pertamina 
Fastron dan Enduro.

“Produk kami pada prin
sipnya sanggup beradaptasi 
pada keadaan ekstrim yang 
ditemui di jalan. Untuk itulah 
kami siap untuk mela kukan 
exposure atas produk pelumas 
unggulan ini dalam rangkaian 
tour kali ini,” ujar Afandi.

PELUMAS PERTAMINA
Fastron adalah pelumas top 

tier brand yang dikembangkan 
khusus untuk kendaraan ro
da empat kelas premium 
un tuk tahun produksi 1997 
ke atas dengan mengusung 
keunggulan teknologi yang 
telah memenuhi persyaratan 
ketat badan internasional 
dan original equipment ma-
nufacturer (OEM).

Enduro adalah pelumas 
top tier brand yang dibuat 
khusus untuk kendaraan 
roda dua dengan kekentalan 
ganda atau lazim disebut 
sebagai multi grade dan diakui 
oleh Japanese Automotive 
standard organization de
ngan sertifikasi JASO-MA dan 
API Service SG.MPNDJ

JAKARTA – Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini 
membuka secara resmi Program Bimbingan Profesi 
Sarjana (BPS) dan Program Bimbingan Praktis Ahli 
(BPA) Batch I tahun 2010 di Lantai Ground Kantor 
Pusat Pertamina, Selasa (20/7). Dalam kesempatan 
ini hadir pula Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani 
Sutomo, Direktur Keuangan Afdal Bahaudin serta 
jajaran SVP, VP dan tim manajemen.

Program ini dilaksanakan untuk pembinaan dengan 
pola pembelajaran yang terstruktur, pembentukan pola 
pikir kerja, pemahaman proses bisnis serta pem
bentukan profesional muda dan pembentukan tenaga 
ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan organisasi/ 
perusahaan.

Materi pendidikan yang diberikan meliputi modul 
pembinaan sikap mental, perilaku, disiplin dan 
business games, modul wawasan korporat, modul 
wawasan fungsi, on The Job Training (OJT) dan 
persiapan Kertas Kerja Wajib (KKW), ujian dan 
yudisium.

Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas daya 
serap peserta terhadap materi selama mengikuti 
pen didikan, maka peserta akan dilakukan evaluasi 
terhadap nilai kinerja kelas dan evaluasi modul, nilai 
OJT, dan nilai KKW. Selain evaluasi, para peserta 
juga akan dinilai mengenai sikap, perilaku dan disiplin 
selama mengikuti ujian.

Dalam sambutannya Rukmi Hadihartini menyam
paikan agar para peserta BPS dan BPA bisa melakukan 
improvement difungsi masingmasing dengan harapan 
bisa menjadi energi baru bagi Pertamina. 

“Melakukan program transformasi  yang 
dicanangkan sebagai upaya perubahan bisnis yang 
masih tertinggal. Saya berharap kalian mampu 
menjalankan transformasi dengan inovasiinovasi 
yang mampu bersaing di kancah internasional,” 
ungkapnya.

Lebih lanjut Rukmi menegaskan agar dalam 
menjalankan tugas masingmasing selalu menanamkan 
tata nilai Pertamina 6C, yakni clean (bersih), confident 
(percaya diri), competitive, customer focused (fo kus 
pada pelanggan), commercial dan capable (ber
kemampuan) dalam menjalankan tugas. 

Peserta program terdiri dari 142 peserta, meliputi 
lima jurusan yang terdiri dari BPS LNG 11 orang, BPS 
Marketing & Trading 69 orang, BPS CSS 21 orang, 
BPA Keuangan 28 orang dan BPA CSS 13 orang. 
Pendidikan akan berlangsung selama satu tahun 
dengan pengajar berasal dari internal Pertamina, 
para praktisi, akademisi dan pakar yang profesional 
di bidangnya.MPIK
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JAKARTA – Health & Bu
siness Rountable Indonesia 
(HBRI) dibentuk pada bulan 
Januari tahun 2008 oleh 
perusahaan dan LSM guna 
membangun hubungan, 
kepercayaan dan pelatihan 
yang diperlukan untuk ke
mitraan dalam hal  me
ningkatkan kesehatan ma
syarakat dan tempat kerja. 

Lebih dari 70 organisasi 
telah tergabung dengan 
HBRI. Salah satunya adalah 
Pertamina melalui CSR 
Ke sehatannya yang telah 
menjadi anggota sekaligus 
menjadi tuan rumah dalam 
pelaksanaan seminar HBRI 
yang diadakan setiap tiga 
bulan. Acara berlangsung 
di Lantai 21 Kantor Pusat 

Pertamina Menjadi Tuan Rumah HBRI
Pertamina, Selasa (21/7).

Pelaksanaan HBRI ini 
dihadiri masingmasing per
wakilan diantaranya Ikatan 
Bidan Indonesia, Yayasan Eka 
Harap, YKK Zipper Indonesia, 
Yayasan Jurnal Perempuan, 
Perkumpu lan  Ke lua rga 
B e  r e n c a n a  I n d o n e s i a , 
dan anggota lainnya yang 
tergabung sebagai anggota 
HBRI.

Dalam seminar ini me
nampilkan presentasi peru
sahaan dan LSM yang terga
bung sebagai anggota dalam 
kemitraan, untuk mendukung 
pelayanan kesehatan yang 
berkelanjutan ditempat kerja 
dan masyarakat.

Presentasi ini digunakan 
u n t u k  m e m b u a t  s t u d i 

kasus tentang bagaimana 
membentuk dan menerapkan 
kemitraan dan hasilhasilnya 
serta keterampilan teknis 
pada kemitraan. Selain itu 
untuk mengidentifikasi dan 
memilih mitra, komunikasi 
masalah kemitraan, kebu
tuhan pengukuran asisiasi, 
kemajuan, hasil dan keberlan
jutannya.

Dalam kesempatan ini, 
Sekretaris Persero Toharso 
mempresentasikan keber
hasilan yang telah dilakukan 
o leh Per tamina mela lu i 
pro gram Corporate sosial 
responsibility untuk bidang 
kesehatan, pendidikan, ling
kungan, dan infrastruktur.
MPIK
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Pertamina Dukung Sportifitas pada 
POR BUMN 2010
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JAKARTA – Menteri Negara 
BUMN Mustafa Abubakar 
membuka Pekan Olahraga 
BUMN 2010 di GOR Soemantri 
Brojonegoro, (23/7). Acara 
yang berlangsung dari 26 
Juli hingga 6 Agustus 2010  
ini diadakan dalam rangka 
memperingati HUT ke65 RI.

POR BUMN ini adalah 
yang ketiga kalinya diseleng
garakan oleh Forum Humas 
BUMN dengan dukungan 
Ke menterian BUMN. Jenis 
olahraga yang dipertandingkan 
dalam POR 2010 kali ini 
ada lah Sepakbola, Futsal, 
Bulutangkis, Tenis Lapangan, 
Bola Volley serta Tenis Meja.

Sebanyak 92 BUMN dan 
Kementerian BUMN menjadi 
peserta dalam POR 2010, 
termasuk juga Pertamina yang 
turut berpartisipasi dalam 

ke  giatan ini. Hadir dalam 
pem bukaan ini Sekretaris 
Perseroan Pertamina Toharso 
yang menyaksikan jalannya 
pembukaan POR 2010.

POR 2010 mengalami 
peningkatan dibandingkan 
POR 2009 lalu yang hanya 
terdiri dari 57 BUMN yang 
berada di kisaran Jabotabek. 
Pada penyelenggaraan tahun 
ini sudah terdapat peserta dari 
Bandung, Aceh, Medan, dan 
Surabaya. 

Secara rinci untuk cabang 
Sepakbola diikuti 26 tim, 
Futsal 66 tim, Bulutangkis 
67 tim, Tenis Lapangan 56 
tim, Bola Voli Putar 27 tim, 
Bola Voli Putir 10 tim, Tenis 
meja Putra 40 tim, dan Tenis 
Meja Putri 8 tim. Secara total, 
peserta dan tim official yang 
terlibat dalam POR 2010 ini 

sekitar 4.000 orang.
Melalui tema “Sportifitas 

dan Sinergi Menuju Prestasi” 
ini ,  set iap peserta POR 
2010 harus menunjukkan 
kredibilitas dan dapat membina 
silaturrahmi di antara keluarga 
besar BUM untuk mencapai 
prestasi gemilang.

POR BUMN 2010 ditutup  

pada 8 Agustus 2010 yang 
akan ditandai dengan gerak 
jalan santai keluarga BUMN 
dan dilepas oleh Presiden RI 
Susilo Bambang Yudhoyono. 
Dalam penutupan tersebut 
akan diserahkan piala bergilir 
Menteri BUMN kepada para 
pemenang untuk setiap ca
bang olahraga.MPIK

Menneg BUMN Mustafa Abubakar menyerahkan piala POR BUMN kepada 
Deputi Menteri Bidang Logistik Heru Susetyo.

BBM PERTAMINA SESUAI SPESIFIKASI
JAKARTA, (SINDO) – Hasil pengecekan kualitas 

BBM di kilang Pertamina maupun yang berasal dari 
impor menunjukkan bahwa semuanya sudah ememnuhi 
spesifikasi. Tim gabungan yang terdiri dari BPH Migas, 
Dirjen Migas Kementerian ESDM, dan Pertamina 
menduga, salah satu penyebab merebaknya gangguan 
pada pompa bahan bakar sejumlah kendaraan akhirakhir 
ini adalah tanki pada SPBU yang kurang bersih. Menurut 
Dirjen Migas Evita Legowo, dari hasil pengecekan BPH 
Migas di lapangan justru di beberapa SPBU terdapat 
BBM jenis Premium dengan angka RON mencapai 
90, di atas RON Premium yang ditetapkan pemerintah 
sebesar 88.

PERTAMINA SELEKSI TABUNG ’BODONG’
BANDUNG, (NERACA) – Pertamina saat ini sedang 

melakukan pemilihan terhadap tabung gas Elpiji ukuran 
3 Kg yang ‘bodong’ alias tidak berstandar nasional 
Indonesia (SNI). Upaya ini dilakukan sebagai respon 
terhadap insiden ledakan tabung gas yang belakangan 
marak di beberapa daerah, termasuk Jawa Barat. “Kami 
mendapat laporan dari Pertamina, mereka sedang 
melakukan pemilahan, untuk mengatasi lolosnya tabung
tabung yang tidak berSNI,” jelas Kepala Dinas Industri 
dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofyan.

PERTAMINA TARGETKAN PENINGKATAN 10 
PERSEN

BOGOR, (SUARA KARYA) – Pertamina menargetkan 
peningkatan produksi migas 10 persen atau mencapai 
469 MBOEPD pada 2011. Ini berarti meningkat sekitar 40 
MBOEPD dibandingkan produksi 2010 yang mencapai 
423 MBOEPD. “Kami menargetkan produksi pada tahun 
depan naik 10 persen dari tahun ini. Ini diperoleh dari 
lapangan yang ada dan hasil akuisisi. Peningkatan 
produksi menjadi  423 MBOEPD meliputi 320 MBOEPD 
dari Pertamina EP, 94 MBOEPD dari Pertamina Hulu 
Energi, dan 9 MBOEPD dari akuisisi,” kata Senior VP 
Business Development Upstream  Dit. Hulu Pertamina 
Slamet Riadhi.

PANASBUMI SUMSEL DIMINATI LIMA 
NEGARA

PALEMBANG, (SUARA PEMBARUAN) – Sumber 
mineral panasbumi di Provinsi Sumsel di kawasan 
Rantau Dedap, desa Segamit, Kecamatan Semende 
Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim dengan cadangan 
1.335 MW saat ini diminati lima negara, yakni Amerika, 
Turki, Timur Tengah, Tiongkok, dan Jepang. Energi 
panasbumi Sumsel tersebut merupakan potensi terbesar 
kedua di dunia setelah Amerika karena kalderanya 
mencapai tiga daerah, yakni Muara Enim, Lahat, dan 
Pagaralam. “Saat ini sudah banyak negara yang berniat 
untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 
1.000  1.200 MW dengan bahan bakar panasbumi di 
Sumsel ini. Namun, karena pembangunan ini harus 
ditenderkan secara internasional, kita arahkan mereka 
untuk melengkapi syarat tender,” ujar Asisten II Bidang 
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sumsel Eddy 
Hermanto di Kantor Gubernur, Palembang.

KONTRAK PASOKAN GAS FSRT TUNTAS 
AWAL AGUSTUS

JAKARTA, (BISNIS INDONESIA) – Pembahasan 
kontrak pasokan gas alam cair dari Bontang untuk floating 
storage and regasification terminal diharapkan bisa tuntas 
paling lambat pada awal Agustus. Head of LNG Business 
Pertamina Harry Karyuliarto mengatakan pembicaraan 
antara konsorsium Pertamina dan PGN atau dikenal 
dengan PT Nusantara Regas, telah mencapai kemajuan. 
Menurutnya, seluruh pembahsan sudah hampir tuntas, 
termasuk mengenai persoalan perpanjangan kontrak 
production sharing  Blok Mahakam. Harry mengatakan, 
dengan konsidi terakhir tersebut, diperkirakan kontrak 
head of agreement (HoA) pasokan LNG untk FSRT Teluk 
Jakarta bisa tuntas dalam sepekan. “Bisa pekan depan, 
atau paling lambat pembahasan kontrak itu selesai awal 
Agustus ini,” ujarnya.MPRO

JAKARTA – Perhimpunan 
Hubungan Masyarakat In
do nesia (PERHUMAS) kem
bali mengadakan Konvensi 
Nasional Hubungan Ma
syarakat Indonesia 2010 yang 
diikuti oleh ratusan praktisi 
dan akademisi hubungan 
masyarakat dari seluruh 
In donesia, untuk berbagi 
pengalaman serta masukan 
dalam menghadapi tantangan 
PR dalam persaingan kom
petisi global saat ini.

Bersamaan dengan ke
giat an tersebut, Perhumas 
menyeleng garakan lomba 
Ing Griya dengan delapan 
kategori yaitu kategori in
tranet, laporan tahunan, 
pro fil lembaga print media, 
company profil audio visual, 
poster, newsletter (tabloid), 
house magazine (majalah) 
dan kategori website.

Media Pertamina berhasil 
meraih Juara II untuk kategori 
Newsletter dalam lomba 

Ing Griya konvensi Humas 
2010. Penghargaan ini di 
serahkan oleh Ketua Umum 
Perhu mas Indonesia Muslim 
Basya kepada Manager 
Media Pertamina Wianda A. 
Pusponegoro  pada Malam 
Penganugerahan Konvensi 
Nasional Humas Indonesia 
2010, di Balaikota DKI Jakarta, 
Rabu (22/7).

Selain itu, Warta Pertamina  
ma suk dalam lima besar untuk 
kategori house magazine  
dari 30 majalah perusahaan 
dan institusi yang ikut dalam 
ajang ini. 

Lomba ini adalah wu
jud apresiasi atas karya ke
humasan sekaligus motivasi 
bagi praktisi Kehumasan 
dan perusahaan yang telah 
meng hasilkan karyakarya 
unggulan Humas serta bagi 
para mahasiswa untuk lebih 
mengembangkan kemam
puan dalam membuat karya
karya kehumasan.

Dalam sambutannya Ke
tua Umum Perhumas In
do  nes ia  Mus l im Basya 
me ngatakan, kegiatan ini 
mengangkat permasalahan 
mengenai kesiapan Indonesia 
dalam era globalisasi dan 
kompetisi global melalui 

Media Pertamina Raih Ing Griya 2010

Manajer Media Wianda Pusponegoro menerima penghargaan Ing Griya 
2010 dari Ketua Umum Perhumas Indonesia Muslim Basya. Penghargaan 
ini diberikan kepada Media Pertamina sebagai salah satu  newsletter  terbaik 
yang dimiliki badan usaha di Indonesia.
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PR sebagai alat yang dapat 
mengangkat nama Indonesia 
dimata dunia, yang pada saat 
ini masih seputar dengan 
persoalan reputasi, citra, stig
ma, awareness yang rendah 
di mata masyarakat global.
MPIK

MEDAN - Sebagai upaya untuk memperkaya wawasan pe
ngetahuan dan memenangkan kompetisi pasar BBM, Pertamina 
Pemasaran BBM Industri & Marine Area Sumut & NAD, 
mengadakan In House Training Product Knowledge bagi Agen 
BBM Industri & Bunker. Acara ini digelar di Medan Club dengan 
menghadirkan pembicara Fachrul Rozie yang telah punya 
pengalaman 19 tahun di Kilang BBM, (1/7).

 Dalam kesempatan tersebut dipaparkan bahwa kualitas 
bahan bakar mempengaruhi kinerja dan umur pakai mesin, 
yang dapat dilihat dari kandungan sulfur, partikulat, serta air. 
Untuk menghasilkan BBM berkualitas diperlukan proses kilang 
dan teknologi tinggi yang tidak murah. Dengan BBM berkualitas 
maka kinerja mesin akan lebih efisien, umur pakai  lebih lama 

In House Training Product Knowledge untuk 
Agen BBM Industri dan Bunker

dan biaya perawatan mesin sangat kecil sehingga secara total 
biaya produksi akan lebih murah. Disamping itu, emisi yang 
dikeluarkan pun lebih ramah lingkungan. 

Dalam acara tersebut Pertamina juga memberikan peng
hargaan Best Performance Agen BBM Industri dan Mobile 
Bunker Agent periode Semester I tahun 2010. Penghargaan 
diserahkan oleh Sales Manager Pemasaran BBM Industri Sumut 
& NAD Freddy Anwar dan Ketua HISWANA MIGAS Sumut  
Razali Husein. Tampil sebagai Best Performance Agen BBM 
Industri adalah PT. Wirastama Abadi, PT. Serdang Jaya dan 
PT. Miduk Arta. Sedangkan untuk Mobile Bunker Agent yang 
biasa melayani pelanggan kapal untuk produk BBM nonPSO 
adalah PT. Mitsi Citra Mandiri. MPPMS REG. I
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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
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Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management   Dit. PI & MR   Sumber : Manajemen Mutu Blogspot  Nopember 2009

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: QMRenstra@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

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Upaya Menjaga Compliance  dalam Bidang 
Telekomunikasi dengan Tata Kelola 
Legalitas Operasi Radio Frekuensi

Belajar Prinsip Manajemen Mutu dari 
10 QC Maxims (Bagian I)

Perlu Bukti Inovasi Berkelanjutan
Referensi dari salah satu situs ensiklopedia yaitu Wikipedia, mendefinisikan kata 

‘Inovasi’ sebagai “proses” dan / atau “hasil” pengembangan dan / atau pemanfaatan 
/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan 
pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan / atau jasa), 
proses, dan / atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara 
signifikan (terutama ekonomi dan sosial).  

Dari hasil ThemeOMeter 7  Final Result, diperoleh root causes hasil FGD bagi 
praktekpraktek yang tidak efektif dalam mendukung budaya kinerja yang menjadi 
prioritas untuk perbaikan yaitu ide inovasi dibawa dari luar fungsi (contoh: dari fungsi 
lain atau perusahaan lain) dan ide inovasi datang dari pimpinan.

Pada kenyataannya, ideide perbaikan dan inovasi banyak bermunculan dari 
para pekerja yang 
diimplementasikan dalam 
pekerjaannya sehari
hari. Value creation yang 
dihasilkan terdiri atas: 
Quality, Cost, Delivery, 
Environment, Safety 
and Morale.  Kegiatan 
ini di tingkat Unit / 
Region didukung oleh 
Top Management yaitu 
General Manager Unit / 
Region dengan melaksanakan konvensi / presentasi gugus CIP. Hal ini dapat dilihat 
dari terbentuknya gugus mutu atau kelompok kerja perbaikan yang terlibat aktif 
dalam kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) yang dipelopori oleh RU V 
Balikpapan sejak tahun 1993. Dan sampai dengan akhirnya terwujud pelaksanaan 
konvensi tingkat Korporat pada tahun 2007.

 Bentuk gugus mutu 
tersebut yaitu Gugus Kendali 
Mutu (GKM) yang terdiri 
dari 3 – 8 orang dan berasal 
dari 1 fungsi yang sama. 
Sedangkan Proyek Kendali 
Mutu (PKM) merupakan 
kelompok perbaikan yang 
terdiri dari 3 – 10 orang 
dan berasal dari berbagai 
Fungsi atau Direktorat. Yang 
terakhir Sistem Saran (SS) adalah kelompok perbaikan yang terdiri dari 12 orang.

Tahapan dukungan kegiatan CIP ini adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi TQM, termasuk 

CIP dan halhal yang 
terkait, perlu dilakukan 
untuk memberikan 
kesadaran mutu kepada 
seluruh anggota 
organisasi.

2. Pendidikan dan pelatihan 
kepada seluruh pekerja.

3. Mentoring termasuk 
pembinaan dan bimbingan 
harus dilakukan secara 
kontinyu bagi aktivis CIP terutama pada tahuntahun awal dalam implementasi 
CIP.

4. Pengukuran kinerja dimana aktivitas CIP dinilai dan harus merupakan bagian dari 
sistem pengukuran kinerja karyawan terkait karir dan penghasilan.

5. Sistem penghargaan berupa pengakuan, hadiah materi dan mengikutsertakan 
aktivis CIP dalam kegiatan konvensi bagi aktivis CIP untuk memacu peningkatan 
mutu. 
Sejalan dengan 

perkembangannya, 
dua tahun terakhir ini 
kegiatan gugus mutu pun 
diimplementasikan untuk 
Direktorat NonTeknis & 
Kantor Pusat yaitu Dit. 
Keuangan, Dit. Umum 
dan Dit. SDM. Hal ini 
menunjukkan bahwa ide 
perbaikan dan inovasi tidak 
hanya dapat diperoleh dari lingkup teknis, namun juga lingkup manajemen. 

Bukti – bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa kegiatan berinovasi bagi 
pekerja sangat terbuka luas dan mendapat dukungan penuh dari Top Management. 
Dengan demikian kesimpulan tentang ide inovasi dibawa dari luar fungsi atau 
berasal dari pimpinan sesuai kesimpulan ThemeOMeter 7 harus dipertanyakan 
kembali. Upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah mempublikasikan setiap 
kegiatan inovasi melalui sarana presentasi di tingkat Unit / Region / Bisnis / Korporat 
termasuk memanfaatkan secara maksimal media Portal KOMET. •

  

Dalam kolom QCorner edisi 24 Mei 2010 yang berjudul “Lihat dan Pahami Manajemen Mutu dengan Berbagai Gaya dan 
Pendekatan” kita menyinggung bahwa menurut pandangan ISO, manajemen mutu merupakan suatu pendekatan manajemen 
untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk 
kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi 
serta masyarakat.

Sistem manajemen mutu yang diimplementasikan dengan komitmen yang konsisten, akan memberikan manfaat dan 
kesuksesan bagi semua pemangku kepentingan dalam organisasi kepemerintahan. Untuk mencapai manfaat dan kesuksesan 
tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip manajemen mutu yang sudah ditetapkan dalam standar internasional.

Prinsipprinsip manajemen mutu tersebut harus ditanamkan kepada semua personil untuk dipahami mendasari 
tindakantindakan yang diperlukan dalam membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan 
berkesinambungan. Tanpa menggunakan  prinsip manajemen mutu tersebut, maka sesungguhnya sistem manajemen mutu 
tidak akan memberikan manfaat secara keseluruhan

Prinsip Manajemen Mutu sebagaimana yang dikemukakan Masaake Imae (1971) yang ditulis dalam bukunya berjudul 
10 QC Maxims yang kemudian juga menjadi acuan dalam standar ISO 9001. Instisari dari sepuluh prinsip itu dapat dijelaskan 
secara singkat sebagai berikut :

1.Terapkan PDCA dalam Setiap Tindakan. Pengendalian dan perbaikan mutu merupakan kegiatan yang berkelanjutan 
yang harus dijalankan secara sistematis dengan menerapkan pendekatan manajemen (PDCA) PLAN, DO, CHECK and 
ACTION ( Urutan Prioritas) dari setiap Karakteristik.

Setelah memahami ekspektasi pelanggan terhadap karakteristik mutu produk, kita dapat melanjutkan pertanyaan ketiga 
tentang bagaimana kepentingan relatif ( urutan prioritas ) dari setiap karakteristik itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat 
menggunakan suatu alat yang populer dewasa ini, yaitu: Penyebaran Fungsi Mutu (Quality Function Deployment = QFD).

Dalam kenyataan , karakteristik mutu yang diinginkan oleh pelanggan, tingkat ekspektasi pelanggan dan kepentingan relatif 
dari setiap kreteria dapat saling bertentangan, sebagai misal : Mobil dengan akselerasi cepat dan hemat dalam penggunaan 
bahan bakar merupakan karakteristik yang diinginkan pelanggan, namun memiliki trade off di antara kedua karakteristik itu. 
Restoran dengan pelayanan prima, makanan yang enak, dan harga yang rendah, merupakan karakteristik mutu yang dinginkan 
oleh pelanggan, namun saling bertentangan dengan satu dan lainnya. Sistem komputer dengan keamaman tinggi dan akses 
yang mudah, merupakan karakteristik mutu yangdiinginkan pelanggan, namun saling bertentangan antara satu dengan 
yang lainnya engineering design yang aman, andal, efesien, dan tidak mahal merupakan karakteristik mutu yang dinginkan 
pelanggan, namun).

2.Kendalikan kegiatan sejak awal. Pengendalian mutu hendaknya dilakukan sejak awal atau sedini mungkin pada setiap 
proses, sebab keterlambatan pengendalian akan menjadi penerobosan yang tidak perlu yang sebenarnya dicegah.

3.Jangan menyalahkan orang lain. Sikap menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya 
akan menimbulkan masalah baru. Bila ditemukan masalah, jangan mencari siapa yang bersalah.Tetapi pikirkanlah penyebab 
terjadinya masalah dan temukan langkahlangkah perbaikannya.

4.Bertindak berdasarkan prinsip prioritas. Prinsip prioritas adalah prinsip mengutamakan yang utama, atau 
mendahulukan yang penting dalam melakukan suatu tindakan. Sebelum bertindak, pertimbangkan tingkat kepentingan dari apa 
yang akan dilakukan. Bila tindakan itu terkait dengan pemecahan masalah, prioritas hendaknya diberikan pada masalah yang 
paling penting atau paling besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan. Biasanya dalam pemecahan masalah juga berlaku 
prinsip pareto atau prinsip 20:80, artinya dalam pemecahan suatu masalah, hendaknya prioritas diberikan pada 20% penyebab 
utamanya yang menimbulakn dampak perbaikan 80%.

5.Proses berikutnya adalah Pelanggan. Pelanggan adalah proses berikutnya yang menerima atau menggunakan jasa 
atau produk dari proses sebelumnya. Dalam rangkaian diagram diatas, A sampai L adalah pelanggan. Konsep hubungan 
pelangganpemasok ini bisa diaplikasikan secara internal maupun secara eksternal.Secara internal, setiap proses adalah 
pelanggan saat menerima hasil kerja dari unit lain. Secara eksternal semua mata rantai produk, mulai dari distributor, agen, 
pengecer sampai pembeli atau pemakai langsung suatu produk atau jasa adalah termasuk dalam pengertian hubungan 
pelangganpemasok.

Setiap proses berikutnya memiliki empat hal pokok yang sangat penting dan menjadi fokus pemikiran bagi proses 
sebelumnya.Empat hal pokok itu adalah kebutuhan, persyratan, harapan, dan persepsi.Kedua pihak hendaknya sebelumnya 
harus memikirkan apa yang dibutuhkan, diisyaratkan, diharapakan dan dipersepsikan oleh proses berikutnya. Upaya sistematis 
untuk mengidentifikasi dan memenuhi empat hal pokok itu dinamakan fokus pelanggan.

6.Setiap Tindakan Perbaikan Diikuti Pencegahan. Tindakan koneksi adalah tindakan awal untuk menghilangkan 
fenomena dari suatu kondisi yang tidak diinginkan. Kondisi yang tidak diinginkan adalah masalah. Misalnya terjadi 
penyimpangan berat produk. Setelah penyimpanagan dikoreksi, selanjutnya perlu dianalisa secara lebih teliti sampai ditemukan 
akar penyebab yang paling dalam. Bila akar penyebab telah dapat diidentifikasi, maka selanjutnya dipikirkan alternatif cara yang 
paling efektif untuk mencegah terulangnya masalah yang sama.Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan idealnya dilakukan 
bersamaan terhadap suatu maslah.Contoh tindakan pencegahan pada contoh kasus di atas misalnya melakukan kalibrasi 
secara berkala terhadap mesin pengantongan dan menyediakan prosedur untuk pemeliharaan preventif.

Apa yang dikatakan standar ISO 9001 tentang perbaikan? Perusahaan harus mengambil langkahlangkah untuk 
mengeliminasi penyebab terjadinya ketidak sesuaian agar masalah yang sama tidak terulang kembali.Tindakan yang diambil 
haruslah dengan dampak yang ditimbulkan.

Apa yang dikatakan standar tentang pencegahan? Perusahaan harus memastikan langkahlangkah yang diambil untuk 
menghilangkan penyebabpenyebab ketidak sesuaian untuk pencegahan yang diambil haruslah sesuai dengan dampak potensi 
yang ditimbulkan.

Fokus sistem manajemen mutu pada hakekatnya adalah mencegah terjadinya kegagalan pada seluruh tahapan mulai 
input,proses sampai outpru akhir dengan pendekatan sistematik holistik, sinergistik dan antisipatif.

7.Berbicara berdasarkan Data. Data adalah dasar untuk melakukan suatu tinadakan. Dalam penyelesaian masalah data 
menjadi landasan bertindak agar keputusan yang diambil tepat dan benar. Agar pemanfaatan data dapat tepat dan benar maka 
pendekatan statistik sangat dianjurkan dalam sistem manajemen mutu industri otomotif ISO / TS 16949 penerapan statistik 
merupakan keharusan.

8.Perbaikan Diawali dengan Penetapan Sasaran. Tujuan dari suatu tindakan haruslah jelas dan ditentukan sejak awal 
agar efektivitas tindakan dapat dinilai secara objektif. Sistem manajemen mutu ISO 9001 mensyaratkan perusahaan untuk 
menetapkan tujuan. Dikatakan : sasaransasaran muttu, termasuk sasaran lainnya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian 
produk ditetapkan pada unit-unit fungsional pada berbagai tingkatan dalam perusahaan.Sasaran mutu dibuat spesifik dan 
sejalan dengan kebijakan mutu.

Sasaran perlu ditetapkan agar evaluasi keberhasilan dapat dilakukakn setelah perbaikan.Dalam penetapan sasaran 
biasanya digunakan prinsip “SMART”.

S =Spesific : sasaran harus jelas dan spesifik
M =Measurable : sasaran harus dapat diukur
A =Attainable : sasaran harus realistis dan mungkin dicapai
R =Reasonable : harus ada alasan terhadap pemilihan sasaran.
T =Time : sasaran harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.
9.Market in Concept. Konsep dasar merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan produk dengan memfokusakan 

perhatian pada kebutuhan pasar, bukan pada apa yang mampu diproduksi atau dibuat oleh perusahaan. Hampir sama dengan 
konsep fokus pelanggan, konsep pasar lebih menekankan pada kebutuhan pasar.Sebelum memproduksi secara massal 
sebaiknya prusahaan meliti kebutuhan pasar.Secara lebih fokus kebutuhan pasar berarti melihat kebutuhan,persyratan, 
harapan, calon pelanggan pad segmen yang menjadi terget.

10.Biasakan Mencatat, Membuat Prosedur dan Menetapkan Standar. Menyediakan prosedur tertuilis dan penetapan 
standar mutu/hasil kerja harus selalu dijadikan kebiasaan dalam setiap kegiatan, sehingga tidakan pengendalian dan 
penungkatan mutu dapat lebih konsisten dan mudah dilakukan.•

Sosialisasi 
People Review 
2010 
JAKARTA - Direktorat SDM  menye
lenggarakan acara Sosialisasi 
People review 2010 pada Senin 
(12/7) di Lantai M Gedung Utama. 
Aca ra dihadiri Direktur SDM Rukmi 
Hadihartini, Di rektur Hulu Bagus 
Setiardja, Sekretaris Perseroan 
Toharso, SVP HR Mamad Samadi 
dan pekerjapekerja yang an tusias 
meng ikuti  penjelasan Direktur SDM 
tentang New People review 2010.

Rukmi Hadihartini meng
akui adanya banyak kritik dan  
ketidakpuasan pe ker ja atas 
diberlakukannya People review. 
Namun ia juga me nya takan bahwa 
sistem ini belumlah sempurna. 
“Tetapi paling tidak setelah lima kali 
kita melakukan, kita sudah mu lai 
ter biasa sesuatu itu di ukur dengan 
suatu evidence, meskipun belum 
sempurna,” kata Rukmi.

Sementara senada de ngan  
Direktur SDM, SVP HR Mamad 
Samadi juga mengatakan bahwa se
te lah lima kali dilaksanakan, People 
review harus te rus di sempurnakan.  
“Karena apa yang kita ciptakan, 
apa yang kita buat, pasti ada 
kekurangannya,” ujar Mamad. 

Mamad menambahkan bahwa 
aca ra ini untuk menyosialisasikan 
per u bahanperubahan yang me mang 
diperlukan, agar pro ses sosialisasi ini  
dan juga hasilnya lebih baik  dari yang 
sebelumnya. 

Sosialisasi People review ini 
ber hasil menyedot perhatian banyak 
pe kerja, sehingga memenuhi ruangan 
Lantai M Gedung Utama.MPUHK

KOMITMEN “READY TO DO THE BEST”
HR SERVICES DAN MITRA KERJA EKSTERNAL
Untuk menjadi Fungsi HR yang world class, maka Fungsi HR harus dapat membawa seluruh Pekerjanya ke 
dalam kondisi yang nyaman untuk bekerja sehingga mereka berkinerja secara optimal. Sebagai pemegang 
peranan strategic partner, change agent, employee champion, dan administrative expert, Fungsi HR harus 
mampu memberikan fasilitasi ke kondisi nyaman tersebut, memberikan layanan bahkan sebelum Pekerja itu 
merasa membutuhkannya. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan layanan kepada Pekerja PT Pertamina 
(Persero), Fungsi Human Resources, dalam hal ini khususnya Fungsi HR Services, secara terus menerus 
berusaha mengembangkan proses dan mutu layanannya. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaannya seharihari, HR Services selama ini bekerja sama dan 
sangat erat kaitannya dengan para mitra kerja internal dan eksternal. Sehubungan dengan upaya peningka
tan kerjasama dan optimalisasi layanan kepada Pekerja, maka telah diselenggarakan Commitment Building 
antara HR Services dan khususnya dengan para mitra kerja eskternal terkait pada Hari Sabtu, 24 Juli 2010 
di Pulau Anyer, dengan tema ”ready to do the Best”.

Dalam program dimaksud, selain diberikan motivasi tentang optimizing Customer relations & services dari 
Bumi Arasy, Lembaga yang selama ini bergerak dalam bidang HRD & Management Consultant, dilakukan 
pula sharing mengenai proses bisnis dan program kerja HR Services, khususnya tentang travel management, 
dan layanan bagi Pekerja baru, mutasi, dan MPPK, disamping juga dilakukan team building, yang tujuannya 
adalah membangun semangat kebersamaan dan semangat melayani secara bersama, harmonis dan saling 
bersinergi. Acara ditutup dengan penandatanganan kesepakatan sebagai lambang kesiapan melangkah dan 
bentuk komitmen bahwa pihak HR Services dan Mitra Kerja Eksternal siap melayani Pekerja PT Pertamina 
(Persero) secara optimal dan bekerja sama/bersinergi dengan lebih baik lagi.

Dalam pembukaannya, SVP Human Resource, Mamad Samadi, memberikan penghargaan yang setinggi
tingginya  atas partisipasi para peserta, khususnya wakil dari pihak eksternal. Mamad Samadi juga menyam
paikan bahwa Perusahaan tidak akan mampu memberikan layanan yang excellence tanpa dukungan dari 
pihak/mitra kerja eksternal, kontribusi dari pihak intern dan eksternal harus terus ditingkatkan sejalan dengan 
tuntutan Pekerja dan tuntutan bisnis yang juga terus meningkat.

Adapun mitra kerja eksternal yang selama ini telah melakukan kerja sama dengan Perusahaan adalah 
sebagai berikut : 
1. BANK (BNI, MANDIRI, BRI), yang selama ini menanagani pembayaran upah Pekerja dan penghasilan 

lainnya.
2. DANA PENSIUN DAN DPLK (TUGU MANDIRI, BRINGINLIFE, JIWASRAYA, BNI LIFE), yang selama ini 

mengurus iuran pension para Pekerja.
3. TRAVEL MANAGEMENT (KAHA TOUR , MITRA TRAVEL, CORPORATE CARD, SINGAPORE AIRLINES), 

yang selama ini mengurus dan memfasilitasi perjalanan dinas Pekerja.
4. JAMSOSTEK,  Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pertamina Dana Ventura, yang selama ini mengelola dan 

mengurus benefit hari tua Pekerja.

Diharapkan melalui inisiasi program Commitment Building ini, bukan hanya tercipta hubungan kerja yang 
solid, namun membawa impak positf bagi terpenuhinya kebutuhan layanan Pekerja, sehingga Pekerja dapat 
terus berkarya dengan baik.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan 
minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia 
(National Oil Company), memiliki wilayah operasi dengan 
kondisi geografis yang unik dan sangat luas serta kondisi 
demografis yang tersebar. Untuk itu penyelenggaraan 
telekomunikasi merupakan hal mutlak dan kebutuhan 
yang sangat vital untuk mendukung kegiatan bisnis 
perusahaan dalam upaya mewujudkan visi menjadi 
perusahaan minyak nasional kelas dunia.

Sistem telekomunikasi t idak terlepas dari 
penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio 
yang akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan 
kegiatan telekomunikasi. Sedangkan spektrum  frekuensi 
radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang 
mempunyai nilai strategis dan dikuasi oleh negara, 
dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pos Dan 
Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang diberi wewenang 
penuh untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan 
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan  Tata Kelola legalitas 
Operasi Radio Frekuensi  Pertamina yang compliance 
dengan regulasi Pemerintah, maka pada  tanggal  1 sd 3  

Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, koreksi data 
frekuensi stasiun radio, penggudangan/penghapusan 
data stasiun radio, penyesuaian masa laku ISR baru, 
perubahan data alamat sehubungan dengan adanya 
pemekaran wilayah/unit operasi Pertamina Group, dan 
koreksi data koordinat pada ISR.

Dalam Rapat Kerja ini juga telah disepakati untuk 
melakukan Inventarisasi aset perangkat komunikasi 
diseluruh Wilayah/Unit Operasi Pertamina Group.

Rapat Kerja Coklit ISR Tahun 2010 diakhiri dengan 
penandatanganan dokumen Berita Acara Optimalisasi 

Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data 
Frekuensi Radio PT Pertamina (Persero) oleh Gunadi 
(KaSubDit Operasi Frekuensi Radio) selaku perwakilan 
dari pihak Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi 
Radio  Ditjen Postel dan Herry Syam (Manager 
Data Center Operations and Communication) selaku 
perwakilan dari pihak PT. Pertamina (Persero).•

Juli 2010 lalu telah dilaksanakan Rapat Kerja Coklit Izin 
Stasiun Radio (ISR) Tahun 2010. Rapat Kerja ini dibuka 
secara resmi oleh VP IT Operation  Corporate Shared 
Service, dan dihadiri oleh Ditjen Postel selaku nara 
sumber serta perwakilan fungsi IT dari setiap wilayah/
unit operasi Pertamina Group.

Dalam sambutannya VP IT Operation mengimbau 
kepada fungsi IT di seluruh wilayah/unit operasi 
Pertamina Group untuk dapat melakukan inventarisasi 
aset telekomunikasi secara berkelanjutan dengan tetap 
berkoordinasi dengan Fungsi Data Center Operations 
and Communication selaku pengelola ISR di PT 
Pertamina (Persero). Disamping itu VP IT Operation 
juga mengharapkan Ditjen Postel dapat memberikan 
pengarahan mengenai regulasi Izin Stasiun Radio dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik.

Rapat Kerja ini merupakan rencana kerja tahunan 
Fungsi Data Center Operations and Communication  
bekerja sama dengan Ditjen Postel sekalu regulator 
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, untuk 
melakukan Verifikasi dan validasi data ISR PT 
Pertamina (Persero) yang meliputi pembayaran Biaya 
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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
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Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management   Dit. PI & MR   Sumber : Manajemen Mutu Blogspot  Nopember 2009

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: QMRenstra@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

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Upaya Menjaga Compliance  dalam Bidang 
Telekomunikasi dengan Tata Kelola 
Legalitas Operasi Radio Frekuensi

Belajar Prinsip Manajemen Mutu dari 
10 QC Maxims (Bagian I)

Perlu Bukti Inovasi Berkelanjutan
Referensi dari salah satu situs ensiklopedia yaitu Wikipedia, mendefinisikan kata 

‘Inovasi’ sebagai “proses” dan / atau “hasil” pengembangan dan / atau pemanfaatan 
/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan 
pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan / atau jasa), 
proses, dan / atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara 
signifikan (terutama ekonomi dan sosial).  

Dari hasil ThemeOMeter 7  Final Result, diperoleh root causes hasil FGD bagi 
praktekpraktek yang tidak efektif dalam mendukung budaya kinerja yang menjadi 
prioritas untuk perbaikan yaitu ide inovasi dibawa dari luar fungsi (contoh: dari fungsi 
lain atau perusahaan lain) dan ide inovasi datang dari pimpinan.

Pada kenyataannya, ideide perbaikan dan inovasi banyak bermunculan dari 
para pekerja yang 
diimplementasikan dalam 
pekerjaannya sehari
hari. Value creation yang 
dihasilkan terdiri atas: 
Quality, Cost, Delivery, 
Environment, Safety 
and Morale.  Kegiatan 
ini di tingkat Unit / 
Region didukung oleh 
Top Management yaitu 
General Manager Unit / 
Region dengan melaksanakan konvensi / presentasi gugus CIP. Hal ini dapat dilihat 
dari terbentuknya gugus mutu atau kelompok kerja perbaikan yang terlibat aktif 
dalam kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) yang dipelopori oleh RU V 
Balikpapan sejak tahun 1993. Dan sampai dengan akhirnya terwujud pelaksanaan 
konvensi tingkat Korporat pada tahun 2007.

 Bentuk gugus mutu 
tersebut yaitu Gugus Kendali 
Mutu (GKM) yang terdiri 
dari 3 – 8 orang dan berasal 
dari 1 fungsi yang sama. 
Sedangkan Proyek Kendali 
Mutu (PKM) merupakan 
kelompok perbaikan yang 
terdiri dari 3 – 10 orang 
dan berasal dari berbagai 
Fungsi atau Direktorat. Yang 
terakhir Sistem Saran (SS) adalah kelompok perbaikan yang terdiri dari 12 orang.

Tahapan dukungan kegiatan CIP ini adalah sebagai berikut :
1. Sosialisasi TQM, termasuk 

CIP dan halhal yang 
terkait, perlu dilakukan 
untuk memberikan 
kesadaran mutu kepada 
seluruh anggota 
organisasi.

2. Pendidikan dan pelatihan 
kepada seluruh pekerja.

3. Mentoring termasuk 
pembinaan dan bimbingan 
harus dilakukan secara 
kontinyu bagi aktivis CIP terutama pada tahuntahun awal dalam implementasi 
CIP.

4. Pengukuran kinerja dimana aktivitas CIP dinilai dan harus merupakan bagian dari 
sistem pengukuran kinerja karyawan terkait karir dan penghasilan.

5. Sistem penghargaan berupa pengakuan, hadiah materi dan mengikutsertakan 
aktivis CIP dalam kegiatan konvensi bagi aktivis CIP untuk memacu peningkatan 
mutu. 
Sejalan dengan 

perkembangannya, 
dua tahun terakhir ini 
kegiatan gugus mutu pun 
diimplementasikan untuk 
Direktorat NonTeknis & 
Kantor Pusat yaitu Dit. 
Keuangan, Dit. Umum 
dan Dit. SDM. Hal ini 
menunjukkan bahwa ide 
perbaikan dan inovasi tidak 
hanya dapat diperoleh dari lingkup teknis, namun juga lingkup manajemen. 

Bukti – bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa kegiatan berinovasi bagi 
pekerja sangat terbuka luas dan mendapat dukungan penuh dari Top Management. 
Dengan demikian kesimpulan tentang ide inovasi dibawa dari luar fungsi atau 
berasal dari pimpinan sesuai kesimpulan ThemeOMeter 7 harus dipertanyakan 
kembali. Upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah mempublikasikan setiap 
kegiatan inovasi melalui sarana presentasi di tingkat Unit / Region / Bisnis / Korporat 
termasuk memanfaatkan secara maksimal media Portal KOMET. •

  

Dalam kolom QCorner edisi 24 Mei 2010 yang berjudul “Lihat dan Pahami Manajemen Mutu dengan Berbagai Gaya dan 
Pendekatan” kita menyinggung bahwa menurut pandangan ISO, manajemen mutu merupakan suatu pendekatan manajemen 
untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk 
kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi 
serta masyarakat.

Sistem manajemen mutu yang diimplementasikan dengan komitmen yang konsisten, akan memberikan manfaat dan 
kesuksesan bagi semua pemangku kepentingan dalam organisasi kepemerintahan. Untuk mencapai manfaat dan kesuksesan 
tersebut harus dilandasi dengan beberapa prinsip manajemen mutu yang sudah ditetapkan dalam standar internasional.

Prinsipprinsip manajemen mutu tersebut harus ditanamkan kepada semua personil untuk dipahami mendasari 
tindakantindakan yang diperlukan dalam membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan 
berkesinambungan. Tanpa menggunakan  prinsip manajemen mutu tersebut, maka sesungguhnya sistem manajemen mutu 
tidak akan memberikan manfaat secara keseluruhan

Prinsip Manajemen Mutu sebagaimana yang dikemukakan Masaake Imae (1971) yang ditulis dalam bukunya berjudul 
10 QC Maxims yang kemudian juga menjadi acuan dalam standar ISO 9001. Instisari dari sepuluh prinsip itu dapat dijelaskan 
secara singkat sebagai berikut :

1.Terapkan PDCA dalam Setiap Tindakan. Pengendalian dan perbaikan mutu merupakan kegiatan yang berkelanjutan 
yang harus dijalankan secara sistematis dengan menerapkan pendekatan manajemen (PDCA) PLAN, DO, CHECK and 
ACTION ( Urutan Prioritas) dari setiap Karakteristik.

Setelah memahami ekspektasi pelanggan terhadap karakteristik mutu produk, kita dapat melanjutkan pertanyaan ketiga 
tentang bagaimana kepentingan relatif ( urutan prioritas ) dari setiap karakteristik itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat 
menggunakan suatu alat yang populer dewasa ini, yaitu: Penyebaran Fungsi Mutu (Quality Function Deployment = QFD).

Dalam kenyataan , karakteristik mutu yang diinginkan oleh pelanggan, tingkat ekspektasi pelanggan dan kepentingan relatif 
dari setiap kreteria dapat saling bertentangan, sebagai misal : Mobil dengan akselerasi cepat dan hemat dalam penggunaan 
bahan bakar merupakan karakteristik yang diinginkan pelanggan, namun memiliki trade off di antara kedua karakteristik itu. 
Restoran dengan pelayanan prima, makanan yang enak, dan harga yang rendah, merupakan karakteristik mutu yang dinginkan 
oleh pelanggan, namun saling bertentangan dengan satu dan lainnya. Sistem komputer dengan keamaman tinggi dan akses 
yang mudah, merupakan karakteristik mutu yangdiinginkan pelanggan, namun saling bertentangan antara satu dengan 
yang lainnya engineering design yang aman, andal, efesien, dan tidak mahal merupakan karakteristik mutu yang dinginkan 
pelanggan, namun).

2.Kendalikan kegiatan sejak awal. Pengendalian mutu hendaknya dilakukan sejak awal atau sedini mungkin pada setiap 
proses, sebab keterlambatan pengendalian akan menjadi penerobosan yang tidak perlu yang sebenarnya dicegah.

3.Jangan menyalahkan orang lain. Sikap menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya 
akan menimbulkan masalah baru. Bila ditemukan masalah, jangan mencari siapa yang bersalah.Tetapi pikirkanlah penyebab 
terjadinya masalah dan temukan langkahlangkah perbaikannya.

4.Bertindak berdasarkan prinsip prioritas. Prinsip prioritas adalah prinsip mengutamakan yang utama, atau 
mendahulukan yang penting dalam melakukan suatu tindakan. Sebelum bertindak, pertimbangkan tingkat kepentingan dari apa 
yang akan dilakukan. Bila tindakan itu terkait dengan pemecahan masalah, prioritas hendaknya diberikan pada masalah yang 
paling penting atau paling besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan. Biasanya dalam pemecahan masalah juga berlaku 
prinsip pareto atau prinsip 20:80, artinya dalam pemecahan suatu masalah, hendaknya prioritas diberikan pada 20% penyebab 
utamanya yang menimbulakn dampak perbaikan 80%.

5.Proses berikutnya adalah Pelanggan. Pelanggan adalah proses berikutnya yang menerima atau menggunakan jasa 
atau produk dari proses sebelumnya. Dalam rangkaian diagram diatas, A sampai L adalah pelanggan. Konsep hubungan 
pelangganpemasok ini bisa diaplikasikan secara internal maupun secara eksternal.Secara internal, setiap proses adalah 
pelanggan saat menerima hasil kerja dari unit lain. Secara eksternal semua mata rantai produk, mulai dari distributor, agen, 
pengecer sampai pembeli atau pemakai langsung suatu produk atau jasa adalah termasuk dalam pengertian hubungan 
pelangganpemasok.

Setiap proses berikutnya memiliki empat hal pokok yang sangat penting dan menjadi fokus pemikiran bagi proses 
sebelumnya.Empat hal pokok itu adalah kebutuhan, persyratan, harapan, dan persepsi.Kedua pihak hendaknya sebelumnya 
harus memikirkan apa yang dibutuhkan, diisyaratkan, diharapakan dan dipersepsikan oleh proses berikutnya. Upaya sistematis 
untuk mengidentifikasi dan memenuhi empat hal pokok itu dinamakan fokus pelanggan.

6.Setiap Tindakan Perbaikan Diikuti Pencegahan. Tindakan koneksi adalah tindakan awal untuk menghilangkan 
fenomena dari suatu kondisi yang tidak diinginkan. Kondisi yang tidak diinginkan adalah masalah. Misalnya terjadi 
penyimpangan berat produk. Setelah penyimpanagan dikoreksi, selanjutnya perlu dianalisa secara lebih teliti sampai ditemukan 
akar penyebab yang paling dalam. Bila akar penyebab telah dapat diidentifikasi, maka selanjutnya dipikirkan alternatif cara yang 
paling efektif untuk mencegah terulangnya masalah yang sama.Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan idealnya dilakukan 
bersamaan terhadap suatu maslah.Contoh tindakan pencegahan pada contoh kasus di atas misalnya melakukan kalibrasi 
secara berkala terhadap mesin pengantongan dan menyediakan prosedur untuk pemeliharaan preventif.

Apa yang dikatakan standar ISO 9001 tentang perbaikan? Perusahaan harus mengambil langkahlangkah untuk 
mengeliminasi penyebab terjadinya ketidak sesuaian agar masalah yang sama tidak terulang kembali.Tindakan yang diambil 
haruslah dengan dampak yang ditimbulkan.

Apa yang dikatakan standar tentang pencegahan? Perusahaan harus memastikan langkahlangkah yang diambil untuk 
menghilangkan penyebabpenyebab ketidak sesuaian untuk pencegahan yang diambil haruslah sesuai dengan dampak potensi 
yang ditimbulkan.

Fokus sistem manajemen mutu pada hakekatnya adalah mencegah terjadinya kegagalan pada seluruh tahapan mulai 
input,proses sampai outpru akhir dengan pendekatan sistematik holistik, sinergistik dan antisipatif.

7.Berbicara berdasarkan Data. Data adalah dasar untuk melakukan suatu tinadakan. Dalam penyelesaian masalah data 
menjadi landasan bertindak agar keputusan yang diambil tepat dan benar. Agar pemanfaatan data dapat tepat dan benar maka 
pendekatan statistik sangat dianjurkan dalam sistem manajemen mutu industri otomotif ISO / TS 16949 penerapan statistik 
merupakan keharusan.

8.Perbaikan Diawali dengan Penetapan Sasaran. Tujuan dari suatu tindakan haruslah jelas dan ditentukan sejak awal 
agar efektivitas tindakan dapat dinilai secara objektif. Sistem manajemen mutu ISO 9001 mensyaratkan perusahaan untuk 
menetapkan tujuan. Dikatakan : sasaransasaran muttu, termasuk sasaran lainnya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian 
produk ditetapkan pada unit-unit fungsional pada berbagai tingkatan dalam perusahaan.Sasaran mutu dibuat spesifik dan 
sejalan dengan kebijakan mutu.

Sasaran perlu ditetapkan agar evaluasi keberhasilan dapat dilakukakn setelah perbaikan.Dalam penetapan sasaran 
biasanya digunakan prinsip “SMART”.

S =Spesific : sasaran harus jelas dan spesifik
M =Measurable : sasaran harus dapat diukur
A =Attainable : sasaran harus realistis dan mungkin dicapai
R =Reasonable : harus ada alasan terhadap pemilihan sasaran.
T =Time : sasaran harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.
9.Market in Concept. Konsep dasar merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan produk dengan memfokusakan 

perhatian pada kebutuhan pasar, bukan pada apa yang mampu diproduksi atau dibuat oleh perusahaan. Hampir sama dengan 
konsep fokus pelanggan, konsep pasar lebih menekankan pada kebutuhan pasar.Sebelum memproduksi secara massal 
sebaiknya prusahaan meliti kebutuhan pasar.Secara lebih fokus kebutuhan pasar berarti melihat kebutuhan,persyratan, 
harapan, calon pelanggan pad segmen yang menjadi terget.

10.Biasakan Mencatat, Membuat Prosedur dan Menetapkan Standar. Menyediakan prosedur tertuilis dan penetapan 
standar mutu/hasil kerja harus selalu dijadikan kebiasaan dalam setiap kegiatan, sehingga tidakan pengendalian dan 
penungkatan mutu dapat lebih konsisten dan mudah dilakukan.•

Sosialisasi 
People Review 
2010 
JAKARTA - Direktorat SDM  menye
lenggarakan acara Sosialisasi 
People review 2010 pada Senin 
(12/7) di Lantai M Gedung Utama. 
Aca ra dihadiri Direktur SDM Rukmi 
Hadihartini, Di rektur Hulu Bagus 
Setiardja, Sekretaris Perseroan 
Toharso, SVP HR Mamad Samadi 
dan pekerjapekerja yang an tusias 
meng ikuti  penjelasan Direktur SDM 
tentang New People review 2010.

Rukmi Hadihartini meng
akui adanya banyak kritik dan  
ketidakpuasan pe ker ja atas 
diberlakukannya People review. 
Namun ia juga me nya takan bahwa 
sistem ini belumlah sempurna. 
“Tetapi paling tidak setelah lima kali 
kita melakukan, kita sudah mu lai 
ter biasa sesuatu itu di ukur dengan 
suatu evidence, meskipun belum 
sempurna,” kata Rukmi.

Sementara senada de ngan  
Direktur SDM, SVP HR Mamad 
Samadi juga mengatakan bahwa se
te lah lima kali dilaksanakan, People 
review harus te rus di sempurnakan.  
“Karena apa yang kita ciptakan, 
apa yang kita buat, pasti ada 
kekurangannya,” ujar Mamad. 

Mamad menambahkan bahwa 
aca ra ini untuk menyosialisasikan 
per u bahanperubahan yang me mang 
diperlukan, agar pro ses sosialisasi ini  
dan juga hasilnya lebih baik  dari yang 
sebelumnya. 

Sosialisasi People review ini 
ber hasil menyedot perhatian banyak 
pe kerja, sehingga memenuhi ruangan 
Lantai M Gedung Utama.MPUHK

KOMITMEN “READY TO DO THE BEST”
HR SERVICES DAN MITRA KERJA EKSTERNAL
Untuk menjadi Fungsi HR yang world class, maka Fungsi HR harus dapat membawa seluruh Pekerjanya ke 
dalam kondisi yang nyaman untuk bekerja sehingga mereka berkinerja secara optimal. Sebagai pemegang 
peranan strategic partner, change agent, employee champion, dan administrative expert, Fungsi HR harus 
mampu memberikan fasilitasi ke kondisi nyaman tersebut, memberikan layanan bahkan sebelum Pekerja itu 
merasa membutuhkannya. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan layanan kepada Pekerja PT Pertamina 
(Persero), Fungsi Human Resources, dalam hal ini khususnya Fungsi HR Services, secara terus menerus 
berusaha mengembangkan proses dan mutu layanannya. 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan pekerjaannya seharihari, HR Services selama ini bekerja sama dan 
sangat erat kaitannya dengan para mitra kerja internal dan eksternal. Sehubungan dengan upaya peningka
tan kerjasama dan optimalisasi layanan kepada Pekerja, maka telah diselenggarakan Commitment Building 
antara HR Services dan khususnya dengan para mitra kerja eskternal terkait pada Hari Sabtu, 24 Juli 2010 
di Pulau Anyer, dengan tema ”ready to do the Best”.

Dalam program dimaksud, selain diberikan motivasi tentang optimizing Customer relations & services dari 
Bumi Arasy, Lembaga yang selama ini bergerak dalam bidang HRD & Management Consultant, dilakukan 
pula sharing mengenai proses bisnis dan program kerja HR Services, khususnya tentang travel management, 
dan layanan bagi Pekerja baru, mutasi, dan MPPK, disamping juga dilakukan team building, yang tujuannya 
adalah membangun semangat kebersamaan dan semangat melayani secara bersama, harmonis dan saling 
bersinergi. Acara ditutup dengan penandatanganan kesepakatan sebagai lambang kesiapan melangkah dan 
bentuk komitmen bahwa pihak HR Services dan Mitra Kerja Eksternal siap melayani Pekerja PT Pertamina 
(Persero) secara optimal dan bekerja sama/bersinergi dengan lebih baik lagi.

Dalam pembukaannya, SVP Human Resource, Mamad Samadi, memberikan penghargaan yang setinggi
tingginya  atas partisipasi para peserta, khususnya wakil dari pihak eksternal. Mamad Samadi juga menyam
paikan bahwa Perusahaan tidak akan mampu memberikan layanan yang excellence tanpa dukungan dari 
pihak/mitra kerja eksternal, kontribusi dari pihak intern dan eksternal harus terus ditingkatkan sejalan dengan 
tuntutan Pekerja dan tuntutan bisnis yang juga terus meningkat.

Adapun mitra kerja eksternal yang selama ini telah melakukan kerja sama dengan Perusahaan adalah 
sebagai berikut : 
1. BANK (BNI, MANDIRI, BRI), yang selama ini menanagani pembayaran upah Pekerja dan penghasilan 

lainnya.
2. DANA PENSIUN DAN DPLK (TUGU MANDIRI, BRINGINLIFE, JIWASRAYA, BNI LIFE), yang selama ini 

mengurus iuran pension para Pekerja.
3. TRAVEL MANAGEMENT (KAHA TOUR , MITRA TRAVEL, CORPORATE CARD, SINGAPORE AIRLINES), 

yang selama ini mengurus dan memfasilitasi perjalanan dinas Pekerja.
4. JAMSOSTEK,  Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pertamina Dana Ventura, yang selama ini mengelola dan 

mengurus benefit hari tua Pekerja.

Diharapkan melalui inisiasi program Commitment Building ini, bukan hanya tercipta hubungan kerja yang 
solid, namun membawa impak positf bagi terpenuhinya kebutuhan layanan Pekerja, sehingga Pekerja dapat 
terus berkarya dengan baik.

PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan 
minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia 
(National Oil Company), memiliki wilayah operasi dengan 
kondisi geografis yang unik dan sangat luas serta kondisi 
demografis yang tersebar. Untuk itu penyelenggaraan 
telekomunikasi merupakan hal mutlak dan kebutuhan 
yang sangat vital untuk mendukung kegiatan bisnis 
perusahaan dalam upaya mewujudkan visi menjadi 
perusahaan minyak nasional kelas dunia.

Sistem telekomunikasi t idak terlepas dari 
penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio 
yang akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan 
kegiatan telekomunikasi. Sedangkan spektrum  frekuensi 
radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang 
mempunyai nilai strategis dan dikuasi oleh negara, 
dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pos Dan 
Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang diberi wewenang 
penuh untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan 
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan  Tata Kelola legalitas 
Operasi Radio Frekuensi  Pertamina yang compliance 
dengan regulasi Pemerintah, maka pada  tanggal  1 sd 3  

Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio, koreksi data 
frekuensi stasiun radio, penggudangan/penghapusan 
data stasiun radio, penyesuaian masa laku ISR baru, 
perubahan data alamat sehubungan dengan adanya 
pemekaran wilayah/unit operasi Pertamina Group, dan 
koreksi data koordinat pada ISR.

Dalam Rapat Kerja ini juga telah disepakati untuk 
melakukan Inventarisasi aset perangkat komunikasi 
diseluruh Wilayah/Unit Operasi Pertamina Group.

Rapat Kerja Coklit ISR Tahun 2010 diakhiri dengan 
penandatanganan dokumen Berita Acara Optimalisasi 

Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data 
Frekuensi Radio PT Pertamina (Persero) oleh Gunadi 
(KaSubDit Operasi Frekuensi Radio) selaku perwakilan 
dari pihak Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi 
Radio  Ditjen Postel dan Herry Syam (Manager 
Data Center Operations and Communication) selaku 
perwakilan dari pihak PT. Pertamina (Persero).•

Juli 2010 lalu telah dilaksanakan Rapat Kerja Coklit Izin 
Stasiun Radio (ISR) Tahun 2010. Rapat Kerja ini dibuka 
secara resmi oleh VP IT Operation  Corporate Shared 
Service, dan dihadiri oleh Ditjen Postel selaku nara 
sumber serta perwakilan fungsi IT dari setiap wilayah/
unit operasi Pertamina Group.

Dalam sambutannya VP IT Operation mengimbau 
kepada fungsi IT di seluruh wilayah/unit operasi 
Pertamina Group untuk dapat melakukan inventarisasi 
aset telekomunikasi secara berkelanjutan dengan tetap 
berkoordinasi dengan Fungsi Data Center Operations 
and Communication selaku pengelola ISR di PT 
Pertamina (Persero). Disamping itu VP IT Operation 
juga mengharapkan Ditjen Postel dapat memberikan 
pengarahan mengenai regulasi Izin Stasiun Radio dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik.

Rapat Kerja ini merupakan rencana kerja tahunan 
Fungsi Data Center Operations and Communication  
bekerja sama dengan Ditjen Postel sekalu regulator 
penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, untuk 
melakukan Verifikasi dan validasi data ISR PT 
Pertamina (Persero) yang meliputi pembayaran Biaya 
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Buku menggugah dan inspiratif 
ini merupakan edisi terbaru serial 
perubahan karya Rhenald Kasali. Hal 
yang menarik adalah, jika pada buku
buku sebelumnya penulis melaku
kan eksplorasi konsep manajemen 
perubahan yang bermuara pada ilmu 
behavioral genetics yang merupakan 
perpaduan antara ilmuilmu perilaku 
(behavioral science) dan ilmu gene
tika, di mana hasil dari eksplorasi itu 
menunjukkan bahwa untuk melaku
kan perubahan diperlukan adanya 
Change DNA, yaitu cara berpikir yang 
bersifat terbuka, maka  dalam buku 
terbarunya ini, Myelin : Mobilisasi In-
tangibles Menjadi Kekuatan Perubah-
an (2010), Profesor jebolan University 
of Illinois at Urbana Campaign ini  
membuat gebrakan dengan mengeks
plorasi temuantemuan terbaru dalam 
ilmu biologi yang merupakan babak 
baru dalam memahami hasil yang 
dicapai pada bukubuku sebelumnya. 
Temuan itu adalah tentang sesuatu 
yang menghasilkan gerakan atau 
motorik dalam diri manusia. Hal ini 
menunjukkan bahwa mindset change 
saja tidak cukup, karena orangorang 
yang mindsetnya telah berubah 
belum tentu bergerak.

Buku ini membahas proses pem
bentukan selongsong selsel saraf 
manusia yang membentuk keuta
maan pribadi maupun kemasyhuran 
bagi perusahaan. Konsep myelin 
(muscle memory) sangat penting buat 
menjelaskan bagaimana manusia, 
lembaga, dan perusahaan merawat 
intangibles. Muscle memory meru
pakan sumber dari segala talenta 
yang terbentuk melalui deep practice. 
Myelin tersebar merata dalam bentuk 
sistem saraf di otototot manusia. 
Myelin membentuk intangibles berupa 
keterampilan berwirausaha, reputasi, 
kepemimpinan, dan perubahan.

Myelin merupakan idiom dari 
dunia biologi yang jarang terdengar. 
Myelin adalah insulator yang mem
bungkus mata rantai jaringan saraf 
yang jika makin banyak ditempa, di
latih, menjadi semakin tebal sehingga 
kecepatan arus informasi dan gerak 
pun makin terpacu secara otomatis. 
Atlet unggulan, artis terkemuka, en
trepreneur sukses, pemimpin hebat, 
semuanya berorientasi pada tindakan 
dengan dorongan kuat dari dalam.

Inilah kesimpulan dari Rhenald 
Kasali. Tanpa tata nilai, tidak ada bu
daya korporat. Tanpa budaya korpo
rat, tidak ada budaya disiplin. Tanpa 
budaya disiplin, tidak ada reputasi, 
respek, kemajuan, dan perubahan. 
Perubahan tidak akan pernah terjadi 
sebelum terjadi perubahan pola pikir 
manusia. Perubahan yang berkelan
jutan dibangun di atas pondasi 
intangibles. Pemupukan intangibles 
memerlukan deep practice (latihan 
intensif) sampai menghasilkan myelin.
MPPERPUSTAKAAN

Olimart  Bertambah di Medan
MEDAN – Untuk kelima kalinya di Sumatera 
Utara, one stop service pelumas dengan brand 
OliMart  di Jl. Gunung Krakatau No. 118 B ber
operasi, (17/7). OliMart ini merupakan OliMart 
ke61 di Indonesia, yang dikelola oleh Dwipa 
Azzara bekerjasama dengan Unit Bisnis Pelu
mas Pertamina. Peresmian dilakukan oleh 
Sales Area manager Pelumas Medan, Bimo 
Wicaksono. 

OliMart merupakan outlet pelayanan servis 
dengan standar operasi Pertamina. Fasilitas 
yang diberikan antara lain penggantian oli yang 
khusus menggunakan pelumas Pertamina, 
juga layananan lain untuk konsumen. Seperti 
penggantian spareparts, aksesoris, dan per
baikan mesin dengan standar servis Prima, 
Informatif, Nyaman, Teruji, Ekonomis, dan 
Ra mah (PINTER).

MEMBANGUN NETwORK
Dengan penerapan standar pelayanan 

OliMart, maka konsumen otomotif akan 
mendapatkan pelayanan yang sama di seluruh 
OliMart yang ada di Indonesia. Menurut Bimo, 
kekuatan OliMart bukan hanya dari sisi fisik 
sebagai bengkel, tetapi sebagai network. 
“Kata kuncinya bagaimana memenangkan 

persaingan bisnis pelumas di sektor retail adalah 
bagaimana menang di bengkel resmi dan bengkel 
umum,” ujarnya.

“OliMart sendiri di desain dengan mem
perhatikan empat stakeholders, yaitu Pertamina 
sendiri, pemilik bengkel OliMart, mekanik 
OliMart, dan konsumen,” imbuh Bimo. Sekitar 95 
persen pemilik mobil mengganti oli di bengkel. 
Sedangkan sisanya lima persen, mengganti oli 
sendiri. Untuk itu, lanjut Bimo, memenangkan 
persaingan di bengkel resmi dilakukan dengan 
lobbying dan pendekatan, baik kepada ATPM 
nya maupun kepada mekanik bengkelbengkel 
tersebut.

Sedangkan untuk memenangkan kompetisi di 
bengkel umum, strategi pertama yang dilakukan 
adalah menyenangkan hati pemilik bengkel. 
Kedua, menyenangkan hati mekanik bengkel, 
dan ketiga, menyenangkan hati konsumennya.

OliMart di desain untuk pemilik bengkel 
agar mereka mendapatkan keuntungan, yaitu 
bengkelnya didesain bagus, sehingga menjadi 
bengkel represntatif yang berbeda dengan beng
kel yang lain. Konsumen yang melihat OliMart, 
akan muncul image bahwa bengkel tersebut 
ter percaya karena didukung langsung oleh Per
tamina.

KERJASAMA OLIMART
Dalam sistem kerjasama OliMart, Pertamina 

menetapkan syarat berupa minimal omzet, tem
pat bengkel strategis, dan bisa loyal kepada 
Pertamina. imbalannya, pemilik bengkel OliMart 
diberi signage, software IT, dan sebagainya. 
Siapapun yang punya bengkel yang lokasinya 
strategis, traffic density di atas 10 mobil per hari, 
dan punya jasa servis selain ganti oli, service, 
dan sebagainya dapat bergabung.

Dengan dioperasikannya OliMart Pertamina 
ini, diharapkan penggunaan pelumas Pertamina di 
Sumatera Utara akan meningkat dan masyarakat 
otomotif di Sumut mendapatkan pelayanan 
terbaik dari Olimart.MPNDJ
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JAKARTA – Berbagai upaya dila kukan 
Pertamina untuk mendukung dan mengawal 
program konversi minyak tanah ke LPG, yang 
digulirkan pemerintah sejak tahun 2007. Pro
gram nasional dengan target 52 juta rumah 
tangga pengguna paket Elpiji ini, kini telah 
menjangkau 44,5 juta rumah tangga dan 
usaha mikro pengguna LPG.

Impl ikasinya konversi  LPG  telah 
mengurangi subsidi pemerintah, setidaknya 
bisa menghemat APBN hingga Rp 15 triliun,  
karena mampu mengurangi konsumsi minyak 
ta nah yang selama ini disubsidi pe merintah. 
Hingga akhir tahun 2009 konsumsi minyak 
tanah turun drastis, dari konsumsi tahun 2007 
yang me nembus angka 6 juta kilo liter lebih, 
menjadi sekitar 3 juta kilo liter pada akhir 
tahun 2009.

Sebagai sebuah proses, per jalanan 
program konversi  tak semu lus yang 
direncanakan. Sebuah tek nologi baru, untuk 
mengubah ke biasaan banyak hal yang harus 
dijelaskan dan diperhatikan ma sya rakat 
pengguna Elpiji yang meru pakan golongan 
pra sejahtera. Di mana warga perlu diedukasi 
kembali dalam penggunaan, dan perawatan 
paket Elpiji yang aman.

Pertamina tidak ada habisnya melakukan 
sosialisasi, sidak ke sejumlah SPPBE dan 
Agen, bahkan memberikan asuransi dan 
santunan kepada korban insiden Elpiji. Sosiali
sasi setiap hari digiatkan di berbagai daerah 
yang menjadi sasaran pro gram konversi. 

Sidak juga terus dilakukan un tuk memantau 
dan memastikan prosedur pengisian, hingga 
pendis tribusian Elpiji ke agen telah sesuai 
dengan standar prosedur. Pekan lalu, Direktur 
Pemasaran dan Nia ga Pertamina, Djaelani 
Sutomo,  melakukan sidak di SPPBE untuk 
memeriksa tabung yang masuk se belum diisi, 
memantau prosedur pengisian, pengecekan 

kebocoran tabung, hingga memastikan ada 
tidaknya karet seal sebelum tabung Elpiji 3 kg 
didistrubisikan oleh Agen ke pangkalan. 

“Pertamina telah melakukan tu gas dan 
tanggung jawabnya dengan baik, yakni mengisi 
tabung Elpiji, menjaga kualiatas isi dan safety 
tabung elpiji sampai kepada masyarakat , melalui 
supply chain distribusnya dari SPPBE sampai 
Agen,”kata Djaelani.

Upaya maksimal yang dilakukan Pertamina, 
untuk  menyelamatkan program konversi Elpiji 
setidaknya bisa membantu meringankan beban 
pemerintah, sekaligus mendorong ma syarakat 
agar terbiasa meng gunakan energi alternatif 
yang lebih eknomis, efisien, dan bersih.

Pertamina juga mendukung dan ikut serta 
dalam Tim Nasional LPG, yang dikoordinir 
Menteri Koor dinator Kesejahteraan Rak yat 
Agung Laksono, agar pe nanganan masalah Elpiji 
bisa lebih terarah dan tersinergi sesuai dengan 
tugas masingma sing. “Kami  terus bekerja 
sesuai tugas dan tanggung jawab masing
masing untuk menginventarisasi permasalahan 
dan memberikan solusi pencegahan agar Elpiji 
yang beredar di masayarakat benarbenar dalam 
kondisi aman,”tegas Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan dalam diskusi dengan forum 
diskusi dengan jajaran pimpinan redaksi.MPNDJ/
DSU/DRP

Selamatkan Program Konversi
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo (kiri) memeriksa tabung gas Elpiji 3 Kg yang siap didistribusikan 
dari Agen LPG Pancar Gas Pratama Putra di Jakarta Barat, (21/7). 
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Warung Kopi
Urusan Makan, neeeh....

P O S I S I

HANUNG BUDyA y.
Presiden Direktur
PT Badak NGL
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DIRUT PERTAMINA HADIRI BALI 2010 INTERNATIONAl 
GEOSCIENCES CONfERENCE AND ExPOSITION 

BALI - Dirut Pertamina Karen Agustiawan menghadiri  Ice 
Breaker and Cultural  Night  pada Senin (19/7), berkaitan den
gan diselenggarakannya Bali 2010 International Geosciences 
Conference and exposition   yang berlangsung di  The Westin 
Resort, Nusa Dua, Bali. Hadir dalam malam ramah tamah 
tersebut antara lain mantan Direktur Hulu Pertamina Sukusen 
Soemarinda, Direktur Eksplorasi Pertamina EP Syamsul Alam, 
Dirut Pertamina Gas Suharyanto, dll.  Konferensi dan pameran 
diselenggarakan  oleh Himpunan Ahli Geofisika Indonesia 
(HAGI).MPUHK

SUHERIMANTO
PJ. Direktur Utama
PT Pertamina Tongkang

AMRAN ANWAR
PJ. Direktur Utama 
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
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ADI HARIANTO
PJ. Direktur Pemasaran & Pengembangan
PT Pertamina Drilling Services IndonesiaFo
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HIMPANA BERSILATURAHMI KE DIREKSI PERTAMINA

JAKARTA - Pengurus Pusat Himpana yang dipimpin Ketua 
Umum Priyambodo Mulyosudirdjo bersilaturahmi  dengan 
Direksi PT Pertamina (Persero) yang dipimpin  Dirut Karen 
Agustiawan. Dirut didampingi Direktur SDM Rukmi Hadihartini 
dan Direktur Keuangan M. Afdal Bahauddin.  pada Jumat (16/7) 
di Lantai 3 Gedung Utama. . Pengurus Himpana menyampaikan 
bebrapa persoalan yang berkaitan dengan  manfaat pensiun, 
pelayanan kesehatan  untuk para pensiunan dan kegiatan 
usaha Himpana.MPUHK
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HR AREA/BP RU II KEMBALI GELAR TOIEC 

DUMAI -  Pada Rabu (1/7), bertempat di Banglat HR Area RU II  
kembali digelar kegiatan TEST OF ENGLISH INTERNATIONAL 
COMMUNICATION (TOEIC) bagi pekerja RU II. Acara yang 
diselengarakan oleh Pertamina Learning Center (PLC), melalui 
HR Area/BP RU II Dumai  ini bekerja sama dengan PT. ITC 
(International Testing Center) akan mengadakan Test seban
yak 4 Batch selama 2 hari, dimana setiap Batch direncanakan 
terdiri dari 30 peserta. Menurut  Pjs. Manager HR Area RU II 
Agi Ginanjar, kegiatan ini bertujuan untuk melihat kemampuan 
pekerja khususnya dalam berbahasa Inggris di dalam peker
jaan. Selain itu, dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam  
memosisikan pekerja sesuai dengan kompetensi jabatan pada 
level yang tertentu.MPRU II
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STAND PT PERTAMINA FIELD RANTAU
IKUT SEMARAKKAN HUT KE-8 KAB. ACEH TAMIANG

RANTAU -  Dalam rangka menyemarakkan HUT keVIII Kabupaten 
Aceh Tamiang, PT Pertamina EP Field Rantau menggelar stand 
Pameran yang berlangsung selama sepekan di halaman Komplek 
perkantoran Pemda Kabupaten Aceh Tamiang. Stand  Pertamina 
antara lain menampilkan, Maket proses eksplorasi produksi, per
alatan pemboran, kegiatan Health, safety & environment (HSE), 
Corporate social responsibility (CSR) dengan menghadirkan binaan 
Pertamina dalam karya sulam menyulam, seperti tas, tempat tisu, 
dan lain sebagainya. Pameran yang dibuka oleh Bupati Aceh Ta
miang H. Abdul Latief ini mendapat sambutan yang sangat meriah 
dari masyarakat. Hingga penutupan, stand Pertamina selalu menga
dakan kuis seputar kegiatan Pertamina dan Migas untuk pengunjung, 
dan bagi yang bisa menjawab pertanyaan mendapat suvenir berupa, 
payung, topi dan tas, serta memberikan brosur, majalah dan bulletin 
Pertamina secara gratis untuk menambah wawasan pengunjung 
pameran dalam bidang industri Hulu Migas.MPPEP RANTAU

Dulu nggak kebayang, di lantai dasar Gedung Utama, 
Kantor Pusat, Jakarta, ada cafe. Namanya pun keren, Bright 
Cafe. Karena ini urusan makan, neh, maka di Warung Makan 
Warta terjadi obrolan hangat mengenai rasa makanan di 
Bright Cafe. 

Pak Ronny : Kita bilang makanan di Bright Cafe tak semua 
enak, tak sebanding dengan harganya yang 
mahal, itu kan karena soal lidah dan kekuatan 
kantong saja heheheheh...

Ujang : Ya, iyalah kalau warga warung kedai kayak 
punya Mang Warta membandingkan makanan 
kape dan kedai makan begini, ya makanan 
kape akan kebanting pada kesempatan 
pertama.

Mas Tole : Alaaah..si Ujang ada pake ngomong “pada 
kesempatan pertama” segala kayak lagi bikin 
surat dinas saja.

Pak Trisna : Betul, nanti dibilang, “kalau Bapak tidak 
berpendapat lain,” kami mengusulkan menu
menu di Bright Cafe diperbaiki biar mak  
nyooos begitu. Mahal juga nggak apaapa, 
kalau memang enak dan mengenyangkan, kita 
puassss. Betul tidak?

Mang Warta : Tapi Bapakbapak, saya tidak bicara kalau 
makanan di kafe brait itu tidak enak. Itu kan 
Bapakbapak yang bilang.

Pak Totong : Dimana pun kita makan, itu soal selera dan 
urusan kekuatan kantong kita. Kalau memang 
tidak suka dengan makanan Bright Cafe, 
makan aja di California.

Pak Iwan :  Hah? Makan di Amerika? Jauh amat? Lalu 
buang airnya di Hongkong? Sholat di Arab 
Saudi? Lalu pulang kerja lagi di Pertamina di 
Jakarta. Begitu?

Mas Tole : Pak Iwan ini tidak gaul, California adalah  
warung makan di pinggir kali, jadi....ya 
kalifornia hahahaa... Kayak warung makan 
Mang Warta, sederhana, terjangkau, dan 
enaakkkk.

Pak Trisna : Iya, tapi gak nyaman kayak di Bright Cafe. 
Hirukpikuk, penuh asap rokok, bau asap.....

Mas Tole : Tapi asyik kan? Buktinya, Bapakbapak 
betah duduk di Warung Kopi Mang Warta. 
Bebas untuk bergosip, ngomong cewawakan, 
disiarkan langsung....hahahaha. 

Pak Ronny : Ya, sudah, kalau mau suasana sejuk, 
bergengsi, menerima tamu, ngobrol tenang, 
ya di Bright Cafe. Tapi  kalau mau ngomong 
teriakteriak, ketawa tak ditahantahan, ya di 
Kalifornia ini lah.MPNS

PENyAMBUTAN PEKERJA BARU LULUSAN PTK AKAMIGAS 
DI RU VI BALONGAN

BALONGAN - RU VI Balongan menyelenggarakan acara pe
nyambutan pekerja baru dari lulusan PreEmployment Education 
Program Diploma IV di PTK Akamigas – STEM terhadap eks SMU 
Taruna Nusantara di Ruang Rapat 1, Gedung Putih, Kantor RUVI 
Balongan, Senin (28/6). Sebelumnya, para pekerja baru tersebut 
merupakan lulusan dari SMU Taruna Nusantara yang mengikuti 
test seleksi Pertamina, dan disekolahkan di PTK Akamigas – STEM 
selama 4 tahun hingga mendapatkan gelar Diploma IV. Dari seluruh 
26 peserta, 13 peserta ditempatkan di Unit Pemasaran, 8 peserta 
ditempatkan di RU VI Balongan, 2 peserta ditempatkan di RUII 
Dumai, dan 3 peserta lainnya ditempatkan di RUV Balikpapan. 
Tampak GM dan Tim Manajemen RU VI Balongan berfoto bersama 
sembilan pekerja baru  tersebut.MPRU VI
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PEP Field Tambun Terima Tiga Sertifikasi

Management Walkthrough Presdir PEP 
ke PEP Region Jawa

Tugu Pratama Beri 
Jaminan Asuransi 
untuk Pendaki 7 
Summits Expedition
JAKARTA – Sebagai wujud dukungan Indonesia Di 
Puncak Tujuh Benua “7 Summits Expedition”. PT Tugu 
Pratama Indonesia bekerjasama dengan PT Pertamina 
Persero memberikan jaminan asuransi  kecelakaan 
sebesar Rp. 500 juta kepada tim pendaki dari Wanadri.

Tim pendaki Seven Summits Indonesia ini terdiri dari 
Ardhesir Yaftebbi, Fajri Al Luthfi, Nurhuda, Iwan Irawan, 
Martin Rimbawan, dan Gina Afriani Wulan Pratami. 
Mereka akan berangkat dari Jakarta pada 26 Juli 2010 
kemudian akan mendaki Elbrus pada 17 Agustus 2010 
sekaligus merayakan hari Proklamasi di puncak tertinggi 
di Eropa.

Tujuh puncak benua tersebut yaitu puncak Ndugu
Ndugu/ Carstensz Pyramid (4884 m, Oceania/ Australia, 
Indonesia), Kilimanjaro (5892 m, Afrika, Tanzania), 
Elbrus (5642 m, Eropa, Russia/ Georgia), Vinson Massif 
(4897 m, Antartika), Denali McKinley (6194 m, Amerika 
Utara/ Alaska), Aconcagua (6962 m, Amerika Selatan, 
Argentina), dan Sagarmatha Everest (8850 m, Nepal 
China). Pendakian berlangsung selama 2,5 tahun dan 
diperkirakan akan selesai pada Mei 2012.

Pjs. Direktur Utama PT  Tugu Pratama Choky L. 
Tobing mengungkapkan, pihaknya akan memproteksi 
para  pendaki dalam expedisi tersebut, dengan limit polis 
masingmasing pendaki sebesar Rp500 juta dan untuk 
enam pendaki totalnya sekitar Rp 3 miliar. “Besaran 
premi untuk enam pendaki tersebut secara total sekitar 
Rp200 juta hingga Rp300 juta dan kita juga cover biaya 
kesehatan sebesar Rp  50 juta,” kata Choky dalam 
kesem patan National Press Conference “Seven Summits 
Expedition” di Wisma Tugu Jakarta, Selasa  (20/7), 
yang turut dihadiri  Direktur Keuangan Pertamina Afdal 
Bahaudin, Direktur Hulu Pertamina Bagus Setiardja serta 
jajaran Direksi Tugu Pratama.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Harian Seven 
Summits Expedition, Yoppie R Saragih mengatakan, 
bahwa asuransi bagi pendaki sangat penting untuk 
ekspidisi dengan tingkat kesulitan dan bahaya yang tinggi 
sebagai salah satu jaminan atas keselamatan selama 
melakukan pendakian. “ Asuransi adalah salah satu SOP 
untuk para pendaki di luar negeri,” katanya. 

Sementara itu, salah satu pendaki yang mendapatkan 
asuransi Ardesir Yaftheby mengaku senang dengan 
asuransi yang didapatkannya. Sebagai Ketua Tim Pendaki, 
Ardesir mengakui  melakukan pendakian memang penuh 
resiko. Namun jika dilakukan sesuai dengan program yang 
ada, pendakian akan aman. “ Apalagi didukung dengan 
asuransi yang diberikan oleh Tugu akan lebih menambah 
kepercayaan diri kami selama melakukan pendakian 
dan akan kami jadikan sebagai spirit,”ungkapnya.  
Lebih lanjut Choky menjelaskan bahwa ini adalah 
salah satu bentuk kepedulian Tugu Pratama pada 
per kembangan olah raga di Indonesia, salah satunya 
ke pada pendaki agar memiliki rasa aman selama 
melakukan pendakian ke puncak tertinggi di dunia. Selain 
itu untuk mengenalkan atau memasarkan produk yang 
saat ini dikelola oleh Tugu sebagai  anak perusahaan 
dari PT Pertamina(Persero).MPIK
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CIREBON - Lembaga Sur
veyor Indonesia (SI) dan 
TUV NORD yang diwakili 
oleh Ketua QM TUV NORD, 
Leopold Hu tapea me nye
rahkan tiga sertifikasi untuk 
PEP Field Tambun,  di Aula 
Wisma Apel Klayan, (15/7). 
Sertifikasi yag terdiri dari 
Sistem Manajemen Integrasi  
(SMI)  ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 dan  OHSAS 
18001:2007  ini diterima oleh 
GM PEP Region Jawa Jonly 
Sinulingga yang didampingi 
oleh Field Manager Tambun 
Dean Rusdi dan disaksikan 
oleh anggota tim manajemen 
Region Jawa, Bambang Isworo 
(GM Surveyor Indonesia)  ser
ta pekerja & mitra kerja Field 
Tambun.  

Jonly Sinulingga sangat 
bangga dengan prestasi Field 
Tambun ini.  “Ini  menandakan 
bahwa apa yang kita lakukan 
mendapat pengakuan se
cara nasional maupun inter
nasional,” ujar Jonly.

Tetapi Jonly juga meng
ingatkan, seluruh pekerja 
Field Tambun jangan men
jadi cepat berpuas diri. Se
baliknya, sertifikasi ini harus 
menjadi cambuk untuk le
bih meningkatkan lagi pro
duktivitas dan efektivitas ker ja 
kita ke depannya. 

Dalam kesempatan ter
sebut, Jonly juga  mengingat
kan seluruh pekerja maupun 
mitra kerja yang tergabung 
dalam keluarga besar PEP 
Region Jawa untuk selalu 

menaati aturan HSE yang 
ada, selalu menjaga dan 
mengingatkan satu sama lain 
bila ada suatu pekerjaan yang 
dinilai unsafe. “Mulai saat 
ini  stop kecelakaan akibat 
kelalaian kerja,” tegasnya. 

Seperti diketahui bah
wa telah diterimanya Ser
tifikat ISO 9001:2008 yai 
tu terkait Sertifikasi Sis
tem Mana jemen Mutu , 
Ser tifikat ISO 14001:2004 
merupakan Sertifikasi Sistem 
Manajemen Lingkungan, dan 
OHSAS terkait sertifikasi 
Sistem Manajemen bidang 
Keselamatan & Kesehatan 
Kerja. 

“Ketiga sertifikasi ini ti dak 
serta merta didapat, me
lainkan berkat kerja keras dan 

kerjasama seluruh pekerja 
dan mitra kerja Region Jawa 
khususnya Field Tambun,” 
ungkap Field Manager Tam
bun Dean Rusdi.

Dean Rusdi  menjelaskan, 
persiapan persyaratan sertifi-
kasi ini dilaksanakan sejak 
Januari 2010. Dan pada Ap
ril 2010 dilakukan kick off  
yang selesai diaudit oleh TUV 
NORD pada Juni 2010. 

Ini merupakan langkah 
awal bagi manajemen PEP 
Region Jawa yang ber ko
mitmen pada perbaikan ber
kelanjutan bagi manajemen 
terintegrasi sesuai dengan 
sistem manajemen berstandar 
Internasional dalam business 
oil & gas.MPPEP REG. JAWA

CIREBON -  Presiden Direktur 
PT Pertamina EP Salis S 
Aprilian beserta VP L & R Wa
hidin, VP HSE Djoko Susanto 
didampingi GM Region Jawa 
Jonly Sinulingga dan anggota 
tim manajemen melakukan 
inspeksi aspek HSE ke la
pangan SPUCemara (CMS) 
dan SP Sindang A Kec.Wida
sari Field Jatibarang, (28/6).

Salis S. Aprilian dan tim 
mengawali inspeksinya di 
lokasi SPU Cemara dan ber
akhir di SPSindang A. Banyak 
hal yang menjadi sorotan 
serta kajian yang dilakukan 
tim manajemen terkait as
pek HSE yang dijalankan 
dalam kegiatan operasi, baik 
yang berhubungan dengan 
peralatan maupun regulasi 
pelaksanaannya.

K e e s o k a n  h a r i n y a , 
(29/6), Presdir PEP Salis S. 
Aprilian memberikan arah
an dalam Sosialisasi Good 
Corporate Governance (GCG) 
& Etika Kerja Bisnis (EKB) 
kepada seluruh pekerja field 
jatibarang, Field Subang dan 
Field Tambun di GOR Mun
du.   

Dalam kesempatan terse
but, Salis mengemukakan 
prestasi cemerlang yang 
dicapai oleh PT Pertamina 
EP baik dari sisi penemuan 
cadangan baru dan pening
katan produksi pada semes
ter pertama tahun 2010 
harus didukung dengan im
plementasi HSE yang baik. 

Pada semester pertama, 
PEP sudah berhasil me

nembus angka produksi rata
rata sebesar 130.600 barel per 
hari. Bahkan pada bulan Juni 
sempat mencapai 140.000 
ribu barel. Angka tersebut 
lebih tinggi daripada target 
produksi tahun 2010 yang 
ditetapkan sebesar 128.000 
barel per hari. 

Namun demikian, diakui 
bahwa di  tengah upaya 
p e n i n g k a t a n  p r o d u k s i 
tersebut, Pertamina EP telah 
mengalami tiga kecelakaan 
kerja yang berada di luar 
kontrol manajemen. Ketiga 
peristiwa kecelakaan kerja 
tersebut telah menyebabkan 
enam orang meninggal dunia 
yang terdiri dari lima orang 
pekerja kontraktor dan satu 
orang pekerja  Pertamina EP. 
Oleh karena itu, penempatan 
HSE sebagai prioritas utama 
sudah merupakan harga 
mati dan sudah merupakan 
suatu keharusan dalam 
pengelolaan industri migas. 
“Hal ini juga terkait dengan 
persiapan Pertamina menjadi 
perusahaan kelas dunia serta 
untuk mendukung rencana 
ekspansi Pertamina di sektor 
hulu migas, baik di dalam 
maupun luar negeri,” jelas 
Salis.

Salis juga menegaskan 
bahwa implementasi Good 
Corporate Governance adalah 
salah satu diantara dua harga 
mati yang harus dipenuhi oleh 
Pertamina EP. 

Untuk menjadi perusahaan 
kelas dunia, Salis berharap 
Pertamina EP bisa lebih maju 

dan berjalan sesuai dengan 
standar yang telah diakui du
nia.    “Etika Kerja dan Bisnis 
harus disosialisasikan dengan 
baik. Setelah sosialisasi 
ini diharapkan tidak ada 
kasus yang terjadi karena 
ketidaktahuan pekerja. Untuk 
itu pekerja diharapkan bisa 
memahami dan mematuhinya 
sebaik mungkin,” ujar Salis.

Acara serupa dilaksanakan 
pula di BP Pancaka Braja 
Klayan (30/6). Kali ini giliran 
pekerja yang berkantor di 
Klayan bertatap muka de
ngan Presiden Direktur 
PEP Salis S. Aprilian. Tidak 
berbeda jauh dengan acara 
yang dilaksanakan sehari 
sebelumnya di GOR Mundu, 
Salis S. Aprilian memberikan 
instruksi serta mengajak 
kepada seluruh pekerja dan 
mitra kerja Region Jawa untuk 
selalu mengedepankan  aspek 
HSE.  “HSE adalah harga ma
ti dalam setiap pekerjaan, 

baik itu pekerjaan ringan 
mau pun pekerjaan yang me
merlukan sikap kehatihatian 
lebih. Karena dari setiap pe
kerjaan yang kita lakukan 
pasti ada konsekuensinya.
Besar kecilnya risiko kerja 
bergantung pada s ikap 
kita dalam melaksanakan 
pekerjaan tersebut,” ujarnya.

Sosialisasi GCG & EKB 
yang  d i laksanakan  tsb 
berlangsung cukup atraktif 
hal ini terlihat dari diskusi 
antar kelompok yang cukup 
h idup  d imana  mas ing 
masing kelompok melakukan 
kajian atas studi kasus yang 
dilontarkan pihak panitia 
beserta penjelasannya.

Pada sesi akhir sosialisasi 
ini adalah penan datanganan 
Pakta Integritas oleh masing
ma sing pekerja. Pakta ini 
merupakan  bukti komitmen 
pe kerja untuk bekerja sesuai 
dengan Etika Kerja & Bisnis.
MPPEP REG. JAWA  
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Pertamina EP Siapkan Dana 
Cadangan Pasca Operasi Hulu

Kerjasama Bisnis Bunker 
Pertamina & Toyota Tsusho Corp

Pertamina Tandatangani Kontrak COMS 
dengan McKinsey
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JAKARTA – Pencadangan dana 
Abandonment & site restoration 
(ASR) adalah program Pemerintah 
sesuai dengan UndangUndang 
Mi gas tentang kegiatan usaha hulu 
minyak dan gas bumi, dimana mit
ra kerja diwajibkan untuk meng
alokasikan dana untuk kegiatan 
pas ca operasi usaha hulu serta 
men jaga kelestarian lingkungan dari 
kerusakan yang diakibatkan adanya 
aktifitas penambangan.

Untuk itu, PT Pertamina EP 
melak sanakan penandatanganan 
re kening bersama ASR dengan para 
mitra kerja Pertamina EP dan Bank 
Pemerintah (BNI, BRI dan Bank 
Mandiri) di Kantor Pusat Pertamina 
EP Menara Standart Chartered 
Jakarta, Kamis (23/7).  

Penandatanganan ini dilakukan 
oleh Direktur Keuangan Pertamina 
EP yang diwakili oleh  VP Per ben
daharaan Pertamina EP Musa Ubbas, 
para pimpinan Bank Pemerintah, dan 
jajaran General Manager Mitra Kerja 
PEP.

Dana yang telah dicanangkan 
oleh para mitra kerja PT Pertamina 
EP wajib ditempatkan di Bank Pe
merin tah, yaitu Bank Mandiri, Bank 
Negara Indonesia (BNI), Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Sampai 
saat ini mitra kerjasama Pertamina 
EP berjumlah 40. Dari 40 mitra kerja 
tersebut, sembilan mitra kerja sudah 
mulai melakukan pencadangan. 

JAKARTA – Untuk menunjang 
pe ngembangan operasional ki
lang, Pertamina melaksanakan 
pe nandatanganan kontrak Crude 
oil Management strategy (COMS) 
Direktorat Pengolahan dengan Mc 
Kinsey di Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (19/7). 

Penandatanganan kerjasama 
ini dilakukan oleh VP Planning & 
Optimization Pertamina Rachmad 
Hardadi dan Direktur Utama Mc 
Kinsey Phillia Oscarian Wibowo yang 
disaksikan oleh Direktur Pengolahan 
Pertamina Edi Setianto.

Crude oil Management strategy 
(COMS) merupakan salah satu fokus 
utama “Akselerasi Transformasi” 
un tuk pengolahan yaitu operasional 
kilang yang aman, pengembangan 
kilang yaitu crude & product sourcing 
yang efisien (Petral & ISC). COMS 
juga merupakan prioritas jangka 
pendek untuk mengatasi tantangan 

JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo melaksanakan penandatanganan Memorandum of 
understanding (MoU)untuk bisnis bunker dengan GM Energy&Natural 
Resources Dept Toyota Tsusho Corp Shigetada Kataoka yang 
berlangsung di Kantor Pusat Pertamina, Senin (19/7). Format 
kerjasama ini diawali dengan mengadakan studi kelayakan 
kerjasama bisnis dengan ketentuan kerjasama penyediaan bahan 
bakar minyak untuk kapal/ bunker di Kalimantan, pemasaran bahan 
bakar minyak untuk kapal di Kalimantan dan pengoperasian terminal 
bunker di Kalimantan, kemungkinan pendirian perusahaan patungan 
baru dalam bisnis bahan bakar minyak untuk bunker. Jangka waktu 
kerjasama adalah 12 bulan terhitung sejak penandatanganan 
berlangsung dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis 
dari para pihak.MPIK

Jumlah dana yang telah dica
dang kan sekitar  US$ 4,2 juta dari 
sembilan mitra kerjama tersebut, 
yaitu Technical Assistance Contract 
(TAC) Pertamina Retco Prima 
Energi, TAC Pertamina Pilona Petro 
Tanjung Lontar, TAC Pertamina BWP 
Meruap, TAC Pertamina Ellipse 
Energy, TAC Pertamina Kodeco, 
TAC Pertamina Intermega Sabaku, 
TAC Pertamina Intermega Salawati, 
TAC Pertamina Linda Sele, dan TAC 
Pertamina Rainbow Pamanukan 
Selatan.

“Perlu diketahui ada dua hal 
yang tidak dapat ditawartawar oleh 
Pertamina EP dalam berbisnis. 
Yaitu, menyangkut masalah Good 
Corporate Governance (GCG) dan 
masalah Health safety environment 
(HSE),” ungkap Direktur Keuangan 

Pertamina EP yang diwakili oleh 
Musa Umbas.

Menurutnya, program ASR me
nyangkut ke masalah HSE tersebut 
dan sejalan dengan itu sesuai 
de ngan salah satu keinginan Per
tamina EP sebagai World Class oil 
Company adalah ikut menjaga dan 
melestarikan lingkungan dengan 
baik.

Selain itu, Musa Umbas berharap 
kordinasi dan komunikasi dapat 
terjalin dengan baik khususnya 
dalam hal pencadangan dana ASR 
para mitra kerjasama dapat menjadi 
tonggak bagi pelestarian lingkungan 
dimasa yang akan datang dan 
para mitra dapat melaksanakan 
pencadangan dana ASR ini sesuai 
dengan kontrak dan peraturan yang 
berlaku.MPIK

kualitas dan kuantitas crude yang 
semakin memburuk.

Seperti disampaikan direktur 
Pengolahan Edi Setianto bahwa 
tantangan yang saat ini dialami 
oleh Unit Pengolahan Pertamina di 
antaranya berkaitan dengan keeko
nomian kilang kurang kompetitif, 
keterbatasan kilang untuk mengolah 
jenis “sour and heavy crude”, dan 

terdapatnya supply chain produk 
intermedia antara kilang yang kurang 
efisien dan tidak optimum. 

Untuk itu, Unit Pengolahan me
lakukan berbagai upaya, yaitu kilang 
dioperasikan dengan pertimbangan 
keekonomian, me ning katkan flexi
bility crude intake, revitalisasi cru de 
selection dan pro  cu rement, re vi-
talisasi refinery masterplan.MPIK
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MEDAN – Untuk lebih memahami tentang manajemen penyediaan 
barang/jasa dalam evaluasi dokumentasi vendor, serta point yang 
akan didapatkan oleh rekanan, PT Pertamina Pemasaran Region 
I melakukan Sosialisasi Surat Keputusan (SK) Direksi kepada 
rekanan, Senin (26/7) pagi di Aula Serbaguna Pemasaran Region 
I Medan.

Acara yang dibuka oleh FM Anggoro W, Manager LJT Region 
I mengungkapkan bahwa SK Direksi yang diberlakukan pada 
Desember ini agar bisa dipahami, untuk dapat meningkatkan hu
bungan kerjasama antara Pertamina dan rekanan. ”Pemahaman 
ini sangat penting, terutama evaluasi dekomentasi vendor,” ung
kapnya.

 M Zaerul Muhtaram, HSE Corporate, yang didampingi oleh 
Liston Sitanggang, SAP Modul CSS PT Pertamina Pusat, dalam 
pemaparannya, mengungkapkan bahwa SK Direksi dalam ma
na je men penyediaan barang/jasa mempunyai point-point yang 
menentukan rekanan yang bisa memberikan kerjasamanya. 

”Point-point ini  akan menentukan nilainalai untuk mendapatkan 
penghargaan yang akan diberikan. Namun bila point ini tidak diikuti, 
rekanan akan mendapatkan sanksi  seperti yang diatur dalam SK 
Direksi ini,” ungkap Zaerul kepada rekanan yang ada di Region I.

Sementara Liston Sitanggang juga memberikan arahannya dalam 
memberikan tata cara mengatur untuk memberikan penghargaan dan 
pelanggaran yang dilakukan oleh rekanan dengan tata cara Aplikasi 
Manajemen Vendor dalam SAP.

Selain itu, Jimmy Permadi, Asistent HSE Region I juga men
jelaskan tentang pene rapan strategi dalam risiko jenis perkerjaan 
dan upaya menyukseskan CSMS dalam melaksanakan SK Direksi 
ini. ”Penerapan strategis dalam pekerjaan harus diketahui  rekanan 
agar pelaksanaannya sukses,” ujar Jimmy.MPPMS I

Pertamina Region I 
Sosialisasikan SK Direksi 
ke Rekanan Perusahaan
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Pertamina Bagikan 5.000 Helm 
SNI Gratis
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Pertamina Bantu 
Panti Rehabilitasi 
Mental
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MEDAN  – Dalam rangka men
dukung kegiatan Pertamina 
fastron enduro Touring 
for Nation 2010, Corporate 
social responsibility (CSR) 
Pertamina turut ambil bagian 
dalam berbagai kegiatan.  
Yak ni  membagikan helm SNI 
(Standar Nasional Indonesia) 
gratis, dan penanaman po hon 
produksi. Penanaman 12.500 
pohon perdana dan pem
bagian 5.000 helm SNI kepada 
masyarakat sekitar dilakukan 
di halaman Istana Maimon 
Jalan Brigjen Katamso Medan, 
Sabtu (17/7).

Menurut CSR Environment 
Officer Pertamina Julian Is-
kan dar Muda, pembagian 
helm SNI dilakukan di 21 
kota. “Kegiatan ini merupakan 
program kerja dari CSR 
yang disinergikan dengan 
Pelumas. Pembagian helm ini 
merupakan wujud kepedulian 
Pertamina terhadap kesela
matan warga negara Indonesia 
khususnya para pengguna 
jalan,”  paparnya. 

Acara bagibagi helm ini 
mendapat respon positif dari 
warga Medan. Seperti di
ra sakan Ferry (42),  yang 
me ngaku sangat senang de
ngan adanya program Per
tamina memberikan helm 
SNI grat is. Menurutnya, 
helm SNI memang aman 
untuk keselamatan, tetapi 
yang memberatkan adalah 
harga helm SNI yang re
latif mahal. “Bukannya sa ya 
tidak mau mengikuti pera
tur  an pemerintah untuk 
meng gunakan helm SNI, 
harganya kisaran Rp 200 

ribu – Rp 300 ribu. Itu sangat 
berat sekali, dengan adanya 
bagibagi helm SNI gratis 
sa ngat meringankan saya 
dan masyarakat lainnya,” 
ucapnya.

Lain lagi dengan Agus 
(53), yang sehariharinya 
bekerja sebagai tukang ojeg 
di sekitar lingkungan Istana 
Maimon Medan. Ia sangat 
senang mendapatkan helm 
SNI ini. Sebelumnya dia 
ha nya menggunakan helm 
‘gayung’ (proyekred), dan dia 
sangat menyadari dalam segi 
keamanan dan kenyamanan 
sangat tidak bagus. Tetapi 
kendala harga membuatnya 
tidak menggunakan helm 
SNI. 

“Meskipun helm SNI aman 
kalau harga tidak terjangkau 
apa mau dibilang. Untungnya 
Pertamina mempunyai pro
gram membagibagikan helm 
SNI secara gratis dengan 
cara menukarkan helm lama 
yang kita pakai dengan heml 
SNI. Dari segi keamanan 
sudah pasti aman karena 
me mang sudah memenuhi 
stan dar nasional,” ungkap 
Agus antusias. 

PROGRAM HELM SNI
Disinggung mengenai 

pera turan pemerintah melalui 
UU Lalu Lintas Nomor 22 
Tahun 2009 yang mengatur 
kewa j iban  penggunaan 
helm yang berSNI. Anggota 
kepolisian yang mendampingi 
peserta touring, Kompol. 
Masyhuri mengimbau kepada 
seluruh pengemudi roda dua 
untuk menggunakan helm 

SNI agar dalam berkendara 
terasa aman. 

“Untuk jenisnya bebas 
saja, boleh full face atau half 
face. Intinya dapat melindungi 
kepala jika terjadi hal yang 
tak diinginkan selama dalam 
perjalanan, misalnya saja 
terjadi benturan. Dengan 
adanya program Pertamina 
membagikan helm SNI gratis 
sangat baik, kalau bisa tidak 
hanya di 21 titik saja tetapi 
di seluruh area di mana ter
dapat operasi Pertamina,” 
ungkapnya.

Pada tahun 2008 mela
lui Peraturan Menteri Per
industrian RI Nomor 40/M
IND/PER/6/2008 SNI helm 
ini diadopsi menjadi regulasi 
teknis yang mengatur me
ngenai pemberlakuan SNI 
Helm Pengendara Kendaraan 
Bermotor Roda Dua. 

Pada tahun 2007, BSN 
telah menetapkan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) 
un tuk helm, yaitu SNI 1811
2007. Standar ini menetapkan 
spesifikasi teknis untuk helm 
pelindung yang digunakan oleh 
pengendara dan penumpang 

kendaraan bermotor roda 
dua, meliputi klasifikasi helm 
standar terbuka (open face) 
dan helm standar tertutup (full-
face). Standar ini men cakup 
9 parameter uji. Yai tu, uji 
penyerapan kejut, penetrasi, 
efektifitas sistem penahan, 
kekuatan sistem penahan 
dengan tali pemegang, untuk 
pergeseran tali pemegang, 
ketahanan terhadap keausan 
dari tali pemegang, impak 
miring, pelindung dagu, dan 
sifat mudah terbakar.

Keselamatan pengguna 
kendaraan bermotor roda dua 
semakin dijamin lagi dengan 
d i terb i tkannya UU Lalu 
Lintas Nomor 22 Tahun 2009 
yang mengatur kewajiban 
penggunaan helm yang ber
SNI. Aturan ini mulai berlaku 
efektif pada tanggal 1 April 
2010 mendatang. Semua 
aturan ini sesungguhnya 
bukan ditujukan untuk mem
bebani masyarakat, tetapi 
justru untuk melindungi ma
syarakat khususnya pengguna 
kendaraan bermotor roda 
dua dari risiko cedera aki bat 
kecelakaan.MPNDJ

PALEMBANG - PT Pertamina (Persero), PT. Astra Internasional 
dan PT. Ban Centra Asia melakukan kerjasama pembinaan dan 
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
dengan mendirikan Lembaga Pengembangan  Bisnis (LPB) 
“Mitra Bersama” yang pelaksanaannya diserahkan kepada 
Yayasan Dharma Bakti Astra (YDBA).

Gedung yang terletak di Jl. Residen Abdul Rozak Kelurahan 
Bukit Sangkal tersebut merupakan tempat pembinaan dan 
pelatihan SDM, manajemen pemasaran dan produk UMKM  
di Palembang.

Sekretaris Perseroan Pertamina yang diwakili Departement 
Head Corporate social responsibility Guntara dalam sam
butannya mengatakan, pada saat HUT 50 tahun emas Perta
mina tahun 2007 yang lalu, PT Pertamina (Persero), PT. Astra 
Internasional  dan PT. Bank Central Asia telah berkomitmen 
membangun lima lembaga Pengembang bisnis yang dapat 
membantu kendala di lapangan pengusaha kecil seperti, 
kendala sumber daya manusianya, modal, manajemen hingga 
pemasaran. “Hal ini membuat para UMKM Sumsel sulit bersaing 
dengan para ekspor impor,” tegasnya.

Pertamina, Astra, & BCA Bersinergi Bangun Lembaga Pengembangan Bisnis
LPB sangat  dibutuhkan untuk memajukan UKM di Palem

bang dan sekitarnya, sebab   UKM memiliki ketahanan yang 
relatif lebih baik, tidak ketergantungan dengan bahan baku 
ekspor maupun impor, namun potensi pasar cukup tinggi.

Sementara itu, Ketua YDAB Aminuddin mengatakan, 
fungsi LPB adalah memberikan bimbingan dan pelatihan SDM, 
manajemen, pemasaran produk UMKM dan saat  ini sudah ada 
sekitar 75 UMKM di Sumsel yang bergabung dengan LPB Mitra 
Bersama yang bergerak di bidang kerajinan rakyat, bengkel, 
dan makanan khas.

Menurut Aminuddin, tiga perusahaan tersebut mengeluarka 
dana awal senilai 5,2 milyar untuk CSR selama 3 tahun kedepan,  
“bila perkembangannya bagus dan membutuhkan modal 
tambahan, akan dimintakan suntikan dana,” ujarnya. 

 Pada kesempatan itu, Sekretaris Pengurus YDBA Sri 
Kuntjoro mengatakan, LPB berperan membina dan me
ngembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
khusus yang berdomisili di Palembang dan YDBA juga telah 
membina dan mengembangkan UMKM di Indonesia sejak 
tahun 1980.

Dengan berdirinya LPB di Palembang, berarti sudah lima 
LPB yang telah didirikan yakni di Waru, Sidoarjo, di Bukittinggi, 
Balikpapan dan Makasar.

Hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Sumsel diwakili, Yazuli, 
Chief Security  Environment, Social and Responsibility Astra, 
Arief Istanto, Corporat Secretary BCS, Raymond Yonarto dan 
segenap mitra binaan LPB.MPRUIII
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CIREBON - Wisma Rehabilitasi Mental & Sosial 
GRAMESIA (Graha Rehabilitasi Mental Manusia) yang 
terletak di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa  Desa Kedungjaya 
Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon merupakan 
panti rehabilitasi bagi pasien penyandang guncangan 
mental akibat sosial yang kerap muncul dalam hubungan 
masyarakat. Panti rehabilitasi ini merupakan  satu
satunya panti yang didirikan lembaga non pemerintah 
dibawah naungan Yayasan Insan Mandiri Cirebon 
pimpinan Ns. Dwi Putri P, S.Pd. M.Kep. Sp.Jiwa sekaligus 
pemilik/pengelola panti.

“Bagi mereka yang terguncang jiwa yang diakibatkan 
suatu hal, rehabilitasi merupakan hal yang seharusnya 
dijalani untuk proses pemulihan total dalam upaya agar 
tidak mengalami hal serupa dikemudian harinya. Jadi 
rehabilitasi bisa disebut sebagai tempat untuk mulai 
membebaskan diri dari keterpurukan mental yang lebih 
parah sehingga dapat hidup produktif dengan pola hidup 
sehat di masyarakat setelah menjalani rehabilitasi. 
Rehabilitasi khusus penyandang masalah kejiwaan ini 
diawali dengan kegiatan terapi dan rehabilitasi medik 
yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik dan psikis/
mental dan dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi 
sosial yang bertujuan merubah perilaku, proses berpikir 
dan emosi mereka,” ungkap Dwi Putri.

Dalam kaitan program CSR (Corporate social 
responsibillity) PT Pertamina EP,  PEP Region Jawa 
yang diwakili oleh Pws.Ut. Hupmas Bambang Sutjipto 
memberikan sumbangan berupa bantuan seperangkat 
alatalat olah raga berupa satu set lengkap meja tenis 
beserta kelengkapannya, satu set net & bola voly, 
bola sepak, dan lainlain yang diterima langsung oleh 
pimpinan panti GRAMESIA. 

“Bantuan ini adalah merupakan bentuk perhatian 
serta kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 
masyarakat, untuk itu jangan dinilai dari bentuk dan 
nilai harganya,” pungkas Bambang di akhir kunjungan 
tersebut.MPPEP REG. JAWA 




