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Demi mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang 
berkualitas, Pertamina terus  melakukan pembinaan 
terhadap SDM-nya. Direktur Utama  Karen Agustiawan 
memimpikan  akan semakin banyak pekerja Pertamina 
yang menjadi high figure di masa depan. “Tidak hanya 
bagi perusahaan, tapi juga hebat di tingkat regional  
bahkan tingkat global,” harapnya.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Seorang alumni Transformation Leadership Engine (TLE) angkatan VIII menandatangani komitmen bersama para alumni TLE untuk menjadi role model dalam menjalankan transformasi di 
Pertamina, (17/3). TLE merupakan salah satu cara yang digunakan Pertamina untuk mendorong transformasi Pertamina yang saat ini sudah semakin meninggi.
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Sepuluh Agenda Utama
Pengantar Redaksi :

Transformasi Pertamina 
telah berada di fase yang 
sangat penting, yaitu telah 
berhasil membangun 
pondasi dasar dengan 
baik selama tahun 2006-
2009 maka di tahun 

2010 ini sedang menuju posisi yang lebih tinggi 
lagi mempercepat proses transformasi. Berikut 
paparan Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan.

Dalam paparannya, Dirut menjelaskan bahwa 
terdapat 10 agenda utama yang harus dilakukan 
bersama-sama oleh seluruh pekerja Pertamina 
dan sudah menjadi komitmen bagi seluruh Board 
of Director (BOD) Pertamina.

 Adapun kesepuluh agenda utama tersebut 
adalah pertama, penerapan budaya safety. 
Harus disadari bahwa penerapan budaya safety 
di lingkungan kerja pada tahun-tahun lalu masih 
kurang serta rentetan accident dan musibah 
di awal tahun 2010 mencerminkan lemahnya 
penerapan aspek safety di Pertamina. Segi 
safety harus lebih diperhatikan lagi, karena 
itu juga merupakan salah satu cerminan 
sebuah perusahaan kelas dunia, yang mampu 
meminimalkan tingkat kecelakaan.

Kedua, Direktorat Pemasaran dan Niaga 
harus mampu menjalankan bisnis inti, sekaligus 
melakukan kegiatan-kegiatan ofensif. Disini 
memang telah dilihat dengan sudah dilakukannya 
penjualan produk Pelumas Pertamina diberbagai 
negara Timur Tengah, Belgia, Singapura, Taiwan, 
Australia, Myanmar, dan kini siap-siap untuk 
masuk ke Jepang, Vietnam, dan Oman. Ditambah 
lagi Aviasi Pertamina yang juga sudah merambah 
penjualan avturnya ke luar negeri, salah satunya 
Jeddah.

Ketiga, Direktorat Pengolahan mampu 
mengoperasikan kilang yang aman, serta secara 
konsisten melakukan pengembangan kilang. 

Keempat, bisnis hulu mampu menjadi 
backbone bisnis Pertamina, karena itu di tahun 
2010 ini kita berupaya agar pertamina menjadi 
produsen minyak, gas dan panas bumi terdepan 
di Indonesia.

Kelima, Pertamina mampu menjadi champion 
bisnis gas nasional melalui pengembangan 
potensi gas Donggi Senoro LNG, Natuna serta 
yang terbaru Coal Bed Methane (CBM). Dan 

saya pribadi sangat concern terhadap gas, untuk 
menyatakan bahwa Pertamina menjadi champion 
gas dan saya leadernya. Karena prospek gas 
di Indonesia sangat besar dan bagus, yang 
dikhawatirkan adalah ketika suatu saat pasar 
gas dibuka sebagai pemilik dari ladang-ladang 
gas Pertamina sudah siap melaksanakan dan 
mengelola gas secara maksimal.

Keenam, pengembangan bisnis di tahun-tahun 
mendatang melalui proyek-proyek pertumbuhan 
yang besar dan penting. Maka dari itu, Pertamina 
menambah satu direktorat lagi yang Direktorat 
Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko. 
Hal itu menandakan bahwa Pertamina telah siap 
menghadapi kegiatan kedepan. 

Ketujuh, recruitment pekerja yang 
berpengalaman serta calon-calon pekerja fresh 
graduate sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi 
tantangan perusahaan ke depan. Mengapa 
demikian? Karena SDM itu merupakan wajah 
utama transformasi yang dilihat apakah sudah 
terlaksana dengan baik atau berubah. Selain itu, 
SDM juga harus bergerak dengan cepat dalam 
mengimbangi bisnis Pertamina ke depan. 

Kedelapan, penguasaan dan penerapan 
teknologi serta research yang andal. Perlu 
dipahami bahwa tidak ada perusahaan migas di 
belahan negara manapun mampu bertahan tanpa 
didukung penguasaan dan penerapan teknologi 
serta research yang andal. 

Kesembilan, dukungan jalannya bisnis 
perusahaan secara efisien, seperti penerapan SAP 
serta penanganan aset-aset non core. 

Dan, kesepuluh, menjalankan ethics 24x7, 
menegakkan integritas dan zero tolerance bagi 
kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak profesional. 

Saya yakin apabila kita semua berkomitmen 
bekerja keras dan pintar serta saling mendukung, 
hal itu akan tercapai. Kita semua menginginkan 
bahwa stakeholder dan shareholder terus menaruh 
kepercayaan karena kita mampu mencapai apa 
yang menjadi agenda utama di tahun 2010 ini 
maupun agenda-agenda selanjutnya dalam 
rangka mencapai visi menjadi perusahaan minyak 
nasional kelas dunia. 

Aspek kepercayaan stakeholders dan 
shareholders ini kita jadikan pemacu adrenalin, 
agar percepatan demi percepatan transformasi 
terus kita lakukan.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
Kembali Jadi Guru 

Malaysia Sistem HR yang Lebih Baik

NURANI ANGGRAINI
Umum / Business Demand - CSS

Jumat, 5 Maret 2010, Menteri Perladangan dan 
Komoditi Malaysia Tan Sri Bened Dompok dan Duta 
Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Said Mansyi 
datang ke lokasi tangki blending minyak nabati 
(fame) milik Pertamina di Depot Plumpang. Pejabat 
Malaysia itu sedang belajar sistem pengelolaan dan 
pencampuran antara minyak nabati (fame) dengan 
minyak diesel yang menghasilkan biodiesel. Judul 
berita utama Media Pertamina 15 Maret 2010 kemarin 
sengaja membuat judul “penuh arti”, yaitu Malaysia 
Kembali Belajar ke Pertamina.

Pertamina menjadi guru bukan sesuatu yang 
aneh. Sukses Transformasi dipelajari perusahaan lain, 
sukses melaksanakan konversi minyak tanah ke Elpiji 
juga diakui organisasi LPG dunia dan satu-dua negara 
belajar ke Pertamina. Tahun 1974 Petronas Malaysia 
didirikan, dan sebelumnya orang-orang ahli dari 
Pertamina – seperti Mr. LNG Baharuddin -- diundang 
ke Malaysia untuk memaparkan ilmunya mengenai 
perusahaan minyak dan gas bumi, termasuk sistem 
production sharing contract (PSC). Ilmu Pertamina 
diserap Petronas dan sang murid pun mengambil 
saripati ilmu yang bagus-bagus buat kemajuan 
perusahaannnya, dan membuang sistem yang 
merugikan perusahaan migas milik negara seperti 
dialami Pertamina saat itu.

Petronas saat itu “dilepas” oleh Pemerintah 
Malaysia dengan otoritas yang luas sebagai entitas 
bisnis, sementara sang guru (Pertamina) sesuai 
situasi politik saat itu menjadi agent of change bagi 
pembangunan Negara, sehingga BUMN Indonesia 
ini pelan-pelan tertinggal oleh BUMN milik Malaysia 
tersebut.

Petronas sudah mencari referensi tentang sistem 
blending ke mana-mana dan investasinya tinggi, 
sampai menemukan sistem blending versi Pertamina 
yang sederhana dan investasi murah. Pertamina 
sudah melakukan serangkaian tes dan hasilnya oke. 
Bahkan dalam waktu dekat proses ini akan dilakukan 
secara otomatis sehingga tidak akan memerlukan 
tenaga kerja yang terlalu banyak dan tingkat 
akurasinya akan lebih terjamin sehingga mengurangi 
risiko.

Ada pihak yang belajar ke Pertamina tak masalah. 
Karena Pertamina pun untuk beberapa hal seperti 
operasi di laut lepas belajar ke beberapa perusahaan 
yang mumpuni di bidang itu. Saling belajar menjadi 
hal biasa di dunia bisnis, termasuk migas. Tetapi 

yang hendak kita 
beri catatan adalah 
langkah murid jangan 
sampai mengalahkan 
lagi sang guru dalam 
hal membuat biofuel. 
Kecerdikan Petronas/ 
Malaysia adalah 
bagaimana menyerap 
ilmu dan berlari lebih 
kencang ketimbang 
sang guru. Ini yang 
menjadi titik perhatian 
kita semua. Jangan 
biarkan Pertamina 
bekerja dan berjalan 
sendiri...!MP

Dalam menghadapi persaingan yang semakin 
tajam dan tuntutan akan kualitas pelayanan yang baik, 
sumber daya manusia yang bermutu dan profesional 
merupakan kunci utama kinerja dan pertumbuhan dari 
sebuah perusahaan.

Untuk itu diperlukan sistem yang cukup sistematis 
dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan perlu 
juga dilihat kembali bagaimana sistem dari manajemen 
sumber daya manusia itu sendiri. Manajemen sumber 
daya manusia adalah suatu proses menangani 
berbagai masalah pada ruang lingkup pegawai, 
buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat 
menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi 
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau 
unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen 
sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris 
disebut HRD atau human resource department.

Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya 
manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan 
yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau 
perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk 
ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada 
saat organisasi memerlukannya. 

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau 
perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi 
tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan 
suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat 
lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing 
serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu 
proses pengembangan dan evaluasi pekerja menjadi 
sangat penting mulai dari pekerja pada tingkat rendah 
maupun yang tinggi.

Oleh sebab itu, Pertamina sebagai perusahaan 
BUMN yang cukup besar cangkupannya harus 
lebih optimal lagi melihat potensi dari sumber daya 
manusianya yang merupakan aset sangat berharga 
bagi perusahaan ini. Karena keberhasilan dari 
perusahaan selama ini, tidak terlepas dari peranan 
besar sumber daya manusia yang ada. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, manajemen Pertamina secara 
berkesinambungan terus mengembangkan program-
program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan 
untuk pengembangan segenap lapisan pekerja 
Pertamina yang meliputi pengembangan knowledge 
dan skill.

Selain itu, perubahan human resorce (HR) di 

Pertamina sekarang ini cukup terasa. Hal tersebut dapat 
dilihat dari sudah mulai lebih transparan dalam hal 
memberikan informasi. Itu terjadi sejak diberlakukannya 
SDM/hR online melalui website. Sebagai contoh 
kongkritnya adalah kami tidak perlu repot-repot lagi 
menanyakan slip gaji, baik itu melalui telepon maupun 
diprint ulang. Karena dengan mudah pekerja dapat 
melihat apakah gaji yang diterima bulan berjalan sudah 
masuk atau belum, hanya mengklik DHRS saja langsung 
mengetahui semuanya.

Dari sisi pelayanan, dulu ketika sistem belum diubah 
pihak SDM sangat kaku dan tidak terlalu peduli dengan 
pekerjanya. Artinya, tidak ada sinergi yang baik jadi 
terkesan ‘dingin’ dalam hal menanggapi berbagai macam 
permasalahan yang dihadapi oleh pekerja Pertamina. 
Tetapi sekarang berbeda pelayanan lebih terorganisir 
dengan baik, karena adanya SDM Contact Center di 
6999.

Meskipun sudah banyak perubahan yang dilakukan 
pihak HR Pertamina, bukan berarti tidak melakukan 
inovasi baru lagi yang dapat menciptakan kenyamanan 
dan keamanan bagi pekerja Pertamina.

Ketika sudah adanya website yang memberikan 
informasi berbagaimacam kegiatan ataupun produk 
baru dari HR, seyogianya jangan pernah bosan untuk 
melakukan update web tersebut. Agar informasi yang 
diterima oleh pekerja Pertamina tetap up to date.

Masih berkaitan dengan informasi, kalau perlu setiap 
ada lowongan dari fungsi lain agar segera diinfokan 
melalui web tadi kepada seluruh pekerja Pertamina. 
Ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kericuhan 
atau salah informasi, selain itu bukan pekerjanya yang 
‘kasak-kusuk’ mencari informasi lowongan. Semua itu 
kembali lagi kepada  sudah transparannya sistem di HR 
Pertamina.

Yang terakhir, mengenai sistem penilaian yang sudah 
digulirkan oleh pihak HR sejak transformasi digulirkan 
di Pertamina yaitu sistem people review. Saya berharap 
sistem tersebut dapat memberikan nilai positif bagi 
pekerja, dan dapat mejadi lebih adil serta bijaksana. 
Semoga sistem yang telah diberlakukan pihak HR 
sekarang ini, menjadi sebuah jembatan bagi Pertamina 
untuk menjadi perusahaan kelas dunia.

Pembukaan Program New PBDS RU V
Balikpapan - Kesehatan merupakan suatu investasi yang harus 
dijaga, hal ini disadari penuh oleh pekerja RU V Balikpapan. 
Oleh karena itu pada Sabtu pagi 13 Maret 2009 kemarin, 
keluarga besar RU V menyelenggarakan Senam Pagi bersama 
dalam rangka pembukaan New Program Bugar dan Sehat (New 
PBDS). Acara yang juga dihadiri oleh seluruh Manajemen RU 
V ini berlangsung dengan sangat meriah. 

GM RU V Iriawan Yulianto menyambut baik diselenggara-
kannya New PBDS di lingkungan RU V. “Mindset sehat ha-
rus ditingkatkan di kalangan pekerja dan keluarga pekerja 
Pertamina,” ujar Iriawan.

Acara yang juga diikuti oleh pekerja dan keluarga ini diha-
diri sekitar 700-an peserta. Iriawan juga mengajak kepada 
pekerja untuk menyempatkan diri untuk berolahraga, “Olahraga 
ber sama selain dapat menjaga kesehatan juga dapat untuk 
menyegarkan pikiran dan silaturahmi”, lanjut Iriawan. 

Acara senam bersama ini dipimpin oleh Artis Chintami 
Atmanegara. Gerakan Chintami yang bersemangat membuat 
para peserta senam semakin antusias dalam mengikuti gerakan 

aerobik yang diiringi oleh musik bertempo cepat. Selain itu 
atraksi cheerleaders dan modern dance dari SMU Patra 
Dharma menambah semarak pembukaan New PBDS.

Program Bugar dan Sehat merupakan rangkaian kegiatan 
Senam Areobik yang diadakan secara rutin 3 kali per minggu 
setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 16.45 s.d 17.45 WITA. 
Program yang dimulai pada Senin, 15 Maret ini berlangsung 
selama 40 kali pertemuan di lapangan parkir RU V.

Dengan berprinsip pada olahraga teratur dan terukur ini, 
setiap bulan akan dilakukan pengukuran data kesehatan terdiri 
dari berat badan, tinggi badan, body mass index, tekanan darah 
dan kebugaran jasmani. 

Head of Medical RU V Widodo Yudhiarto mengatakan tujuan 
dari program ini antara lain mempermudah akses pekerja dan 
keluarga terhadap fasilitas kebugaran dengan program yang 
tersusun baik yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan 
derajat kesehatan. “Nantinya pada akhir program akan diberikan 
penghargaan kepada 10 orang terbaik yang memenuhi kriteria 
bugar dan sehat”, lanjut Widodo.MPRUV
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SPPBE Pertama di Kabupaten Gowa 
Resmi Beroperasi
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Komite IV DPD RI Kunjungan Kerja di RU II

Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo sedang meninjau filling set di area operasional SPPE PT Megahmitra Energi Sejahtera 
pasca peresmian pada Selasa (9/3).

GOWA - Stasiun Pengisian 
dan Pengangkutan Bahan 
Bakar Elpiji (SPPBE) pertama 
di Kabupaten Gowa, Sulawesi 
Selatan resmi beroperasi 
pada Selasa (9/3). SPPBE 
khusus 3 kg yang bertempat 
di Dusun Boka, Desa Ting -
g imae,  Kecamatan Ba-
rombong, Kabupaten Gowa, 
Sulawesi Selatan ini dimiliki 
oleh PT Megahmitra Energi 
Sejahtera.

Menurut Vice President 
Gas Domestik Pertamina 
Alam Yusuf, pendirian SPPBE 
ini merupakan salah satu 
langkah untuk mendukung 
program konversi minyak ta-
nah ke Elpiji 3 kg di Sulawesi 
Selatan. ”Saat ini konversi 
di Sulawesi Selatan telah 
mencapai 70 persen. Tahun 
2010 merupakan target tidak 
ada minyak tanah bersubsidi 
di Sulawesi Selatan,” ung-
kapnya. Alam juga menga-
takan bahwa program konversi 
minyak tanah ke Elpiji 3 kg 
menghemat anggaran subsidi 
minyak tanah sebesar minimal 
Rp. 9 triliun. 

Senior Representative 
Gas Domestik Region V 
Tiara The Saufi mengatakan 
bahwa SPPBE ini akan me-
layani distribusi Elpiji 3 kg 
untuk Kabupaten Gowa, 

Ta kalar, dan Jeneponto. 
Sebelum SPPBE Bantaeng 
beroperasi, SPPBE Gowa ini 
juga akan melayani distribusi 
Elpiji 3 kg untuk Kabupaten 
Bantaeng, Bulukumba, dan 
Sinjai. ”Adanya SPPBE ini 
mempersingkat jalur distribusi 
Elpiji 3 kg yang sebelumnya 
untuk kabupaten-kabupaten 
tersebut terpusat di Makassar,” 
tandasnya.

Bupati Gowa Ichsan Ya-
sin Limpo menyampaikan 
bahwa pendirian SPPBE ini 

akan men dukung bisnis gas 
di wilayah ini. ”SPPBE ini 
akan mendukung Ma  kas-
sar sebagai kota pa ri  wisata 
dan jasa dimana Ma  kassar 
akan menjadi  Ku ta-nya 
Sulawesi Selatan dan Gowa 
akan menjadi Den pa  sar-nya 
Sulawesi Sela tan,” tandasnya. 
Ichsan ju ga menyampaikan 
bahwa Pe merintah Kabupaten 
Gowa akan mengendalikan 
jumlah SPPBE di Kabupaten 
Gowa agar tidak mematikan 
usaha satu sama lain.

Direktur Utama PT Megah-
mitra Energi Sejahtera The 
Johny menyampaikan bahwa 
SPPBE ini dapat menampung 
gas berkapasitas tanki timbun 
kurang lebih 50 metrik ton dan 
dapat menyalurkan sebanyak 
40 metrik ton/hari. SPPBE ini 
juga menyerap tenaga kerja 
lokal serta memiliki sekitar 
500 meter persegi lahan 
hijau yang ditanami tanaman 
trembesi yang ampuh dalam 
menyerap polusi serta rumput 
gajah.MP PMS REG VII

DUMAI - Komite IV Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) RI 
beserta rombongan pada hari 
Rabu siang (10/3) melakukan 
kunjungan kerja di RU II. 
Rombongan dipimpin oleh 
Wakil Ketua komite IV, Abdul 
Gafar dan diterima oleh GM 
RU II M. Djamhuri Muchtar 
di ruang rapat Anggrek RU II. 
Pada kesempatan tersebut 
juga hadir Wakil Walikota 
Du mai, Sunaryo dan Tim Ma-
najemen Ru ii.

Dalam  kesempatan ter-
sebut, GM RU-II berharap 
pertemuan tersebut membawa 
berkah bagi bangsa dan ne-
gara dan khususnya kota 
Du mai serta RU II. Djamhuri 
juga mengatakan bahwa 
Manajemen beserta segenap 
pekerja Pertamina Ru ii 
senantiasa dan terus berupaya 
untuk meningkatkan keandalan 
kilang dan efisiensi operasi, 
agar jaminan pengadaan 
BBM untuk kebutuhan dalam 
negeri dapat terpenuhi dan 

senantiasa terjaga sehingga 
impor BBM yang menguras 
cadangan devisa akhirnya 
dapat dikurangi. “Untuk me-
wujudkan hal tersebut tentu 
diperlukan keterlibatan dan 
dukungan dari berbagai pi-
hak,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua 
Komite IV DPD RI Abdul Gafar 
mengatakan bahwa adapun 
agenda rutin tahunan Komite 
IV DPD RI yaitu membenahi 
APBN, perimbangan ke uang-
an daerah dan pusat serta 
lembaga-lembaga ke uangan 
lainnya dibawah pe ngawasan 
bPk.

Wakil Walikota Dumai 
Sunaryo yang hadir mewakili 
Walikota Dumai mengatakan 
bahwa Dumai bukanlah dae-
rah penghasil minyak, tetapi 
daerah pengolah minyak. Su-
naryo berharap DPD RI dapat 
memperjuangkan dana bagi 
hasil khusus daerah pengolah 
minyak bersama 11 daerah 
lainnya di Indonesia.

Salah satu rangakaian 
acara kunjungan Komite IV 
DPD di RU II, adalah diskusi 
tentang RU II. Dalam hal 
ini, Anggota DPD Komite IV 
mendengarkan presentasi 
GM RU I I .  P resen tas i 
GM disampaikan setelah 
sambutan Wakil Walikota 
Dumai. Materi presentasi GM 
antara lain tentang company 
profile RU II, produk-produk 

Kilang RU II, manajemen 
keuangan, kewajiban pajak, 
CSR dan juga Health, Safety 
& Environmental. Setelah 
acara presentasi, dilakukan 
sesi tanya jawab.

Di akhir kegiatan kun-
jungan Komite IV DPD RI di 
RU II, rombongan beserta Tim 
Manajemen melakukan plant 
visit ke Refinery Unit II dengan 
mengunakan bus.MPRU ii
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Rombongan Komite IV DPD RI berphoto bersama di depan tugu Kantor 
General Manager RU II.

Pertamina Jadi 
Employer of Choice 
di Job Fair
JAKARTA - Dalam upaya memenuhi target rekrutmen 
pekerja sebagaimana tercantum dalam RJPP, maka 
Pertamina dalam hal ini Fungsi Recruitment diharapkan 
mengembangkan satu proses/sistem rekrutmen dan 
seleksi yang mampu menarik kandidat-kandidat terbaik 
dari pasar tenaga kerja. Sangat disadari bahwa untuk 
bisa mendapatkan kandidat-kandidat terbaik tersebut, 
Pertamina haruslah menjadi employer of choice. De-
ngan menjadi employer of choice, maka kesempatan 
untuk memenangkan pasar tenaga kerja akan terbuka 
lebar. 

Mengacu pada hal di atas, Pertamina selalu ber-
upaya bagaimana menarik kandidat terbaik untuk 
mau bergabung serta dengan cepat dapat melakukan 
proses seleksi dan memberikan keputusan. Karena itu, 
Pertamina merambah Job fair/career expo, sebagai 
salah satu bentuk nyata upaya tersebut. 

Sampai dengan bulan April 2010, Fungsi Recruitment 
sudah memastikan keikutsertaan dalam kegiatan Job 
fair/career expo. Dalam kegiatan tersebut, Pertamina 
melakukan sosialisasi system baru e-recruitment. 
Selain itu, ajang ini dapat memperkuat posisi Pertamina 
sebagai employer of choice bagi calon-calon pekerja 
yang terbaik di bidangnya.

Job Fair/Career Expo  juga dimanfaatkan Pertamina 
untuk menambah database kandidat yang siap untuk 
diseleksi, sehingga dapat mempercepat pemenuhan 
kebutuhan pekerja yang sesuai kompetensi yang telah 
ditetapkan.

Selama tahun 2010 ini, Pertamina sudah mengikuti 
beberapa kegiatan Job Fair/Career Expo. Pada 15-17 
Januari 2010, Pertamina mengikuti JobsDB Career Expo 
di Sabuga Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh ribuan 
pencari kerja. Fungsi Recruitment Pertamina membagi-
bagikan flyer yang berisi panduan melamar via website 
pertamina, dan juga leaflet EVP Pertamina.

Berikutnya, pada 6 – 7  Maret 2010 di Grha Sa bha 
UGM, Pertamina kembali mengikuti Job fair/career 
expo, dengan menjadi sponsor utama (mega platinum). 
Pada ajang yang diikuti oleh competitor (Chevron, BP), 
Pertamina diberikan fasilitas presentasi sebanyak empat 
kali. Pertamina menampilkan VP People Management 
dan Manager Recruitment sebagai presenter, dengan 
materi company profile Pertamina serta Informasi yang 
komprehensif terkait Proses Rekrutmen dan Seleksi. 
Para pencari kerja yang hadir dalam presentasi pun 
melebihi kapasitas yang disediakan oleh Panitia. 
Ini membuktikan bahwa Pertamina tetap menjadi 
perusahaan idaman.

Selanjutnya, Fungsi Recruitment mengikuti UI 
Career & Scholarship Expo IX 2010 di Balairung Kampus 
UI Depok, pada 18 – 20 Maret 2010 dan JobsDB Career 
Expo di Convention Hall Tunjungan Plaza, 9 -11 April 
2010, tetap dengan misi yang sama.MPBRAND
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Temu Pelanggan dan Pelatihan 
Teknisi MUSIcool Gasdom Region III

Instruktur pelatihan sedang menjelaskan kepada para teknisi bagaimana cara meng-retrofitting MUSIcool untuk mesin 
pendingin.

Dewan Komisaris Usulkan Perubahan
Jakarta (Seputar Indonesia) – Dewan Komisaris PT 

Pertamina (Persero) meminta direksi mengupayakan 
agar pembelian minyak mentah dapat dilakukan 
secara langsung dari perusahaan minyak nasional atau 
melalui perusahaan gadang (trader) yang ditunjuk. 
Padahal, selama ini aturan pengadaan impor minyak 
mentah sangat ketat, yakni hanya membolehkan 
perusahaan minyak nasional saja untuk bertransaksi 
langsung dengan Pertamina pada pengadaan dengan 
cara government to government (G to G). Permintaan 
itu tertuang dalam Me morandum Dewan Komusaris 
No.072/K/DK/2010 tertanggal 22 Februari 2010 kepada 
Dirut Pertamina. Sementara itu, Vice President Corporate 
Communication Pertamina B. Trikora Putra mengatakan, 
pengadaan import term atau spot oleh Petral dapat saja 
menggunakan perusahaan minyak nasional, perusahaan 
minyak dunia, ataupun trader. Yang pasti, tegas dia, 
harga minyak yang dibeli kompetitif. “Untuk diketahui, 
import term atau spot oleh Petral dapat menggunakan 
national oil company, international oil company, ataupun 
trader. Pembelian tentunya dengan memperhatikan 
harga yang kompetitif baik untuk term maupun spot dan 
tentunya sesuai dengan spesifikasi kilang,” paparnya.

Pertamina Tambah Dana Geothermal
Jakarta (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina Geothermal 

Energy akan menyiapkan dana US$250 juta untuk me-
realisasikan target pengeboran 33 sumur eksplorasi di 
semua wilayah kerja panas bumi (WKP) sepanjang tahun 
ini. Menurut Dirut PGE Abadi Poernomo, kebutuhan dana 
investasi untuk pengeboran sumur eksplorasi pada 2010 
ini, hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya US$ 130 juta untuk 23 sumur. “Tahun 
ini, kami targetkan bisa mengebor 33 sumur dan jumlah 
itu terus meningkat setiap tahunnya. Potensi panas 
bu mi yang ada saat ini merupakan peluang besar bagi 
perusahaan,” ujarnya. Pada 2008, jelasnya, PGE hanya 
menyiapkan dana US$70 juta untuk biaya pengeboran 
beberapa sumur. Namun, kebutuhan investasi itu me-
ning kat menjadi sekitar US$ 130 juga pada 2009 untuk 
pengeboran 23 sumur eksplorasi.

Harga Minyak Turun Jelang Pertemuan OPEC
New York (Pelita) – Harga minyak merosot, di 

te ngah meningkatnya dolar AS dan kekhawatiran 
terhadap permintaan energi karena pedagang mengati 
pertemuan produksi OPEC. Kontrak berjangka utama 
New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman 
April, meluncur turun 1,44 dolar menjadi 79,80 dolar per 
barel. Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk 
penyerahan April jatuh 1,50 dolar menjadi 77,89 dolar per 
barel. Setelah gagal untuk memecahkan 83 dolar minggu 
lalu, kontrak New York berada dibawah tekanan jual berat 
dengan harga diperkirakan turun lebih jauh lagi, kata 
beberapa analis. “Tingkat 80 dolar signifikan, sehingga 
kemungkinan kita akan melihat penurunan terus selama 
beberapa hari,” kata Adam Sieminski, Kepala Ekonom 
Energi di Deutsche Bank. 

Akuisisi Elnusa Lunas April
Jakarta (Bisnis Indonesia) – PT Benakat Petroleum 

Energy Tbk, akan menyelesaikan sisa pembayaran 
akuisisi 37,15 persen saham PT Elnusa Tbk sebesar 
Rp 302,3 miliar pada 12 April 2010, yang dananya 
berasal dari surat sanggup (promissory notes). Dalam 
prospektus yang disampaikan kepada publik, Benakat 
telah menandatangani conditional sales and purchase 
agreement pada 10 Februari lalu diubah dengan first 
amandement of CSPA pada 11 Maret. Di dalam aman-
demen itu, skema pembayaran transaksi dilakukan dua 
tahap, yaitu pada 12 Maret sebesar Rp 592,51 miliar 
dan sisanya pada 12 April senilai Rp 302,3 miliar. “Ada 
beberapa administrasi yang belum diselesaikan. Ka-
laupun mereka (TDE) bisa menyelesaikan besok, kami 
akan langsung membayarnya. Meski sebagian belum 
dibayar, tetapi seluruh saham Elnusa sudah berada di 
tangan Benakat,” ujar Michael.MPNDJ

SEMARANG - Hubungan 
ba ik dengan pelanggan ada -
lah salah satu kunci suk-
ses pemasaran. Hal ini ju ga 
sesuai dengan salah sa tu 
tata nilai Pertamina, yaitu 
customer focused. un tuk 
itu Gas Domestik (Gas dom) 
Region III kembali meng-
adakan acara gathering de-
ngan pelanggan MUSIcool di 
Kantor Pemasaran Wilayah 
Jateng DIY, Rabu (10/3).

Acara Temu Pelanggan 
MUSIcool Region III ini dihadiri 
oleh puluhan pelanggan, baik 
itu perusahaan penyalur, ins-
titusi pemerintah & swas-
ta, maupun pelanggan per-
orangan. Manager Marketing 
Gas Product Priyo Perwito 
turut hadir dan menyampaikan 
penjelasan mengenai per-
kembangan kebijakan pema-
saran MUSIcool.

Selain diskusi mengenai 
kendala pemasaran MUSI-
cool ,  pada kesempatan 
yang sama juga diumumkan 
para penerima penghargaan 
Penyalur Berprestasi 2010. 
Per usahaan yang terpilih 
ada lah PT Sarana Patra Ja-
teng, PT Gilbatama, dan 
PT Urip Sumber Jadi. Priyo 
berharap penyalur lainnya 
dapat terpacu dan belajar dari 
kesuksesan para penyalur 
berprestasi 2010.

Temu pelanggan MUSI-
cool dilanjutkan oleh Pelatihan 
Intensif Teknisi MUSIcool 
pa da Mesin Pendingin Ang-
katan II /2010 yang ber-
langsung 11-12 Maret 2010. 
Selain mendapatkan materi 
pemahaman umum dan tek-

nis, peserta pelatihan juga 
mendapat  pengetahuan 
me ngenai teknik pengisian 
dan teknik mengatasi per-
masalahan dalam peng-
gunaan MUSIcool pada mesin 
pendingin.

Tidak hanya teori, pela-
tihan juga disertai praktik yang 
dilaksanakan pada Jumat 
(12/3). Peserta yang berjumlah 
70 orang ini berlatih retrofitting 
(penyesuaian/pengisian) ber-
kelompok secara bergiliran 
pada AC Split, AC kendaraan, 
dan kulkas. Pelatih berasal 
dari APRRAL (Asosiasi Peng-
usaha Refrigeran Ramah 
Ling kungan) dan HIMPATUR 
(Himpunan Praktisi Tata Udara 
dan Refrigerasi).

Kuduri, salah seorang 
peserta dari PT Sarana Patra 
Jateng mengaku senang 

mendapatkan pelatihan seperti 
ini. Menurutnya, MUSIcool 
selain tidak merusak ozon 
ju ga lebih hemat secara ke-
ekonomian dibandingkan 
re frigeran lainnya. Namun 
teknisi perlu mendapatkan 
keahlian dalam pengisian 
atau retrofitting karena teknik 
pengisian MUSIcool sedikit 
berbeda dengan freon.

”Saya semakin yakin 
untuk merekomendasikan 
MUSIcool kepada konsumen 
karena sekarang sudah tahu 
cara pengisiannya. Ternyata 
aman dan tidak susah,” ujar 
Kuduri.

Namun, lanjutnya, Per-
tamina perlu lebih gencar 
lagi dalam mempromosikan 
MUSIcool. Selain itu kemas-
annya yang mirip tabung gas 
Elpiji perlu dipercantik agar 

lebih menarik. Beberapa jenis 
seperti MC134 menurutnya 
juga masih belum stabil.

“Di lapangan masih ada 
kendala. Pada awal pengisian 
bisa dingin, tapi lama-lama 
kok enggak. Tapi untuk je nis 
yang lainnya sudah man tap. 
Semoga Pertamina te rus 
melakukan perbaikan,” tu-
tupnya. 

Manager Gas dom Region 
III Arie Anggoro menjelaskan, 
kegiatan temu pelanggan dan 
pelatihan ini penting untuk 
di lakukan secara pe riodik 
un tuk menjaring infor masi 
dan mengetahui kendala pe-
masaran di lapangan. ”In for-
masi ini penting se bagai bahan 
menetapkan ke bijakan lebih 
lanjut serta untuk perluasan 
pasar khususnya di Gasdom 
Region III,” jelas Arie.MPPMS IV

MEDAN - Bertempat di JW 
Marriot Sabtu 30 Januari 2010 
sebanyak 480 Undangan 
outlet/toko/bengkel dari se-
luruh wilayah SUMUT hadir 
da lam hajatan hari jadi ke-
50 PT Serdang Jaya. De-
ngan se mangat emas, PT 
Ser dang Jaya berkolaborasi 
dengan Pelumas Region I me-
ngundang outlet/Toko/Bengkel 
yang memberikan kontribusi 
yang sangat luar biasa dalam 
memasarkan produk-produk 
Pertamina Pelumas. 

Dalam Acara itu, selain 
memberi penghargaan kepa-

Pelumas Region I dan PT Serdang 
Jaya Puaskan Pelanggan

da karyawan yang telah 
meng abdi lebih dari 30 ta-
hun, PT Serdang Jaya juga 
memberikan penghargaan 
kepada outlet/toko/bengkel 
yang secara konsisten mem-
beli pelumas Pertamina di 
Serdang Jaya. Di malam itu 
juga diperkenalkan pro duk 
unggulan pelumas Per tamina 
dengan Parodi dan pemutaran 
film yang dikemas sangat luar 
biasa.  

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut juga ditandatangani 
surat  penunjukan Agen 
Exclusive 2W (produk enduro 

series, mesran super 1 liter 
dan 0.8 liter) di Sumatera 
Utara. Ini menandakan bahwa 
PT Serdang Jaya adalah satu-
satunya agen yang menjual 
Produk tersebut diatas.

Para konsumen yang ha-
dir saat itu merasa puas dan 
senang dengan adanya malam 
yang penuh keemasan yang 
diberikan PT Serdang Jaya 
untuk para konsumennya. 

Tidak hanya itu, acara 
semakin malam semakin 
se ru. Karena di malam itu, 
kontrak volume yang di adakan 
oleh Serdang Jaya di tahun 

2009 sebanyak sembilan 
bengkel dapat menuntaskan 
kontraknya. Ke-9 bengkel 
tersebut mendapatkan reward 
masing-masing  sebuah motor 
Suzuki Skydrive.  

Di malam  itu, rekor kon-
trak volume terpecahkan. 
Yaitu, de ngan dibukukannya 
kontrak volume penjualan se-
banyak 20.000 dos per bulan 
selama tiga bulan. 

Dan di akhir acara, di-
umumkan door prize uta ma  
berupa suzuki smash.MPPMS 
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Tujuh Alat Bukan Sembarang Alat

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra  •  Referensi : Panduan CIP

Portal KOMET pun sebagai 
Yellow Pages 

Oleh  Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00  WIB dan 13.00-15.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Pemutakhiran HR Online
Tentunya KOMETers dah nggak asing lagi dengan salah satu produk perusahaan 

telekomunikasi yaitu Yellow pages atau buku kuning yang secara periodik diterbitkan oleh 
perusahaan telekomunikasi di Indonesia dan negara-negara lain. Disini tersedia berbagai 
informasi kontak pelanggan yang disajikan dengan pengklasifikasian sesuai bidang usaha 
untuk mempermudah dalam proses pencarian. Dimana dalam perkembangannya, Yellow 
Pages saat ini telah berkembang dalam beberapa versi lain yaitu dalam bentuk CD (compact 
disc) dan melalui media internet. Untuk versi on-line atau internet tentunya punya kelebihan 
tersendiri, dimana informasi yang disajikan akan selalu ter-update, lebih komunikatif dan 
memungkinkan adanya interaksi langsung antara pelanggan telekomunikasi (konsumen 
dan produsen).

Gambar 1. Perkembangan Yellow Pages: Buku – CD - Web

Dari beberapa referensi dan artikel yang membahas knowledge management, prinsip 
tersebut dapat diterapkan dalam membantu pengelolaan aset pengetahuan di Portal KOMET. 
Tentunya disesuaikan dengan bidang atau fokus yang dikelola (red: jadi klo mau cari alamat 
and nomer telepon delivery pizza atau tempat laundry nggak mungkin bakalan ada di Portal 
KOMET dunks hehe…). Gimana? Udah kebayang seperti apa penerapan prinsip/sistem 
Yellow Pages di Portal KOMET? Sbenernya sederhana tapi dampaknya luaaar biasaaa 
(*haha lebay mode on). Udah deh jangan dibayangin tapi kita coba bahas bareng-bareng 
yuuk mareee ...!!!

1. Klasifikasi Kategori Ekspert atau Bidang Pengetahuan
Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, klo aset pengetahuan yang yang menjadi 

prioritas adalah tacit knowledge yaitu berupa lesson learned, trouble shooting, problem 
solving yang akan diklasifikasikan sesuai dengan ekspert atau bidang pengetahuan yang 
sesuai, misal: geologi, akuntansi, manajerial dan lain sebagainya. Saat ini telah tersusun 
sejumlah 22 kategori ekspert yang teridentifikasi sebagai fokus dalam bidang usaha 
perusahaan.

Dengan pengklasifikasiian ini, para ekspert atau yang memiliki aset pengetahuan dapat 
men-publish aset pengetahuan yang dimiliki dengan men-upload di Portal KOMET untuk 
di-share dengan para kOMETers sebagai aset pengetahuan perusahaan. 

2. Daftar Detail Tenaga Ahli (List of Expertise)
Sama halnya seperti dengan Yellow Pages, data detail tenaga ahli (expert) akan 

dicantumkan sebagai informasi dasar. Diantaranya informasi berupa latar belakang 
pendidikan, pengalaman kerja, dan tulisan atau aset pengetahuan yang telah di-upload di 
Portal KOMET. 

3. fasilitas Pencarian (Search)
Selengkap apapun aset pengetahuan yang dimiliki Portal 

KOMET, tapi tentunya perlu dilengkapi fasilitas pencarian yang cepat, 
spesifik dan akurat. Kurang lebih seperti fasilitas pencarian (search) 
yang dimiliki google akan sangat membantu para KOMETers yang 
sedang mencari referensi atau solusi masalah pekerjaan melalui 
Portal KOMET. 

4. fasilitas Komunikasi
Setelah aset pengetahuan dan tenaga ahli (expert) diketahui, tentunya KOMETers dapat 

berkomunikasi untuk konsultasi atau sharing mengenai kendala atau permasalahan pekerjaan 
melalui forum Ask the Expert yang telah disediakan dalam Portal KOMET. Pertanyaan atau 
permasalahan dapat dikirimkan melalui fasilitas  email yang udah disediain, dan nanti expert 
akan menjawab dengan membalas email tersebut. 

Saat ini bersama Tim Teknologi dari Fungsi CSS sedang mengembangkan sistem 
pengelolaan aset pengetahuan yang user friendly alias sistem yang nggak ngejlimet-
ruwet dan bikin masalah baru … hadooh jangan sampai deh!!!  Tapi mungkin untuk saat 
ini klo KOMETers buka Portal KOMET, sistem dan tampilannya masih sama dengan 
versi sebelumnya. Jangan khawatir, KOMETers masih tetap bisa melakukan upload aset 
pengetahuan pada Knowledge Center, ikutan kuis Win the Stuff Periode III untuk dapat 
hadiah yang pasti menarik, diskusi di menu Forum, dan bertanya dengan para ahli pada 
menu Ask the Expert. So guys, tunggu apalagi ….. 

Selain itu, untuk seluruh Insan Pertamina jangan lupa buat ikutan Roundtable Forum 
yang bakalan diadain tanggal 26 Maret 2010 di Kantor Pusat. Untuk forum di Unit / Region 
direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal yang sama. Tunggu informasi lebih lanjut 
mengenai keikutsertaan sebagai peserta forum melalui email broadcast dan Media Pertamina 
selanjutnya.

Jika Anda pembaca setia kolom Q-Corner pada Media Pertamina ini, pasti Anda masih ingat tulisan 
tentang Continuous Improvement Program (CIP) yang berjudul “Delapan Langkah Menuju Ribuan 
Langkah Perubahan” pada edisi tanggal 15 Maret 2010. Nah.. kali ini mari kita berdiskusi tentang 
“teman dekatnya”. 

Berbicara mengenai perubahan, dampak yang kita harapkan tentu saja suatu perubahan menuju 
kondisi perbaikan dan yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah perbaikan berkelanjutan. Pasti banyak 
dari kita yang sudah kenal dengan “teman dekat” delapan langkah itu, yaitu si Tujuh Alat. Mari kita kenal 
lebih dekat lagi dengan Tujuh Alat tersebut. 

Selama bertahun-tahun, kualitas total praktisi bertahap menyadari bahwa sejumlah besar 
masalah kualitas yang terkait dapat diselesaikan dengan Tujuh Alat dasar kuantitatif, yang dalam 
ilmu statistik dikenal dengan nama “seven tools of quality”. Tujuh Alat statistik sederhana tersebut 
biasanya dipandang cukup memadai, tetapi demi lebih sempurna atau lebih tajam analisa dapat dipakai 
teknik-teknik statistik yang lain.Tujuh Alat tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 
pengendalian mutu. “Siapa sajakah” anggota yang tergabung dalam keluarga tujuh alat atau seven 
tools itu? Mari berkenalan.

Alat ke-1 : Lembar periksa (Check Sheet), biasanya berbentuk formulir kertas dengan item-item 
yang diperlukan sudah dicantumkan dan disusun sedemikian rupa. Digunakan untuk mengumpulkan 
data hasil pemeriksaan (pengecekan), karena itu ada pula yang menyebutnya dengan Lembar 
Pengumpul Data. Tujuan Penggunaan Check Sheet adalah sebagai alat untuk mengumpulkan data 
dan informasi mengenai aspek dan kondisi tertentu yang diperlukan serta untuk memudahkan proses 
pengumpulan data, dan memudahkan untuk menganalisa data.

Alat ke-2 : Pemisahan masalah (Stratifikasi), yaitu menguraikan dan mengelompokkan data 
menjadi ke kelompok yang lebih homogen (tunggal). Tujuannya adalah untuk menhindari salah 
interpretasi dalam membaca suatu data

Alat ke-3 : Diagram penyebaran data (Histogram), merupakan jenis grafik balok khusus yang 
menggambarkan penyebaran data sebagai hasil satu macam pengukuran dari suatu kejadian atau 
proses, apakah data tersebut keluar dari batas pengendalian atau tidak. Dalam keadaan normal, tinggi 
balok-balok tersebut menampilkan bentuk lonceng. Histogram sangat membantu sebagai tindakan 
preventif terhadap masalah yang ada dengan melakukan pencatatan data secara kontinyu, sehingga 
penyimpangan yang terjadi dapat langsung diidentifikasi secara dini sebelum masalah menjadi berlarut-
larut.

Alat ke-4 : Diagram prioritas (Diagram Pareto), merupakan 
suatu alat untuk melihat permasalahan yang paling tinggi prioritasnya. 
Di-visualisasikan dalam sebuah diagram yang disusun mulai dari 
data terbesar/terbanyak. Kegunaan dari Diagram Pareto adalah 
untuk menunjukkan dengan jelas dan mudah jenis data yang terbesar 
serta menunjukkan perbandingan masing-masing jenis terhadap 
keseluruhan.

Alat ke-5 : Diagram sebab akibat (Diagram tulang ikan atau 
Ishikawa Diagram/fishbone diagram), merupakan diagram yang 
menggambarkan hubungan antara karakteristik mutu dengan faktor 
penyebabnya. Dapat disebut juga Fishbone karena strukturnya yang 
mirip struktur tulang ikan dan diikembangkan pertama kali oleh Prof. 
Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1950.

Alat ke-6 : Diagram Pencar (Scatter Diagram), dipakai untuk 
melihat hubungan / korelasi dua variabel yang berkaitan. Diagram 
ini digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara dua 
variable yang ditunjukkan pada Sumbu X dan Y.

Alat ke-7 : Peta pengendalian (Control Chart), bagan 
pengendalian bentuk ini merupakan bagan yang paling umum untuk 
data yang diukur. Bagan pengendalian x – R merupakan bagan 
pengendalian yang sekaligus menyatakan harga rata-rata (x) dan 
range ( R ). Bagan x menunjukkan adanya perubahan pada harga 
rata-rata, sedang R menunjukkan adanya perubahan pada dispersi.

Dengan menggunakan gambar/ diagram statistik yang sederhana 
dan mudah dipahami bermanfaat untuk membantu membuat 
pengembalian keputusan yang objektif bagi aktifitas perbaikan 
mutu, mentransformasikan data mentah dengan alat yang dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat., memberikan metode analisa 
yang sistematis, memberikan kemampuan dalam hal menyelesaikan 
masalah, dan membantu kegiatan perbaikan di lapangan dan membuat keputusan.

Jadi..dapat dibayangkan, bagaimana dasyatnya ‘jurus’ dalam ilmu Mutu yang telah dipaparkan 
dalam 2 edisi Q-Corner ini. Gabungan Tujuh Alat dan Delapan Langkah (DELTA) akan dapat 
menghasilkan suatu perbaikan berkelanjutan yang luar biasa. Analisa masalah yang tajam sehingga 
dapat ditentukan pengambilan keputusan yang tepat untuk selanjutnya terus digulirkan dalam roda 
improvemet yang berkelanjutan. Bukan untuk tujuan mencapai suatu titik performance tertentu dan 
menjadi puas ketika berhasil meraihnya. Tapi untuk suatu perbaikan tanpa batas dan tidak pernah puas 
yang senantiasa didorong, diciptakan dan dikembangkan mulai lingkup paling kecil yaitu individual, 
berjenjang sampai lingkup paling luas yaitu Pertamina.

UPAYA HR MEMBERIKAN LAYANAN INfORMASI 
DAN SOLUSI KEPADA PEKERJA MELALUI 

HR CONTACT CENTER
HR Contact Center merupakan suatu media komunikasi yang 

dibangun dalam rangka memberi kemudahan bagi para pekerja 
yang membutuhkan informasi, data  dan saran seputar kegiatan 
HR dengan menggunakan fasilitas intranet atau email, maupun 
melalui telepon. 

HR Contact Center yang keberadaannya sudah memasuki 
usia lebih dari 2 tahun dibawah pengelolaan Fungsi HR Information 
System & Communication diharapkan dapat terus berkembang 
dan benar-benar memberikan peranan dan kontribusi yang cukup 
maksimal dalam memenuhi kebutuhan pekerja.  

Sebutan dari SDM Contact Center yang kini secara bertahap 
berubah menjadi HR Contact Center, dimana hal ini disebabkan 
karena adanya perubahan pada penulisan di struktur organisasi 
baru yang coba disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan 
multinasional atau World Class Company .

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini, dimana HR 
telah banyak melakukan perubahan atas dasar transformasi, cukup 
memacu pertumbuhan pemanfaatan fasilitas HR Contact Center 
oleh pekerja. Hal tersebut dapat dilihat melalui diagram incoming 
call  periode Juni-Desember 2009 yang lalu.

(Laporan SDM CC Juni-Desember 2009)

Beberapa masalah atau informasi yang paling sering di tanyakan 
oleh pekerja, antara lain penjelasan mengenai pembayaran 
upah (payroll), pembayaran bonus atau insentif, kebijakan baru 
perusahaan, perubahan data (DRHS), dan lain-lain.

Para pekerja yang dapat langsung menghubungi HR contact 
center melalui telepon di: 021-3816999 atau langsung menghubungi 
extension di: 6999 (khusus pekerja kantor pusat) dan email di: 
sdmcontactcenter@pertamina.com , akan disapa secara baik dan 
ditanggapi dengan cepat oleh agent yang khusus menangani HR 
Contact Center. 

Jika ada pertanyaan yang membutuhkan klarifikasi jawaban 
yang khusus atau tidak dapat dijawab langsung oleh agent  contact 
center, maka dengan segera agent kami akan mengeskalasi 
pertanyaan pekerja tersebut kepada para PIC, yaitu para manager 
atau minimal asmen dari fungsi terkait yang berwenang untuk 
memberikan jawaban atau penjelasan yang lebih lengkap, akurat 
dan tepat dan kemudian agent kami akan menghubungi kembali 
para pekerja bersangkutan dimana datanya sudah tersimpan untuk 
menyampaikan penjelasan atas pertanyaannya kembali melalui 
telepon atau email. 

Setiap bulan, status laporan yang sedang di proses semakin 
berkurang. Hal ini disebabkan karena HR Contact Center akan 
selalu mengingatkan para PIC secara berkala mengenai laporan 
yang masih belum terjawab dalam kurun waktu maksimal 3x24 
jam.

Pekerja dapat menghubungi HR Contact Center setiap hari 
kerja, Senin sampai jumat, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 
13.00-15.30 WIB.

Pengurangan Kapal sebagai salah satu program dari 
Transformasi Port & Network yang dimulai pada April 2008, 
bertujuan untuk mengelola jumlah kapal charter dan milik dalam 
mengamankan suplai dan distribusi Migas Nasional secara efisien 
serta mewujudkan supply chain yang handal guna memperoleh 
penghematan (saving) bagi perusahaan.

Untuk itu telah dibentuk Komite Pengurangan Kapal yang 
terdiri dari lintas fungsi (ISC, Perkapalan, Distribusi dan Refinery), 
sebagai berikut :

Ketua Komite Pengurangan Kapal  yang dijabat oleh VP Operasi 
Perkapalan, bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil kerja 
Komite Pengurangan Kapal dan memastikan tujuan dan target yang 
telah ditentukan dapat dicapai.

Tim Pembuat Keputusan yang terdiri dari VP Operasi 
Perkapalan, VP Supply, VP Distribution Operations serta VP 
Planning & Optimization Refining bertanggung jawab mengevaluasi 
hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Kerja dan membuat 
rekomendasi pengurangan kapal, yang mencakup nama kapal, 
waktu pelaksanaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 
eksekusinya.

Koordinator Operasi yang dijabat oleh Manajer Operasi Tanker 
Crude, Black & Petkim bertugas menyampaikan hasil analisis-
analisis mengenai identifikasi peluang pengurangan kapal dan 
mengusulkan rekomendasi peluang pengurangan kapal kepada 
Tim Pembuat Keputusan.

Tim Kerja yang terdiri dari perwakilan lintas fungsi di ISC, 
Perkapalan, Distribusi dan Refinery bertugas melakukan analisis-
analisis yang diperlukan guna mengidentifikasi peluang pengurangan 
kapal serta memberikan rekomendasi mengenai cara/metode untuk 
mengidentifikasi peluang pengurangan kapal. 

Secara terpisah dengan Komite Pengurangan Kapal, terdapat 
Expert Group yang ditunjuk oleh VP Operasi Perkapalan yang 
merupakan Owner atas analisis Normalized Fleet Size, Vessel 
Productivity dan Saving Calculation yang digunakan oleh Tim Kerja 
dalam mengidentifikasi peluang pengurangan kapal. 

Sementara itu, tahapan proses dalam program pengurangan 
kapal atau yang dikenal dengan Tinjauan Bulanan Pengurangan 
Kapal yang dilakukan menjelang pelaksanaan Master Program 
Produk meliputi:

IDENTIfIKASI PELUANG
Identifikasi Peluang ini menghasilkan rekomendasi kapal yang 

akan ditempatkan di  Emergency Pool. Kapal Emergency Pool 
adalah kapal-kapal yang berada dalam kondisi standby di suatu 
pelabuhan yang tidak dijadwalkan dan atau dijadwalkan tidak secara 
penuh dalam Master Program dimana kriteria penentuan kapal yang 
akan masuk ke emergency pool ini dilakukan dengan pendekatan 
perhitungan Normalized Fleet Size dan Produktivitas Kapal serta 
di ujicobakan dalam proses perencanaan Master Program sebelum 
difinalisasi penempatannya di Emergency Pool. Dalam Identifikasi 
Peluang ini juga, Perkapalan menyampaikan perhitungan kebutuhan 
tonase kapal (tonnage review) berdasarkan Material Balance untuk 
1 (satu) periode perencanaan Master Program.

PENGAWASAN KAPAL EMERGENCY POOL
Pengawasan setiap aktivasi atau penggunaan kapal Emergency 

Pool dilakukan secara rutin melalui pengisian Formulir Permintaan 
Aktivasi dengan mempertimbangkan Daily Tanker Position dimana 
untuk setiap aktivasi Kapal Emergency Pool harus mendapat 
persetujuan Direktur Pemasaran & Niaga dan dilaporkan dalam 
bentuk Laporan Bulanan Kapal Emergency Pool. 

Adapun Fungsi yang dapat melaksanakan aktivasi Kapal 
Emergency Pool :
Distribusi  : Bila terkait dengan pemenuhan kebutuhan  
     konsumen (terminal, depot, industri, aviasi) 
ISC   : Bila terkait dengan pemenuhan kebutuhan  
     di Refinery, Impor dan KKKS
Perkapalan  : Bila terkait dengan kinerja kapal.

fINALISASI REDELIVERY
Merupakan finalisasi keputusan atau pengambilan keputusan 

akhir redel/tidak redel untuk kapal di Emergency Pool yang dibuat 
dengan mempertimbangkan kinerja kapal yang akan di-redel, 

Program 
Pengurangan Kapal

kebutuhan tonase kapal serta situasi supply chain secara 
umum, dengan ketentuan : Disepakati bersama oleh semua 
anggota Tim Pembuat Keputusan.

Apabila tidak adanya kesepakatan diantara anggota Tim 
Pembuat Keputusan, maka VP Operasi Perkapalan sebagai 
penanggung jawab pengelola kapal dapat melaksanakan 
keputusan.

Selain melalui serangkaian tahapan proses di atas, 
terdapat Keputusan Langsung untuk Melakukan redelivery 
yang dapat dilakukan apabila kontrak kapal berakhir. 

REDELIVERY AKTUAL 
Saat tercapai kesepakatan redelivery kapal, maka untuk 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan TKO No. B-004/
F20310/2008-S0 tanggal 6 November 2008 tentang Redelivery 
Kapal Charter.

Sebagai informasi, sejak bulan September samapai 
dengan Desember 2009 telah tercatat beberapa kapal yang 

masuk ke Emergency Pool yaitu MT. Cendrawasih, MT. 
Sindang dan MT. Sanga-Sanga. 

SPN Transformation Team
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Tujuh Alat Bukan Sembarang Alat

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra  •  Referensi : Panduan CIP

Portal KOMET pun sebagai 
Yellow Pages 

Oleh  Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00  WIB dan 13.00-15.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Pemutakhiran HR Online
Tentunya KOMETers dah nggak asing lagi dengan salah satu produk perusahaan 

telekomunikasi yaitu Yellow pages atau buku kuning yang secara periodik diterbitkan oleh 
perusahaan telekomunikasi di Indonesia dan negara-negara lain. Disini tersedia berbagai 
informasi kontak pelanggan yang disajikan dengan pengklasifikasian sesuai bidang usaha 
untuk mempermudah dalam proses pencarian. Dimana dalam perkembangannya, Yellow 
Pages saat ini telah berkembang dalam beberapa versi lain yaitu dalam bentuk CD (compact 
disc) dan melalui media internet. Untuk versi on-line atau internet tentunya punya kelebihan 
tersendiri, dimana informasi yang disajikan akan selalu ter-update, lebih komunikatif dan 
memungkinkan adanya interaksi langsung antara pelanggan telekomunikasi (konsumen 
dan produsen).

Gambar 1. Perkembangan Yellow Pages: Buku – CD - Web

Dari beberapa referensi dan artikel yang membahas knowledge management, prinsip 
tersebut dapat diterapkan dalam membantu pengelolaan aset pengetahuan di Portal KOMET. 
Tentunya disesuaikan dengan bidang atau fokus yang dikelola (red: jadi klo mau cari alamat 
and nomer telepon delivery pizza atau tempat laundry nggak mungkin bakalan ada di Portal 
KOMET dunks hehe…). Gimana? Udah kebayang seperti apa penerapan prinsip/sistem 
Yellow Pages di Portal KOMET? Sbenernya sederhana tapi dampaknya luaaar biasaaa 
(*haha lebay mode on). Udah deh jangan dibayangin tapi kita coba bahas bareng-bareng 
yuuk mareee ...!!!

1. Klasifikasi Kategori Ekspert atau Bidang Pengetahuan
Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, klo aset pengetahuan yang yang menjadi 

prioritas adalah tacit knowledge yaitu berupa lesson learned, trouble shooting, problem 
solving yang akan diklasifikasikan sesuai dengan ekspert atau bidang pengetahuan yang 
sesuai, misal: geologi, akuntansi, manajerial dan lain sebagainya. Saat ini telah tersusun 
sejumlah 22 kategori ekspert yang teridentifikasi sebagai fokus dalam bidang usaha 
perusahaan.

Dengan pengklasifikasiian ini, para ekspert atau yang memiliki aset pengetahuan dapat 
men-publish aset pengetahuan yang dimiliki dengan men-upload di Portal KOMET untuk 
di-share dengan para kOMETers sebagai aset pengetahuan perusahaan. 

2. Daftar Detail Tenaga Ahli (List of Expertise)
Sama halnya seperti dengan Yellow Pages, data detail tenaga ahli (expert) akan 

dicantumkan sebagai informasi dasar. Diantaranya informasi berupa latar belakang 
pendidikan, pengalaman kerja, dan tulisan atau aset pengetahuan yang telah di-upload di 
Portal KOMET. 

3. fasilitas Pencarian (Search)
Selengkap apapun aset pengetahuan yang dimiliki Portal 

KOMET, tapi tentunya perlu dilengkapi fasilitas pencarian yang cepat, 
spesifik dan akurat. Kurang lebih seperti fasilitas pencarian (search) 
yang dimiliki google akan sangat membantu para KOMETers yang 
sedang mencari referensi atau solusi masalah pekerjaan melalui 
Portal KOMET. 

4. fasilitas Komunikasi
Setelah aset pengetahuan dan tenaga ahli (expert) diketahui, tentunya KOMETers dapat 

berkomunikasi untuk konsultasi atau sharing mengenai kendala atau permasalahan pekerjaan 
melalui forum Ask the Expert yang telah disediakan dalam Portal KOMET. Pertanyaan atau 
permasalahan dapat dikirimkan melalui fasilitas  email yang udah disediain, dan nanti expert 
akan menjawab dengan membalas email tersebut. 

Saat ini bersama Tim Teknologi dari Fungsi CSS sedang mengembangkan sistem 
pengelolaan aset pengetahuan yang user friendly alias sistem yang nggak ngejlimet-
ruwet dan bikin masalah baru … hadooh jangan sampai deh!!!  Tapi mungkin untuk saat 
ini klo KOMETers buka Portal KOMET, sistem dan tampilannya masih sama dengan 
versi sebelumnya. Jangan khawatir, KOMETers masih tetap bisa melakukan upload aset 
pengetahuan pada Knowledge Center, ikutan kuis Win the Stuff Periode III untuk dapat 
hadiah yang pasti menarik, diskusi di menu Forum, dan bertanya dengan para ahli pada 
menu Ask the Expert. So guys, tunggu apalagi ….. 

Selain itu, untuk seluruh Insan Pertamina jangan lupa buat ikutan Roundtable Forum 
yang bakalan diadain tanggal 26 Maret 2010 di Kantor Pusat. Untuk forum di Unit / Region 
direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal yang sama. Tunggu informasi lebih lanjut 
mengenai keikutsertaan sebagai peserta forum melalui email broadcast dan Media Pertamina 
selanjutnya.

Jika Anda pembaca setia kolom Q-Corner pada Media Pertamina ini, pasti Anda masih ingat tulisan 
tentang Continuous Improvement Program (CIP) yang berjudul “Delapan Langkah Menuju Ribuan 
Langkah Perubahan” pada edisi tanggal 15 Maret 2010. Nah.. kali ini mari kita berdiskusi tentang 
“teman dekatnya”. 

Berbicara mengenai perubahan, dampak yang kita harapkan tentu saja suatu perubahan menuju 
kondisi perbaikan dan yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah perbaikan berkelanjutan. Pasti banyak 
dari kita yang sudah kenal dengan “teman dekat” delapan langkah itu, yaitu si Tujuh Alat. Mari kita kenal 
lebih dekat lagi dengan Tujuh Alat tersebut. 

Selama bertahun-tahun, kualitas total praktisi bertahap menyadari bahwa sejumlah besar 
masalah kualitas yang terkait dapat diselesaikan dengan Tujuh Alat dasar kuantitatif, yang dalam 
ilmu statistik dikenal dengan nama “seven tools of quality”. Tujuh Alat statistik sederhana tersebut 
biasanya dipandang cukup memadai, tetapi demi lebih sempurna atau lebih tajam analisa dapat dipakai 
teknik-teknik statistik yang lain.Tujuh Alat tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 
pengendalian mutu. “Siapa sajakah” anggota yang tergabung dalam keluarga tujuh alat atau seven 
tools itu? Mari berkenalan.

Alat ke-1 : Lembar periksa (Check Sheet), biasanya berbentuk formulir kertas dengan item-item 
yang diperlukan sudah dicantumkan dan disusun sedemikian rupa. Digunakan untuk mengumpulkan 
data hasil pemeriksaan (pengecekan), karena itu ada pula yang menyebutnya dengan Lembar 
Pengumpul Data. Tujuan Penggunaan Check Sheet adalah sebagai alat untuk mengumpulkan data 
dan informasi mengenai aspek dan kondisi tertentu yang diperlukan serta untuk memudahkan proses 
pengumpulan data, dan memudahkan untuk menganalisa data.

Alat ke-2 : Pemisahan masalah (Stratifikasi), yaitu menguraikan dan mengelompokkan data 
menjadi ke kelompok yang lebih homogen (tunggal). Tujuannya adalah untuk menhindari salah 
interpretasi dalam membaca suatu data

Alat ke-3 : Diagram penyebaran data (Histogram), merupakan jenis grafik balok khusus yang 
menggambarkan penyebaran data sebagai hasil satu macam pengukuran dari suatu kejadian atau 
proses, apakah data tersebut keluar dari batas pengendalian atau tidak. Dalam keadaan normal, tinggi 
balok-balok tersebut menampilkan bentuk lonceng. Histogram sangat membantu sebagai tindakan 
preventif terhadap masalah yang ada dengan melakukan pencatatan data secara kontinyu, sehingga 
penyimpangan yang terjadi dapat langsung diidentifikasi secara dini sebelum masalah menjadi berlarut-
larut.

Alat ke-4 : Diagram prioritas (Diagram Pareto), merupakan 
suatu alat untuk melihat permasalahan yang paling tinggi prioritasnya. 
Di-visualisasikan dalam sebuah diagram yang disusun mulai dari 
data terbesar/terbanyak. Kegunaan dari Diagram Pareto adalah 
untuk menunjukkan dengan jelas dan mudah jenis data yang terbesar 
serta menunjukkan perbandingan masing-masing jenis terhadap 
keseluruhan.

Alat ke-5 : Diagram sebab akibat (Diagram tulang ikan atau 
Ishikawa Diagram/fishbone diagram), merupakan diagram yang 
menggambarkan hubungan antara karakteristik mutu dengan faktor 
penyebabnya. Dapat disebut juga Fishbone karena strukturnya yang 
mirip struktur tulang ikan dan diikembangkan pertama kali oleh Prof. 
Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1950.

Alat ke-6 : Diagram Pencar (Scatter Diagram), dipakai untuk 
melihat hubungan / korelasi dua variabel yang berkaitan. Diagram 
ini digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan antara dua 
variable yang ditunjukkan pada Sumbu X dan Y.

Alat ke-7 : Peta pengendalian (Control Chart), bagan 
pengendalian bentuk ini merupakan bagan yang paling umum untuk 
data yang diukur. Bagan pengendalian x – R merupakan bagan 
pengendalian yang sekaligus menyatakan harga rata-rata (x) dan 
range ( R ). Bagan x menunjukkan adanya perubahan pada harga 
rata-rata, sedang R menunjukkan adanya perubahan pada dispersi.

Dengan menggunakan gambar/ diagram statistik yang sederhana 
dan mudah dipahami bermanfaat untuk membantu membuat 
pengembalian keputusan yang objektif bagi aktifitas perbaikan 
mutu, mentransformasikan data mentah dengan alat yang dapat 
memberikan informasi yang bermanfaat., memberikan metode analisa 
yang sistematis, memberikan kemampuan dalam hal menyelesaikan 
masalah, dan membantu kegiatan perbaikan di lapangan dan membuat keputusan.

Jadi..dapat dibayangkan, bagaimana dasyatnya ‘jurus’ dalam ilmu Mutu yang telah dipaparkan 
dalam 2 edisi Q-Corner ini. Gabungan Tujuh Alat dan Delapan Langkah (DELTA) akan dapat 
menghasilkan suatu perbaikan berkelanjutan yang luar biasa. Analisa masalah yang tajam sehingga 
dapat ditentukan pengambilan keputusan yang tepat untuk selanjutnya terus digulirkan dalam roda 
improvemet yang berkelanjutan. Bukan untuk tujuan mencapai suatu titik performance tertentu dan 
menjadi puas ketika berhasil meraihnya. Tapi untuk suatu perbaikan tanpa batas dan tidak pernah puas 
yang senantiasa didorong, diciptakan dan dikembangkan mulai lingkup paling kecil yaitu individual, 
berjenjang sampai lingkup paling luas yaitu Pertamina.

UPAYA HR MEMBERIKAN LAYANAN INfORMASI 
DAN SOLUSI KEPADA PEKERJA MELALUI 

HR CONTACT CENTER
HR Contact Center merupakan suatu media komunikasi yang 

dibangun dalam rangka memberi kemudahan bagi para pekerja 
yang membutuhkan informasi, data  dan saran seputar kegiatan 
HR dengan menggunakan fasilitas intranet atau email, maupun 
melalui telepon. 

HR Contact Center yang keberadaannya sudah memasuki 
usia lebih dari 2 tahun dibawah pengelolaan Fungsi HR Information 
System & Communication diharapkan dapat terus berkembang 
dan benar-benar memberikan peranan dan kontribusi yang cukup 
maksimal dalam memenuhi kebutuhan pekerja.  

Sebutan dari SDM Contact Center yang kini secara bertahap 
berubah menjadi HR Contact Center, dimana hal ini disebabkan 
karena adanya perubahan pada penulisan di struktur organisasi 
baru yang coba disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan 
multinasional atau World Class Company .

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun belakangan ini, dimana HR 
telah banyak melakukan perubahan atas dasar transformasi, cukup 
memacu pertumbuhan pemanfaatan fasilitas HR Contact Center 
oleh pekerja. Hal tersebut dapat dilihat melalui diagram incoming 
call  periode Juni-Desember 2009 yang lalu.

(Laporan SDM CC Juni-Desember 2009)

Beberapa masalah atau informasi yang paling sering di tanyakan 
oleh pekerja, antara lain penjelasan mengenai pembayaran 
upah (payroll), pembayaran bonus atau insentif, kebijakan baru 
perusahaan, perubahan data (DRHS), dan lain-lain.

Para pekerja yang dapat langsung menghubungi HR contact 
center melalui telepon di: 021-3816999 atau langsung menghubungi 
extension di: 6999 (khusus pekerja kantor pusat) dan email di: 
sdmcontactcenter@pertamina.com , akan disapa secara baik dan 
ditanggapi dengan cepat oleh agent yang khusus menangani HR 
Contact Center. 

Jika ada pertanyaan yang membutuhkan klarifikasi jawaban 
yang khusus atau tidak dapat dijawab langsung oleh agent  contact 
center, maka dengan segera agent kami akan mengeskalasi 
pertanyaan pekerja tersebut kepada para PIC, yaitu para manager 
atau minimal asmen dari fungsi terkait yang berwenang untuk 
memberikan jawaban atau penjelasan yang lebih lengkap, akurat 
dan tepat dan kemudian agent kami akan menghubungi kembali 
para pekerja bersangkutan dimana datanya sudah tersimpan untuk 
menyampaikan penjelasan atas pertanyaannya kembali melalui 
telepon atau email. 

Setiap bulan, status laporan yang sedang di proses semakin 
berkurang. Hal ini disebabkan karena HR Contact Center akan 
selalu mengingatkan para PIC secara berkala mengenai laporan 
yang masih belum terjawab dalam kurun waktu maksimal 3x24 
jam.

Pekerja dapat menghubungi HR Contact Center setiap hari 
kerja, Senin sampai jumat, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 
13.00-15.30 WIB.

Pengurangan Kapal sebagai salah satu program dari 
Transformasi Port & Network yang dimulai pada April 2008, 
bertujuan untuk mengelola jumlah kapal charter dan milik dalam 
mengamankan suplai dan distribusi Migas Nasional secara efisien 
serta mewujudkan supply chain yang handal guna memperoleh 
penghematan (saving) bagi perusahaan.

Untuk itu telah dibentuk Komite Pengurangan Kapal yang 
terdiri dari lintas fungsi (ISC, Perkapalan, Distribusi dan Refinery), 
sebagai berikut :

Ketua Komite Pengurangan Kapal  yang dijabat oleh VP Operasi 
Perkapalan, bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil kerja 
Komite Pengurangan Kapal dan memastikan tujuan dan target yang 
telah ditentukan dapat dicapai.

Tim Pembuat Keputusan yang terdiri dari VP Operasi 
Perkapalan, VP Supply, VP Distribution Operations serta VP 
Planning & Optimization Refining bertanggung jawab mengevaluasi 
hasil analisis yang dilakukan oleh Tim Kerja dan membuat 
rekomendasi pengurangan kapal, yang mencakup nama kapal, 
waktu pelaksanaan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam 
eksekusinya.

Koordinator Operasi yang dijabat oleh Manajer Operasi Tanker 
Crude, Black & Petkim bertugas menyampaikan hasil analisis-
analisis mengenai identifikasi peluang pengurangan kapal dan 
mengusulkan rekomendasi peluang pengurangan kapal kepada 
Tim Pembuat Keputusan.

Tim Kerja yang terdiri dari perwakilan lintas fungsi di ISC, 
Perkapalan, Distribusi dan Refinery bertugas melakukan analisis-
analisis yang diperlukan guna mengidentifikasi peluang pengurangan 
kapal serta memberikan rekomendasi mengenai cara/metode untuk 
mengidentifikasi peluang pengurangan kapal. 

Secara terpisah dengan Komite Pengurangan Kapal, terdapat 
Expert Group yang ditunjuk oleh VP Operasi Perkapalan yang 
merupakan Owner atas analisis Normalized Fleet Size, Vessel 
Productivity dan Saving Calculation yang digunakan oleh Tim Kerja 
dalam mengidentifikasi peluang pengurangan kapal. 

Sementara itu, tahapan proses dalam program pengurangan 
kapal atau yang dikenal dengan Tinjauan Bulanan Pengurangan 
Kapal yang dilakukan menjelang pelaksanaan Master Program 
Produk meliputi:

IDENTIfIKASI PELUANG
Identifikasi Peluang ini menghasilkan rekomendasi kapal yang 

akan ditempatkan di  Emergency Pool. Kapal Emergency Pool 
adalah kapal-kapal yang berada dalam kondisi standby di suatu 
pelabuhan yang tidak dijadwalkan dan atau dijadwalkan tidak secara 
penuh dalam Master Program dimana kriteria penentuan kapal yang 
akan masuk ke emergency pool ini dilakukan dengan pendekatan 
perhitungan Normalized Fleet Size dan Produktivitas Kapal serta 
di ujicobakan dalam proses perencanaan Master Program sebelum 
difinalisasi penempatannya di Emergency Pool. Dalam Identifikasi 
Peluang ini juga, Perkapalan menyampaikan perhitungan kebutuhan 
tonase kapal (tonnage review) berdasarkan Material Balance untuk 
1 (satu) periode perencanaan Master Program.

PENGAWASAN KAPAL EMERGENCY POOL
Pengawasan setiap aktivasi atau penggunaan kapal Emergency 

Pool dilakukan secara rutin melalui pengisian Formulir Permintaan 
Aktivasi dengan mempertimbangkan Daily Tanker Position dimana 
untuk setiap aktivasi Kapal Emergency Pool harus mendapat 
persetujuan Direktur Pemasaran & Niaga dan dilaporkan dalam 
bentuk Laporan Bulanan Kapal Emergency Pool. 

Adapun Fungsi yang dapat melaksanakan aktivasi Kapal 
Emergency Pool :
Distribusi  : Bila terkait dengan pemenuhan kebutuhan  
     konsumen (terminal, depot, industri, aviasi) 
ISC   : Bila terkait dengan pemenuhan kebutuhan  
     di Refinery, Impor dan KKKS
Perkapalan  : Bila terkait dengan kinerja kapal.

fINALISASI REDELIVERY
Merupakan finalisasi keputusan atau pengambilan keputusan 

akhir redel/tidak redel untuk kapal di Emergency Pool yang dibuat 
dengan mempertimbangkan kinerja kapal yang akan di-redel, 

Program 
Pengurangan Kapal

kebutuhan tonase kapal serta situasi supply chain secara 
umum, dengan ketentuan : Disepakati bersama oleh semua 
anggota Tim Pembuat Keputusan.

Apabila tidak adanya kesepakatan diantara anggota Tim 
Pembuat Keputusan, maka VP Operasi Perkapalan sebagai 
penanggung jawab pengelola kapal dapat melaksanakan 
keputusan.

Selain melalui serangkaian tahapan proses di atas, 
terdapat Keputusan Langsung untuk Melakukan redelivery 
yang dapat dilakukan apabila kontrak kapal berakhir. 

REDELIVERY AKTUAL 
Saat tercapai kesepakatan redelivery kapal, maka untuk 

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan TKO No. B-004/
F20310/2008-S0 tanggal 6 November 2008 tentang Redelivery 
Kapal Charter.

Sebagai informasi, sejak bulan September samapai 
dengan Desember 2009 telah tercatat beberapa kapal yang 

masuk ke Emergency Pool yaitu MT. Cendrawasih, MT. 
Sindang dan MT. Sanga-Sanga. 

SPN Transformation Team
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Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI 
ke RU III Plaju

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo dan Wakil Ketua Komisi VI DPR 
RI Aria Bima saling bertukar cinderamata.

Suhaimi, 
GM RU II Dumai 
yang Baru

PLAJU - Komisi VI DPR RI 
dipimpin Wakil Ketua Komisi, 
Aria Bima, 10 Maret 2010 
mengadakan kunjungan kerja 
ke PT Pertamina (Persero) 
RU III.  Rombongan diterima 
Di rektur Pemasaran & Nia -
ga Pertamina, Djaelani Su-
tomo, GM RU III, Ardy N 
Mokobombang, GM PMS BBM 
Retail Region II Sumbagsel, 
Haris Budiarto, GM Pertamina 
EP Region Sumatera, Bam-
bang Widjanarko di Gedung 
Komering Plaju.

Hadir pada acara ter se -
but, Dirut PT Semen  Batu ra   -
ja, Pamudji Rahardjo be serta 
staf, Dirut PT PGN Hen di 
Priyono, para GM di ling-
kungan PT PLN (Persero) dan 
undangan.

Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina, Djae lani 
Sutomo mengucapkan terima 
kasih atas kunjungannya di 
Pertamina RU III. “Mudah-
mudahan dalam kunjungan 
ini dapat menjadi bahan ma-
sukan anggota dewan,” harap 
Djaelani.

Waki l  Ketua Kiomis i 
VI, Aria Bima mengatakan, 
kunjungan Komisi VI DPR 
RI ini dilaksanakan dalam 
rangka masa sidang kedua 
untuk masuk pada masa si-

dang ketiga. Kunjungan ini 
juga  merupakan langkah 
fung si pengawasan untuk 
melakukan suatu tinjauan 
lapangan yang tentunya sa-
ngat terkait dengan bidang 
tugas Komisi VI yaitu, sektor 
perindustrian, perdagangan, 
investasi,  koperasi dan 
ukM.

Menurut Aria Bima, di-
pilihnya Provinsi Sumsel 
se bagai kunjungan kerja, 
karena mempunyai posisi 
yang strategis dalam konteks  
perekonomian nasional yang 
tentunya  karena kekayaan 
Sumber Daya Alam serta 
infrastruktur pemerintahan 
yang cukup kondusif  bagi  
pengembangan investasi 
dan untuk saat ini BUMN 
merupakan andalan setelah 
melihat sektor-sektor in-
dus tri selama 6 tahun ter -
ak hir ini mengalami pe-
nurunan terutama industri 
manufacture.

Aria Bima mengatakan, 
dengan kunjungan ini yang 
diinginkan adalah masukan, 
b a g a i m a n a  m e n g e n a i 
berbagai kebi jakan dan 
program dari pemerintah 
pusat yang tentunya dalam 
kaitan mendukung daya 
saing dan perluasan investasi 

di daerah. 
“Seperti diketahui  bahwa 

salah satu lemahnya daya 
saing setelah dievaluasi 
pertemuan komisi VI dengan 
berbagai stakeholder khu-
susnya kalangan industri 
adalah masalah infrastruktur, 
lebih dalam lagi adalah ma-
salah ketersediaan energi, 
ini menjadi suatu kendala 
yang cukup menonjol  un-
tuk lemahnya daya saing 
produk atau daya saing 
in  dus t r i  nas iona l  k i ta . 
Oleh sebab itu kami ingin 
melihat sejauhmana ke-
bijakan Kementerian BU-
MN d i laksanakan o leh 

unit BUMN di daerah. Di-
samping  itu dengan kun-
jungan kerja langsung ka-
mi ingin mendapatkan ber-
bagai  masukan,  usulan 
bah kan kritikan pelaksanaan 
kebijakan-kebijakan dan pro-
gram pemerintah pusat cq 
Kementrian terkait,” ujar Aria 
bima. 

Pada acara tersebut di-
isi dengan presenstasi dari  
PT Pertamina EP Region 
Su matera, Bambang Widja-
narko, GM RU III, Ardy N 
Mo kobombang, dan GM Pe-
masaran BBM Retail Region 
II Sumbagsel, Haris Budiarto.
MPRUIII  

Permintaan Elpiji 3 Kg di Sumut Terus Meningkat
MEDAN – Setelah Program 
Kon versi Minyak Tanah ke Gas 
berjalan hampir setahun ini, terjadi 
peningkatan permintaan LPG 
3 kg oleh masyarakat. Hal itu 
diungkapkan oleh salah satu agen 
LPG 3 kg, Parlidungan Napitulupu, 
di gudang penyimpanan tabung 
elpiji 3 kg miliknya, Jl. SM Raja 
Medan, Rabu siang (03/03) ke-
marin.

 Terjadinya peningkatan ini, 
disebabkan animo masyarakat 
untuk menggunakan LPG terus 
meningkat. Menurutnya, ketika 
awal konversi hingga sekarang 
peningkatan permintaan terus naik 
hingga 4 kali lipat dari sebelumnya. 
“Awalnya permintaan konsumen 
di agen kami hanya sekitar 500 
tabung per hari. Di bulan Januari 
kemarin sudah mencapai 1.500 
tabung, bahkan sekarang bisa 
2.000 tabung setiap harinya,” 
ujarnya sembari memeriksa tabung 
Elpiji 3 kg.

 Napitupulu yang sebelumnya 

menjadi agen minyak tanah, juga 
mengungkapkan bahwa konversi 
LPG ini sudah berjalan cukup 
baik. “Sudah cukup baik konversi 
ini, dan sosialisasi yg dilakukan 
sudah dipahami oleh masyarakat,” 
tambahnya.

 Agen yang menyalurkan LPG 
3 kg ke 32 pangkalan binaannya 
ini mengharapkan agar masyarakat 
jangan terlalu percaya terhadap 
isu-isu yang negatif, sehingga 
terjadi kekhawatiran di kalangan 
masyarakat mengenai keamanan 
p e n g g u n a a n  k o m p o r  g a s . 
Menurutnya, terjadinya kecelakaan 
tersebut biasanya disebabkan 
kecerobohan si pengguna elpiji 
tersebut.

 
PENYALURAN fEBRUARI NAIK

Seperti disampaikan sebe-
lumnya, konsumsi LPG 3 kg di 
Sumatera Utara terus naik setiap 
bulan. Berdasarkan data dari 
Pertamina Gas Domestik region 
I, pada bulan Februari kemarin 

(23 hari kerja), konsumsi rata-
rata sebanyak 255 ton/hari. Ini 
meningkat dibanding penyaluran 
Januari (24 hari kerja) sebesar 245 
ton/hari.

Peningkatan konsumsi ini 
seiring dengan penggunaan LPG 
3 kg di masyarakat. Per Februari 
2010, distribusi untuk tahap II di 
8 (delapan) kabupaten kota juga 
sudah selesai, sebanyak 714.330 
paket perdana. Sehingga total 
distribusi tahap I dan II di Sumut 
telah mencapai 1.750.351 paket 
perdana.

Untuk memenuhi pasokan 
lPg, Pertamina memiliki Depot 
Pangkalan Susu dengan kapasitas 
LPG sebanyak 6.000 MT, dan 
Depot LPG Filling Plant Tandem 
dengan kapasitas 350 MT. Di 
Sumut juga telah beroperasi 3 
(tiga) SPPBE (Stasiun Pengisian & 
Pengangkutan Bulk Elpiji) khusus 3 
kg, sedangkan 2 SPPBE lagi sudah 
siap beroperasi. Kelima SPPBE 3 
kg tersebut adalah sebagian dari 

15 SPPBE yang telah memiliki ijin 
prinsip untuk dibangun di Sumatera 
utara.

Selain itu, 3 SPPBE lama yang 
sebelumnya melayani kemasan 12 
kg dan 50 kg, juga diperbantukan 

untuk memenuhi kebutuhan ma-
syarakat. Sedangkan dalam pen-
distribusiannya, di Sumut terdapat 
185 agen dan 1.546 pangkalan 
LPG 3 kg.MPPMSI

DUMAI - Pada 17 Februari lalu, jabatan General Manager 
RU II diserahterimakan dari M. Djamhuri Muchtar kepada 
Suhaimi. Sertijab GM ini dilakukan oleh Deputi Direktur 
Operasi Pengolahan (DDOP) Chrisna Damayanto dengan 
disaksikan oleh Manager HR Refinery, Amirsyal Umar. 
Dari lingkungan Refinery Unit II sendiri hadir seluruh Tim 
Manajemen dan Section Head serta perwakilan pekerja 
masing-masing bagian.

Dalam kesempatan tersebut Chrisna Damayanto 
mengucapkan terima kasih kepada M. Djamhuri Muchtar 
yang telah membawa RU II mencapai performance  
terbaik di antara RU yang ada di Pertamina selama 
masa kepemimpinannya.  Chrisna juga mengingatkan 
seluruh pekerja RU II untuk terus meningkatkan etos 
kerja dan skill.

Usai pelantikan Suhaimi sebagai GM RU II,  jabatan 
yang ditinggalkannya, yaitu Senior Man. Operation & 
Manufacturing (SMOM), diamanahkan kepada Irwan 
yang sebelumnya menjabat sebagai Man. MPS RU VI 
Balongan. 

Sama seperti GM RU II, SMOM juga usai dilantik 
langsung membacakan dan menandatangani Fakta 
Integritas serta Kontrak HSE yang dilakukan di hadapan 
DDOP disaksikan Man. HSE Refinning.

M. Djamhuri Muchtar selanjutnya akan memasuki 
masa persiapan purna karya.MPRUII

Fo
to

  :
 R

u
 ii



KITA 9no. 12
Tahun XLVI, 22 Maret  2010KRONIKA

Warung Kopi
Kontak 500 000
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DODY SUHERLAN
HSE Area Manager Sumbagsel,
HSE - M&T Business Support,
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SUNARYO
HSE Area Manager Sulawesi,
HSE - M&T Business Support,
Dit. Pemasaran & NiagaFo
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ABAL AMSARI
HSE Area Manager Sumbagut,
HSE - M&T Business Support,
Dit. Pemasaran & NiagaFo
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KUNJUNGAN MAHASISWA  APP KE KANTOR PUSAT 
PERTAMINA

JAKARTA – Sebanyak 12 mahasiswa jurusan Manaje-
men Keuangan, Akademi Pimpinan Perusahaan Departe-
men Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Selatan 
yang didampingi dosen pendamping Suharto melakukan 
kunjungan ke Kantor Pusat Pertamina Jakarta, (3/3). 
Rombongan diterima oleh Environment Officer Julian 
Iskandar Muda. Dalam kesempatan tersebut, Data dan 
Informasi Upstream Officer Yudy Nugraha memberikan 
pengetahuan tentang sejarah Pertamina dan kegiatan 
Pertamina mulai dari hulu hingga hilir. Diterangkan oleh 
Yudy, bahwa energi yang sekarang digunakan oleh 
seluruh lapisan masyarakat merupakan energi yang 
tidak dapat didaur ulang. Sedangkan, Manajer Akuntansi 
Pertamina Medianto, menjelaskan tentang sistem kerja 
keuangan yang berlaku di Pertamina. MPNDJ

TRI HARSO HARIYADI
Specialist Fire Protection,
HSE Corporate,
Direktorat umum & SDM

TIM fUTSAL RU IV BERLAGA 
DI TINGKAT PROVINSI

Tim Fastron Futsal Club Bapor RU IV 
mengikuti turnamen futsal antar instansi 
di Solo yang digelar dalam rangka HUT 
Surakarta dan HUT Tabloid Soccer, 
(21/2). Kegiatan ini diikuti 32 tim dari 
wilayah Jawa Tengah.  Pada event ini 
tim berhasil masuk ke 8 besar meskipun 
kemudian kandas saat berhadapan den-
gan tim Batik Solo Sampangan. Fastron 
Futsal Club yang beranggotakan pekerja 
Pertamina dan keluarga ini baru beber-
apa bulan terbentuk dan berlatih setiap 
Selasa - Kamis dan Sabtu di lapangan 
futsal SD Patra Mandiri.MPRU IV
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KARYAWAN PHE ONWJ NONTON BARENG 
‘SANG PEMIMPI’

JAKARTA - Pada 4 Februari 2010, keluarga besar 
PHE ONWJ mengadakan kegiatan ”nonton bareng film 
Sang Pemimpi”. Acara yang diprakarsai Departemen 
HR&Relations PHE ONWJ ini, bertujuan untuk menjalin 
kekerabatan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan 
diantara karyawan PHE ONWJ. Sebanyak 300 tiket yang 
disediakan panitia sudah habis dipesan H-5 hari. Acara 
dimulai pada pukul 16.00. Acara dilanjutkan dengan sambu-
tan dari vice president PHE ONWJ Ignatius Tenny Wibowo.  
Setelah pemutaran film sang pemimpi, Kemeriahan acara 
ini semakin bertambah saat dibagikannya 15 bingkisan 
pada sesi doorprize di akhir acara.MPPHEONWJ
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TEMU KANGEN MANAJEMEN 
DIREKTORAT PENGOLAHAN DENGAN 
PENSIUNAN

JAKARTA – Direktorat Pengolahan Pertamina 
melangsungkan acara Temu Kangen antara 
manajemen baru yang masih aktif dengan para 
pensiunan, yang berlangsung di lantai 21 Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina, Senin (22/2). Acara 
dihadiri oleh Direktur Pengolahan Edi Setianto, 
Direktur SDM Rukmi Hadihartini dan 150 undangan. 
Adapun maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan 
tersebut adalah untuk tetap menjalin tali silaturahmi 
antara pekerja Pertamina masih aktif dengan para 
pensiunan dilingkungan Direktorat Pengolahan. 
“Ini dilakukan agar kita tidak putus hubungan satu 
dengan yang lainnya, meskipun sudah pensiun tetap 
merupakan bagian dari keluarga besar Pertamina,” 
demikian disampaikan Direktur Pengolahan Edi 
Setianto dihadapan tamu undangan.MPNDJ
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DIRUM WALUYO BICARA PADA fORUM IPRA

JAKARTA - Direktur Umum Pertamina Waluyo memberi-
kan presentasi tentang transformasi Pertamina pada forum 
Indonesian Public Relation Association (IPRA) di Hotel Mulia 
Senayan Jakarta, Rabu (3/2). Adapun tema yang diangkat 
dalam forum IPRA ini adalah Global Reach, Regional Leader-
ship. Dalam presentasinya, Waluyo, memberikan penjelasan 
tentang sejarah Pertamina dan transformasi di Pertamina 
yang dimulai sejak tahun 2006. Sampai 2010, keberhasilan 
transformasi di berbagai direktorat telah terlihat. Sebagai 
contoh untuk Direktorat Pemasaran dan Niaga, perubahan 
terjadi pada SPBU Pertamina. Direktorat Hulu peningkatan 
pencapaian produksi migas. Direktorat Umum dan SDM pe-
rubahan mindset dari para pekerja Pertamina menjadi lebih 
dinamis. Direktorat Pengolahan pengelolaan kilang secara 
internasional. Dan Direktorat Keuangan sudah banyaknya 
investasi yang dilakukan investor untuk bergabung dengan 
proyek-proeyeknya Pertamina.MPNDJ

Eh, ternyata kita punya Contact Pertamina 500 000.

Pak Romly : Apaan tuh?
Pak Tedy : Ntuuu...kalau orang mau nanya apa saja tentang 

Pertamina ya ke nomor itu.
Pak fredy : Terus, kalau mau pesan Ease Gas, apa ke nomor 

500 000 juga tidak? Bukannya ada nomor sendiri, 
neeeh...lihat di Media, 021 729 4655. Kita jadi 
bi ngung, katanya tentang apapun mengenai 
Pertamina ke satu nomor saja di Contact Per-
tamina?

Pak Tedy : Mestinya sih begitu. Tapi nantinya semua urusan 
mengenai Pertamina hanya ke nomor Contact 
Pertamina, tidak boleh ke nomor-nomor lain. Ya 
itu tadi biar tidak pusing harus menghapalkan 
banyak nomor. 

Pak fredy : Terus nomor yang di SPBU itu, nomor mana lagi? 
Jadi bikin bingung saja. 

Pak Tedy : Oke, oke, semua nanti ditertibkan sehingga ha-
nya mengenal nomor di Contact Pertamina saja. 
Sekarang sudah ada 16 fungsi yang dilayani 
Contact Pertamina.

Pak Romly : Maksudnya apa sih? Aku makin bingung saja....
Ujang : Pegangan Pak kalau bingung mah.
Mang Warta  : Jang, kamu mah suka ngledek....
Pak Romly : Iya, neh! Jang mau aku cekek? Ngledek orang-

tua....!!
Ujang : Aduhhh...maaf, Pak... ampun Pak (si Ujang ge-

meteran).
Pak Romly : Ampun, ampun! Maaf, maaf! Siniii!
Ujang : Aaa...aampuunn...Pak...saya belum kawin aduh...

kok jadi begini (ujang merapatkan tangannya 
sambil jongkok di depan Pak Romly).

Pak Romly : Hahahahaa...halaaah...gitu aja, sampai celana ba-
sah....katanya anak  muda, kuping pake anting....
lidah ditindik...mana nyalimu? Hahahahaha...

Ujang : (Ujang cengengesan) Aduuh kirain beneran Pak 
Romly marah. Silakan diskusinya diteruskan, 
Pak.

Pak Tedy : Jadi 16 fungsi itu seperti pelumas, gas domestik, 
SDM, dan lain-lain memberikan data ke Contact 
Pertamina untuk bahan jawaban atas pertanyaan 
masyarakat kalau ada yang menanyakan menge-
nai pelumas, termasuk soal Elpiji 3 kilogram, Ease 
Gas, perekrutan pekerja, dan lain-lain.MPNS
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Intenalisasi CoC dan Penandatanganan 
Pakta Integritas
JAKARTA - Sebagai perusahaan publik yang mempunyai 
kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance yaitu: fairness, transparansi, 
akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi maka 
diperlukan adanya etika bisnis dan etika kerja (Code of 
Conduct) yang menjadi panduan operasional demi ter-
ciptanya hubungan kerja yang harmonis secara vertikal 
an tara Top Management dengan pegawainya, secara 
horizontal antara pegawai pada semua lini dan antara 
perusahaan dengan pegawainya merupakan syarat mutlak 
untuk dipenuhi.

Code of Conduct (CoC) tersebut memuat nilai-nilai 
etika bisnis dan etika perilaku bagi seluruh Insan PT Elnusa 
Tbk untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan 
strategi perusahan, dengan dibangunya budaya kerja yang 
Clean, Respectful, dan Synergy untuk berlangsungnya 
lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, 
dan tanggung jawab terhadap setiap kegiatan PT Elnusa 
Tbk serta kepentingan pihak stakeholder.

Didasari atas keinginan bersama yang tulus untuk 
mewujudkan PT Elnusa Tbk sebagai World Class 
Company, maka PT Elnusa Tbk meng adakan internalisasi 
CoC, dengan dibentuknya Tim Internalisasi CoC dengan 
Steering Comitee Board of Director (BOD) sesuai SK 
Direktur Utama No. 011/EN/KPTS/000D/2010 yang terdiri 
dari: Roni I Maulana, Nur Saadah, Bambang Soemitro, 
Hafid Mulyadi,  Achmad Zaki, Odang Supriyatna, Trivita 
Damayanti, dan Ina Marvitasari, yangditraining langsung 
oleh Komisaris Utama PT Elnusa Tbk Waluyo yang juga 
merupakan pakar GCG. 

“Selanjutnya dibentuk kelas. Kelas pertama di ling-
kungan Dewan Komisaris dan Direksi, dilanjutkan untuk 
level SVP, VP, Deputi Direktur, Dirut Anak Perusahaan.
Berikutnya  level Senior Manager, begitu seterusnya 
hingga sampai seluruh insan Elnusa yang diadakan setiap 
Sabtu agar tidak mengganggu aktifitas kerja,” jelas Nur 
Saadah yang meng-handle GCG Elnusa.

Menurut Nur Saadah, pada akhir sesi internalisasi 
di lakukan penandatanganan Pakta Integritas yang meru-
pakan pintu gerbang GCG se bagai salah satu wujud untuk 
menciptakan lingkungan kerja yang  “corruption-free zone”  
di lingkungan perusahaan dan merupakan komitmen 
pribadi dalam rangka membangun pulau-pulau integritas 
di kalangan dunia usaha (Direksi telah menandatangani 
Pakta Integritas pada tanggal 30 November 2007 se-
dangkan Dewan Komisaris pada tanggal 14 Februari 
2008) dilanjutkan dengan penandatanganan Lembar 
Per nyataan Kepatuhan CoC untuk setiap Insan yang 
mengikuti Internalisasi CoC. 

“Tim CoC ini yang nantinya akan melakukan internali-
sasi sampai seluruh insan Elnusa. Elnusa yang dua 
tahun berturut-turut memperoleh GCG Award dari The 
Indonesian Institute for Corporate Governance dan Majalah 
SWA Sembada sebagai “Perusahaan Swasta Terbaik”, 
kemudian setelah setahun sebagai Listed Compa ny 
memperoleh penghargaan sebagai “Perusahaan Keleng-
kapan Dokumentasi Terbaik” dan termasuk dalam The 

Best Top Ten kategori Emiten de ngan predikat “Terpercaya”, 
be berapa perusahaan juga telah benchmark GCG ke Elnusa,” 
jelas Nur Saadah.

Nur Saadah kembali mengingatkan kepada setiap Insan 
Elnusa agar memahami dan selalu berpedoman kepada 
Code of Conduct seiring dengan semakin tingginya peran 
dan tanggung jawab setiap Insan Elnusa dalam setiap proses 
pengambilan keputusan.

Dengan telah terbitnya CoC yang telah disahkan dan 
ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi  
sebagai Organ GCG diharapkan menjadi acuan bagi seluruh 
Insan PT Elnusa Tbk dalam melaksanakan tugasnya. Baik 
buruknya citra perusahaan tergantung perilaku setiap Insan 
Elnusa.

Implementasi Code of Conduct diharapkan dapat men-
jamin PT Elnusa Tbk melakukan bisnis yang bermoral dan 
beretika baik secara prinsip maupun praktik. Code of Conduct 
disesuaikan dengan pekembangan hukum, sosial, norma, 
peraturan, dan perjalanan bisnis PT Elnusa Tbk sebagai 
perusahaan yang telah go public. 

PT Elnusa Tbk mengharapkan kepada semua pihak untuk 
memberikan masukan terhadap pengembangan CoC agar 
sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada.

“Keberhasilan implementasi Code of Conduct didukung 
oleh semangat, komunikasi, dan komitmen bersama untuk 
melaksanakanya secara berkesinambungan dengan aktivitas 
operasional sehari-hari sehingga akan mendukung terciptanya 
Good Corporate Culture yang merupakan manifestasi dari 
nilai-nilai perusahaan yang akhirnya akan memberi nilai 
tambah dalam penerapan Good Corporate Governance di 
lingkungan PT Elnusa Tbk yang merupakan fondasi dari 
kinerja usaha”, kata Nur Saadah.

Yang terpenting dari keberhasilan Code of Conduct ini 
adalah adanya tauladan dari para pimpinan perusahaan untuk 
mengimplementasikan Code of Conduct ini dalam praktek 
bisnis sehari-hari.MPELNUSA

Workshop Code of Conduct di Graha 165 (Gedung ISQ) Jakarta (13/03/2010) 
disampaikan langsung oleh Komisaris Utama PT Elnusa Tbk, tampak dari kiri 
ke kanan Tim Internalisasi CoC berfoto bersama perwakilan peserta yang 
menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Kepatuhan CoC: Roni I 
Maulana, Nur Saadah, Bambang Soemitro, Thedi Aswardi, Pri Azman, Ed-
die Rukminto, Waluyo, Trivita Damayanti, Achmad Zaki, Odang Supriyatna, 
dan Hafid Mulyadi.

REGION SUMATERA - Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih 
memberikan penghargaan kepada PT Pertamina EP Region 
Sumatera atas kepedulian, partisipasi dan komitmennya dalam 
menerapkan K3 di lingkungan perusahaan. Penghargaan juga 
diberikan kepada 19 perusahaan dan unit usaha lainnya yang 
beroperasi di wilayah Prabumulih, seperti Drilling Services, 
UBEP limau, Titis Sampurna, SSGP, RSP Prabumulih, RS AR 
Bunda serta  perusahaan lainnya di Kota Prabumulih. 

Penghargaan diserahkan Wakil Walikota Pra bumulih 
Ridho Yahya, didampingi Ibu Walikota Pra  bumulih Herawati, 
bersamaan dengan puncak peringatan apel Bulan K3 Nasional 
Tingkat Kota Prabumulih yang berlangsung, Kamis (11/2) di 
Lapangan Ria Jaya Komperta Prabumulih. Pe serta yang hadir 
pada apel bulan Kesehatan dan KeselamatanKerja Nasional 
tingkat Kota Prabumulih adalah para pekerja dan pekarya 
Operasi Produksi Field Prabumulih, Drilling Services, UBEP 
Limau, PBK Pemkot Prabumulih, BUMS, perwakilan RSP 
Prabumulih, AR Bunda serta perusahaan terkait lainnya. 

Wakil Walikota Prabumulih Ridho Yahya menga takan, 
terpilihnya perusahaan tersebut telah melalui standar dan 
penilaian yang komprehensif sesuai prosedur yang ditetapkan 
dalam bidang HSE, K3 dan peraturan perusahaan lainnya. 
Hal ini penting agar setiap kegiatan industri migas dapat ter-
cover dengan baik, sesuai dengan pemberdayaan lingkungan 
yang ada.

 Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi RI Muhaimin Iskandar 
dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Walikota 
Prabumulih mengatakan, peringatan hari Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja Nasional dan pernyataan dimulainya bulan 
K3 Nasional ta hun 2010 merupakan momentum yang tepat 
apa lagi bertepatan dengan 100 tahun ditetapkannya K3 secara 
legal formal kepada dunia usaha dan hen daknya dijadikan 
kebangkitan kedua bangsa kita untuk melaksanakannya secara 
konsekuen dan kon sisten berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 
tentang keselamatan kerja. 

Tema pokok bulan K3 tahun ini “Gelorakan Gema Daya 
K3 Dalam Kehidupan Bermasyarakat” merupakan motto dan 
strategi yang tepat untuk menggerakkan potensi masyarakat 
secara berke lanjutan dalam mensukseskan gerakan nasional 
pemberdayaan K3 yang ditujukan pada peningkatan, peran 
aktif masyarakat dan dunia usaha. Gerakan gema da ya 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja, harus diimple mentasikan 
disemua sektor dan wilayah masing-masing, guna mendukung 
terciptanya Indonesia yang berbudaya K3 tahun 2015. 

Di bagian akhir sambutannya, Ridho Yahya berharap agar 
penyelenggaraan bulan K3 Nasional tahun 2010 hendaknya 
dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif dalam rangka 
menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat langsung 
dan aktif membudayakan K3 di lingkungan perusahaan, ke -
luarga, dunia pendidikan serta tempat kerja ki ta. Dengan 
demikian kita telah menanamkan investasi dan nilai-nilai yang 
sangat berharga untuk kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
MPPEP REG. SUMATERA

Pertamina EP 
Region Sumatera Raih 
Penghargaan K3

Langkah “Hijrah” JOB P-PS
JAKARTA  -  JOB Pertamina - PetroChina Salawati (JOB 
P-PS) secara resmi menggunakan Kantor barunya belum 
lama ini. Bertempat di Menara Kuningan Lt. 17, Jl. HR. 
Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta, sebelumnya JOB 
P-PS menempati Gedung Patra Jasa, Gatot Subroto. Dalam 
kesempatan ter sebut, GM JOB P-PS, Afif Saifuddin berharap 
melalui kepindahan Kantor tersebut, yang diartikan sebagai 
langkah hijrah, maka akan timbul spirit partnership baru serta 
trust antara PT PHE Salawati dan PetroChina International 
Kepala Burung Ltd selaku pemegang saham.  

“Makna Hijrah disini bukan hanya semata-mata 
kepindahan fisik kantor JOB P-PS saja, namun mempunyai 

arti yang lebih penting dan dalam dari itu yakni membentuk 
kehidupan dan budaya kerja baru di JOB P-PS selayaknya sebagai 
ope rator. Secara Kontraktual (PSC) JOB P-PS mendapat tu gas dan 
tanggungjawab sebagai Operator dengan adanya pendelegasian 
wewenang dari Pertamina sebagai operator,” ujar Afif. 

Afif mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas 
dukungan dan semangat kerja yang telah diberikan oleh semua 
pihak sehingga pelaksanaan relokasi kantor ini dapat diwujudkan 
sebelum waktu yang telah ditargetkan oleh Kedua Opcom, yaitu 
bulan Februari 2010. “Untuk itu kita mengambil tema kepindahan 
“Dengan Spirit Partnership Baru dan Semangat Kerja Baru menuju 
Kemandirian JOB, ” tutur Afif Saifudin.

Alternate Opcom Representative PT PHE Salawati, 
Eddy Purnomo yang juga menjabat sebagai Di rektur 
Operasi PT Pertamina Hulu Energi menyambut baik 
perpindahan ini dan berharap akan kerjasama yang lebih 
baik lagi antara OPCOM & Operator (JOB P-PS) di masa 
yang akan datang. Dukungan penuh kepada JOB P-PS 
menurutnya akan diberikan dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya sebagai Operator wilayah kerja ini.

Sementara itu, wakil dari PetroChina International Ke-
pala Burung Ltd, Zhang Xuewen berharap kantor tersebut 
mampu menjadikan JOB P-PS melaksanakan operasi 
secara Operational Excellence.MPPHE
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Transformasi Pertamina pada 
Posisi Take OffJAKARTA –  Untuk lebih meningkatkan efisiensi  

transaksi terkait dengan perencanaan perjalanan 
dinas para pekerja, Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI) melaksanakan implementasi My 
SAP Travel Management, Rabu (17/3). Go Live My 
SAP Travel Management ini diresmikan oleh Vice 
President General Affair & Human Resources PDSI, 
Suherdi.

Dalam rangka implementasi tersebut, tiga hari 
se belumnya PDSI melaksanakan persiapan melalui 
training travel management yang diikuti oleh sekitar 
40 pekerja dari area NAD Sumbangut (Aceh), SBT 
Bajubang (Jambi), SBS Palembang dan Jawa pada 
hari Sabtu (13/3). Travel Management di My SAP 
adalah salah sub modul Financial Accounting di 
system SAP yang dipakai untuk mencatat semua 
transaksi yang terkait dengan perjalanan karyawan 
ke luar kota atau ke luar negeri yang terkait dengan 
pekerjaan.

Menurut Manager IT  PDSI Ario Bintoro bahwa 
melalui pelaksanaan training travel management ini 
diharapkan pekerja dapat menjelaskan integrasi travel 
planning dengan HR master data dan menjelaskan 
bagaimana melakukan transaksi di My SAP terkait 
de ngan Travel Management yaitu Travel Request, 
Travel Expense dan Cancellation. 

Travel Request adalah permintaan perjalanan 
kar yawan atas dasar instruksi dari atasan-atasan 
ma sing-masing pekerja. Beberapa hal yang terkait 
Travel Request yaitu pekerja mendapat instruksi 
dari atasan untuk melakukan perjalanan yang terkait 
dengan pekerjaan, mengisi form travel request dan 
dikirim ke pooler dengan supporting dokumen. Untuk 
pekerja yang melakukan perjalanan domestik dan luar 
negeri secara bersamaan maka pooler akan membuat 
travel request untuk domestik dan internasional.

Sedangkan untuk Travel Expense, pekerja 
membuat laporan secara rinci dan melampirkan 
bukti-bukti pengeluaran selama perjalanan dengan 
melampirkan surat SPD, perincian dari bukti 
pengeluaran akan disesuaikan dengan Expenses 
Type dimana dibedakan antara biaya yang kena obyek 
pajak dan tidak. Selain itu pada saat membukukan 
biaya perjalanan juga harus dimaksudkan cost object 
yang terkait dengan biaya seperti cost center, WBS 
element, Internal order.

Di samping itu dalam melakukan Travel Cancel 
yaitu kegiatan membatalkan travel request yang 
sudah dimasukkan ke dalam system SAP. Dalam 
hal ini ada dua kejadian cancel yaitu cancel dimana 
dokumen travel request belum terposting ke finance 
sampai tahap settle trip dan cancel dimana dokumen 
travel request sudah terposting ke finance (sampai 
tahap manage posting run).

Sehingga melalui My SAP Travel Management ini, 
maka segala transaksi perjalanan dinas para pekerja 
akan lebih tersistematis, efisien dan terintegrasi. Di 
samping itu akan menjadikan data lebih informatif, 
adaptif, user friendly dan real time. Hal ini tentunya 
selaras dengan tujuan Pertamina menjadi perusahaan 
kelas dunia melalui  teknologi informasi berbasis 
online.MPIK

PDSI Go Live 
mySAP Travel 
Management

JAKARTA – Saat ini tran-
formasi Pertamina sedang 
berada pada posisi take 
off dalam per jalanan me-
nuju posisi le bih tinggi la-
gi  mempercepat proses 
transformasi. Demikian di-
sampaikan Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
pada Graduation Ceremony 
Transformation Leadership 
Engine (TLE) angkatan VII 
– VIII, Simprug, Rabu (17/3).

Menurut Dirut, di tengah-
tangah rasa percaya diri dan 
bahagia ini, setiap individu 
harus memiliki visi 2010 
yang ditetapkan pada saat 
Forum satu. “Saya berharap, 
Saudara semua dapat men-
capainya dan bahkan dapat 
diteruskan untuk tahun-ta-
hun medatang baik jangka 
pendek, menengah dan jang-
ka panjang, sebagai bukti 
keberhasilan mengikuti TLE 
yang bermanfaat bukan ha-
nya untuk pribadi namun le-
bih jauh untuk perusahaan,” 
ujarnya.

Karen juga menjelaskan, 
sebagai pemimpin harus 
sa  ngat berperan untuk mem-

bimbing bawahan sehingga 
dapat mengikuti jejak lang-
kah ke depan. Selain itu, 
lanjutnya, harus menjadi 
cermin dan con toh bagi 
ja jaran dari fung si-fungsi 
lainnya. “De ngan demikian 
dalam rang ka mempercepat 
proses trans formasi budaya, 
setiap pekerja menjadi cermin 
dan contoh baik bagi pekerja 
lainnya merupakan salah 
satu budaya perusahaan,” 
tegas Dirut.

Lebih jauh lagi, seorang 
p impinan masa depan 
Per tamina harus mampu 
menjadi tokoh yang disegani 
oleh publik secara luas 
termasuk di mata kompetitor. 
“Sebagaimana per nah saya 
sampaikan se  belumnya, 
pemimpin Perta mina harus 
confident dan collaborative. 
Karena itu, saya mendorong 
agar lulusan TLE kali ini 
akan segera mampu meng-
implementasikan dirinya 
untuk terlibat dan aktif di 
dalam forum-forum publik 
yang lebih luas serta meli-
batkan banyak pihak-pihak 
eksternal bahkan kompetitor 

kita,” papar Karen.
“Saya juga menginginkan, 

bahwa pada saatnya nanti, 
Pertamina akan mampu men-
jadi kawah candradimuka 
bagi lahirnya calon-calon 
pe  mimpin di negeri ini. 
Saya memimpikan di masa 
datang akan semakin banyak 
pekerja dari  Pertamina 
yang menjadi high figure 
tidak hanya didalam peru-
sahaannya sendiri, tapi juga 
hebat di tingkat nasional, 
regional bahkan di tingkat 
global,” ungkap Dirut Karen 
Agustiawan. 

Program TLE angkatan 
VII dan VIII tahun 2009-
2010, melalui tiga forum 
yang diisi oleh materi ten tang 
kepemimpinan serta pem-
buatan BTP pribadi.

Menurut Vice President 
Pertamina Learning Cen ter 
Suwardi Somantri menga-
takan sebagai peserta TLE 
harus dapat menjadi motor 
percepatan transformasi 
se hingga dituntut pula untuk 
dapat menjadi role model 
dan melakukan kolaborasi 
yang dapat meningkatkan 

kepercayaan diri sendiri.
“Diharapkan para calon 

pemimpin masa depan da-
pat memperluas jaringan 
sehingga mendapatkan 
dukungan dari stakeholder 
dan shareholder untuk men-
capai apa yang dicita-citakan 
bersama,” ujar Suwardi.

Suwardi menjelaskan, 
bahwa pada TLE angkatan 
VII dan VIII ini nilai tertinggi 
sebesar 93,44 sedangkan 
nilai terendah sebesar 77,42. 
Dan untuk nilai rata-rata 
peserta sebesar 85,73. 
Da ri 66 peserta terdapat 
delapan terbaik, di antaranya 
Mochamad Harun (93,44) 
– Direktorat Hulu; Hadi Pur-
nomo (93,18) – Direktorat 
Pemasaran dan Niaga; Is-
kan dar (91,43) – Direktorat 
Hulu; Djaka Djatnika (91,32) 
– Di rek torat Pengolahan; Alfi 
Ru sin (91,01) – Direktorat 
Hu  lu; Siswantoro M.Prasodjo 
(90,58) – Direktorat Hulu; 
Na suhi Hidayat (90,09) – Di-
rek torat Keuangan; dan Ig-
natius Tallulembang (90,07) 
– Direktorat Pengolahan.
MPNDJ
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REGION SUMATERA - Banjir yang melanda hampir 
di seluruh wilayah Sumatera Selatan belakangan ini, 
menyebabkan roda perekonomian dan aktivitas masya-
rakat menjadi lumpuh. Musibah banjir ini juga terjadi 
di tujuh desa, di sekitar wilayah operasi perusahaan.   
Yaitu, di desa Payu Putat, Muara Niru Babat, Lubuk 
Mumpo, Pangkalan babat, Benakat, Tanjung Bulan dan 
desa Tambang Rambang.

Berkenaan hal itu, Humas PEP Region Sumatera 
melalui Staff CSR Sutijak menyerahkan bantuan 
puluhan paket sembako untuk masing-masing desa 
yang terkena musibah yang diterima oleh para Kades 
dan Sekcam se tempat. 

Staff CSR Humas PEP Region Sumatera Sutijak 
men jelaskan, sudah sewajarnya semua pihak meng-
ulurkan tangan kepada masyarakat yang tertimpa 
musibah, seperti banjir yang melanda hampir seluruh 
wilayah di Sumatera Selatan. “Bantuan ini jangan 
dilihat dari jumlahnya. Per saudaraan antar sesama, 
wujud kepedulian dan cinta kasih tentu lebih mulia dari 
segalanya,” pesannya.  

“Luasnya wilayah kerja PEP Region Sumatera 
bukan hanya di Field Prabumulih saja. Bantuan ini 
diberikan berdasarkan skala prioritas dan kondisi 
masyarakat yang terdesak serta membutuhkan ban-
tuan. Namun wujud kepedulian perusahaan, per-
saudaraan serta itikad baik kami tentu akan lebih mulia 
dari yang telah ada, Kami berdoa semoga ujian ini, 
se makin mempertebal iman dan takwa kita kepada 
Allah SWT,” jelas Sutijak.

Bantuan yang diserahkan di Posko banjir adalah 
untuk Desa Payu Putat, Kecamatan Prabumulih Barat 
diserahkan oleh Staff Humas PEP Region Sumatera 
Sutijak kepada Lurah Payu Putat, M Hazairin, Rabu 
(10/2).  Di Desa Muara Niru Babat, Kecamatan Ram-
bang Dangku, bantuan diterima oleh Kades Saherman, 
Kamis (11/2). Kemudian untuk Desa Lubuk Mumpo, 
Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, bantuan 
diterima Kadesnya Azwani SP, Jumat (12/2).

Selanjutnya di Desa Pangkalan Babat, Kecamatan 
Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, bantuan 
dari PEP Region Sumatera ini diterima secara simbolis 
oleh Kades Subirman SF, Jumat (12/2). Selanjutnya, 
di Kecamatan Benakat, juga Kabupaten Muara Enim 
kepedulian perusahaan ini diterima oleh Sekcam Abdul 
Rasul  pada Jumat (12/2), dimana masing-masing desa/
wilayah tersebut menerima bantuan 20 karung beras 
@ 20 kg dan 50 dus Indomie. 

Sementara bantuan lainnya masing-masing 20 ka-
rung beras @ 20 Kg dan 42 dus Indomie, diberikan un-
tuk Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, 
Kabupaten Ogan Ilir, diterima oleh Kades Jamil Mursyid, 
(15/2). Untuk Desa Tambang Rambang, Kecamatan 
Ram bang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, bantuan dari 
PEP Region Sumatera diterima oleh  Kades setempat 
pada Selasa (16/2). 

Atas nama masyarakat Tambang Rambang, H. 
Dakwil menyampaikan terimakasih yang tak ter-
hingga, dari  segala bantuan yang diberikan PEP 
Re gion Sumatera. “Bantuan ini sangat dibutuhkan 
bagi warga kami yang terkena musibah. Semua ini 
adalah cobaan dari-Nya dan semoga kami selalu tabah 
dalam menghadapi musibah ini,” harapnya.MP PEP REG.

SUMATERA

CILACAP - Hari Kepedulian 
Sampah Nasional yang dipe-
ringati setiap tanggal 21 Feb-
ruari juga diperingati di Cilacap 
dengan melakukan kegiatan 
bersih-bersih yang dipusatkan 
di lapangan Jati Persada Ci-
lacap Tengah (19/2).

Acara yang diselengga-
rakan Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Kab. Cilacap dan 
sponsor dari Pertamina RU 
IV dan PT Holcim Indonesia 
Tbk ini,  dibuka oleh Wakil 
Bu pati Cilacap Tatto S. Pa-
mudji, dihadiri oleh Kepala 
BLH HM Muslich, GM RU IV 
Syofrinaldy, pimpinan instansi 
lainnya, PNS, dan para pelajar 
di Cilacap.

Kegiatan bertema “De-
ngan Bersih Lingkungan Ki-
ta Pertahankan Anugerah 
Adi pura” ini dilakukan di se-
pan jang Jalan Kalimantan, 
Terminal bus, Puskesmas, 
dan pasar.

Terkait peringatan ha ri 
sampah nasional ini, seba gai 
wujud kepeduliannya ter-

hadap lingkungan, RU IV 
pa da kesempatan tersebut 
secara simbolis menyerahkan 
bantuan 35 rotary kiln atau 
alat pengolah sampah, 15 ribu 
bibit tanaman penghijauan 
yang akan ditanam di sekitar 
area Tritih Golf Cilacap, dan 

433 unit tong sampah.
Wakil Bupati Tatto Suwarto 

Pamudji berharap, kegiatan 
bersih-bersih lingkungan ini 
harus menjadi budaya baik di 
lingkungan masyarakat, apa-
lagi kota Cilacap ini se dang 
dalam pantauan tim pe nilai 

penghargaan Adipura. 
“Dukungan dari perusa ha-

an ini diharapkan dapat me-
macu pelestarian lingkungan 
sekaligus memacu kesadaran 
seluruh elemen untuk menjaga 
kebersihan,” tambah Tatto Su-
warto.MPRUIV

SORONG – Joint Operating 
Body Pertamina-PetroChina 
Salawati (JOB P-PS) yang 
beroperasi di Lapangan Ma-
toa Salawati dan kawasan 
lepas pantai Misool belum 
lama ini memprakarsai usaha 
guna menekan angka putus 
sekolah di sekitar wilayah 
Salawati.

Dalam kesempatan terse-
but, JOB P-PS memberikan 
bantuan beasiswa bagi anak-
anak kurang mampu yang 
ting gal di areal ring 1 wilayah 
operasi lepas pantai Salawati, 
yakni Distrik Kepulauan Sem-
bilan dan Distrik Misool Timur 
kabupaten Raja Am pat. 
Beasiswa murni dari per-
usahaan diserahkan kepada 
58 siswa SMP terdiri dari 38 
siswa SMPN Folley dan 20 
siswa SMPN Wejim.

Penyerahan beasiswa 

JOB  P-PS Tekan Angka Putus Sekolah
secara simbolis dilakukan  
di Kantor Perwakilan FOST 
JOB P-PS oleh Field Mana-
ger, Boyke Sudarsono de-
ngan Kepala SMPN Foley, 
Steven Tumiwa dan Kepala 
Wejim, Pontinus Ambraw. 
Ban tuan beasiswa yang di-
berikan sekitar Rp 200 juta. 
Turut mendampingi Kadistrik 
Misool Timur, Felix Duwith 
dan Kadistrik Kepulauan 
Sembilan, Frans Kabes. Hadir 
dalam penyerahan beasiswa 
tersebut, Koordinator Pe-
ngem bangan Masyarat JOB 
P-PS, Sonratho Marolla dan 
staf Humas JOB P-PS Pusat 
Liza. 

Penerimaan beasiswa, 
ujar Boyke, dilakukan setelah 
memperhatikan kondisi eko -
nomi keluarga, karena se-
bagian besar warga disana 
bekerja sebagai nelayan dan 

petani disana yang hidup di 
bawah garis kemiskinan.

Kadistrik Kepulauan Sem-
bilan dan Kadistrik Misool 
Timur berterimakasih kepada 
JOB P-PS yang mem bantu 
war ganya. Dia berharap ke 
depan bukan hanya siswa 
SMP dan SMA, tapi juga 
anak-anak Kepulauan Sem-

bilan dan Misool Timur yang 
kuliah di Perguruan Tinggi. 
“Apa yang dilakukan JOB 
PPS ini kiranya dapat diikuti 
perusahan lain di sekitar Dis-
trik Kepulauan Sembilan dan 
Misool Timur. Beasiswa ini 
diberikan secara bergiliran ke-
pada siswa kurang mampu,” 
ujarnya.MPJOB PPS
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MAKASSAR - Badan Dakwah 
Islam, Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan, dan 
Medical Region VII Sulawesi 
menyelenggarakan kegiatan 
khitanan massal pada Kamis 
(11/3) di kantor Pemasaran 
Region VII Sulawesi. Ke-

Pemasaran Region VII Selenggarakan Khitanan Massal
sebagai penceramah dan do-
nor darah pada Jum’at (12/3) 
yang melibatkan pekerja di 
kantor Pemasaran Region VII 
Sulawesi. 

Tahun-tahun sebelumnya, 
khitanan massal dan donor 
darah tidak dirangkai dengan 

giatan yang mengkhitan 81 
orang tersebut merupakan 
rangkaian kegiatan Maulid 
Nabi Muhammad Saw. 

Rang kaian kegiatan la-
innya adalah pengajian pa-
da Kamis (4/3) yang meng-
hadirkan Ustadz Nur Maulana 

peringatan Maulid Nabi Mu-
hammad Saw. “Tahun ini, kami 
ingin menambahkan as pek 
CSR pada peringatan Maulid 
Nabi Muhammad  Saw.,” ujar 
Ketua Badan Dak wah Islam 
Region VII Sulawesi Ibnu Pra-
koso.MPPMSREG.VII




