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Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Su
tomo  (tengah) melakukan toast dengan Direktur Utama 
Patra Niaga Iqbal Hasan (kiri) dan PJ Direktur Utama 
Pertamina Tongkang Suherimanto setelah penandatan
ganan MoU, (25/9).

JAkArTA – Sinergi antar anak perusahaan 
dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan 
kepada para mitra kerja dari kedua belah pihak. 
Terutama bagi Patra Niaga yang mempunyai 
mitra kerja dan pasar cukup luas, hal yang 
menjadi kendala bagi Patra Niaga selama ini 
adalah belum adanya pelayanan bunker yang 
baik. Demikian dikatakan Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo setelah 
menyaksikan penandatanganan MoU antara 
Patra Niaga dan Pertamina Tongkang, (25/9).

Bagi Pertamina Tongkang sinergi ini sa
ngat menguntungkan. “Untuk Tongkang yang 
memiliki banyak kapal dan telah memiliki 
izin, sedangkan Patra Niaga memiliki pasar 
ini merupakan sinergi yang sangat baik. Jika 

peluang yang ada ini tidak dimanfaatkan secara 
maksimal sangat sayang,” tukas Djaelani. 

Lebih lanjut Djaelani menjelaskan, dengan 
bergabungnya dua anak perusahaan Pertamina 
ini berarti membentuk suatu perusahaan 
bunker bersama. “Jadi barang yang diangkut 
sebisa mungkin harus melibatkan keduanya. 
Itulah yang disebut dengan transparansi. 
Kalau ada yang kurangkurang baik itu dari 
Pertamina Tongkang maupun Patra Niaga nya 
harus dibenahi langsung. Atau sebaliknya,” 
jelasnya.

Menurut Djaelani, untuk jangka waktu 
kerja sama ini akan ditinjau kembali disesuaikan 
dengan jumlah kebutuhannya. “Semua akan 
dilihat tergantung dari kebutuhan. Kalau 

me reka bisa panjang dan ini bisa menjadi 
peru sahaan bunker yang besar tidak hanya 
di dalam negeri tetapi internasional, kenapa 
tidak? Karena memang potensi pasarnya sa
ngat besar, yang selama ini belum direngkuh 
karena membutuhkan dana yang cukup besar,” 
ungkapnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Patra Niaga 
Iqbal Hasan mengatakan bahwa sesama 
anak perusahaan harus bersinergi demi men
dukung kemajuan Pertamina. Karena jika Per
tamina maju sudah tentu bangsa ini pun ikut 
maju. “Untuk itu kami akan terus melakukan 
kerjasama seperti ini dengan anak perusahaan 
Pertamina yang lain untuk lebih memberikan 
sinergi kepada Pertamina. Seperti dikatakan 

oleh Direktur Pemasaran dan Niaga, sinergi ini 
sangat baik dan akan kita rebut bunker-bunker 
di seluruh wilayah Indonesia untuk kemajuan 
Pertamina,” tandasnya.

“Sebagai perusahaan yang ingin go inter-
national, harus mulai merambah ke luar negeri 
agar perusahaan ini dapat dikenal secara 
internasional sebagai perusahaan yang besar 
yang bisa melayani kapalkapal di dunia in
ternasional,” papar Iqbal.

Untuk target kesepakatan ini, lanjut Iqbal, 
setelah ditandatangani, sudah harus mulai 
melihat peluangpeluang yang ada. Apakah 
nantinya dimulai dari Singapura atau dimulai 
dari Kalimantan itu yang akan diputuskan 
bersama.MPNDJ
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Perjanjian Kerja Bersama III (2010-2012) :
Acuan Hak dan Kewajiban Pengusaha 
dan Pekerja Dua Tahun ke Depan

Setelah melalui suatu proses 
yang panjang dan berliku, 
akhirnya Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) III periode 2010 
– 2012 telah ditandatangani 
oleh Direktur Utama (Pihak 
Pengusaha) dan Presiden 
Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB). 
Penandatangan yang dilakukan 

pada  tanggal 14 Agustus 2010 di Cilacap disaksikan oleh 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dihadiri juga 
oleh beberapa Pejabat teras terkait dari Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

ArTI PENTINg PkB
PKB ini mempunyai arti yang sangat penting bagi para 

Pihak (Pengusaha) dan (Pekerja). Bagi Pekerja ini sangat 
penting karena disinilah dituangkan hak dan kewajibannya 
untuk dua tahun kedepan dituangkan secara formal. 
Dengan mengetahui hak dan kewajibannya para Pihak 
maka pekerja dapat bekerja dengan tenang dan fokus 
kepada pelaksanaan pekerjaan masingmasing. Demikian 
juga bagi Pengusaha, dengan mengetahui hak dan 
kewajibannya para Pihak, maka Manajemen Perusahaan 
dapat fokus kepada pelaksanaan misi dan pencapaian 
target Perusahaan bersama pekerja. Dengan demikian 
diharapkan baik Manajemen maupun Pekerja dapat saling 
bahu membahu dalam menciptakan industrial peace yang 
merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran dan 
tujuan Perusahaan.

PrOSES PENyUSUNAN PkB
Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam 

penyusunan PKB III ini dibandingkan PKB sebelumnya 
baik berdasarkan ketentuan Undangundang maupun 
pendekatan yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan 
perundangundangan, terdapat perbedaan dalam 
proses verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja yang 
sangat menentukan Pihak yang mewakili pekerja dalam 
perundingan PKB. Sebelum ini, proses verifikasi dilakukan 
oleh fungsi SDM berdasarkan data yang disampaikan 
oleh Serikat Pekerja dan hasilnya dilaporkan kepada 
Kemenakertrans. Saat ini, proses klarifikasi dilakukan 
oleh sesama Serikat Pekerja difasilitasi oleh fungsi SDM 
bekerjasama dengan Kemenakertrans. 

Sempat dikhawatirkan, sebagaimana terjadi di 
beberapa perusahaan lain proses baru ini menyebabkan 
terjadinya dead lock dan dalam hal ini Perusahaan tidak 
dapat melakukan intervensi. Namun berkat kesadaran 
akan pentingnya proses ini dalam penyusunan PKB dan 
pentingnya PKB itu sendiri didukung dengan data yang baik 
serta fasilitasi oleh fungsi SDM dan Kemenakertrans proses 
ini bisa berjalan dengan baik bahkan dapat diselesaikan 
lebih cepat dibandingkan waktu yang ditargetkan. 

Dalam aspek pendekatan, dalam penyusunan PKB ini, 
perunding para Pihak (wakil Pengusaha dan wakil Serikat 
Pekerja) tidak langsung melakukan perundingan, namun 
didahului dengan beberapa tahap pendahuluan. Dalam hal 
ini, para Pihak menyiapkan bahan PKB berdasarkan PKB 
yang berlaku saat ini. Usulan perubahan dari para Pihak 
dipertukarkan dan dibahas secara bersama oleh wakil 
para Pihak setelah melalui proses team building. Team 
building yang dibantu fasiltator independen menekankan 
pentingnya kesamaan tujuan dan kerja sama (team work) 
dalam mencapai tujuan bersama sehingga dapat dicapai 
suasana win-win solution, tidak hanya mengedepankan 
kepentingan satu pihak.

Selanjutnya, wakil Pengusaha menyampaikan halhal 
yang krusial terutama yang berdampak jangka panjang 
dan pada biaya kepada Direksi untuk dipertimbangkan 
sesuai dengan kondisi yang dihadapi Perusahaan saat 
ini dan ekspektasi ke depan. Berdasarkan pembekalan 
yang disampaikan Direksi, tim perunding yang ditunjuk 
melakukan perundingan dengan tim perunding yang 
ditunjuk FSPPB. Walaupun sudah dilakukan persiapan 

seperti yang disampaikan di atas, jalannya perundingan 
tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Terdapat 
beberapa hal krusial yang tidak berhasil dinegosiasikan 
bahkan sempat terjadi sedikit dead lock dan dicapai 
kesepakatan bahwa halhal krusial tersebut akan 
dibicarakan langsung oleh FSPPB dengan Direksi. Akhirnya, 
halhal krusial tersebut berhasil disepakati seperti yang 
dituangkan dalam PKB III tersebut. Inilah hasil optimal yang 
bisa dihasilkan para Pihak untuk periode 2010 – 2012. 

Dengan demikian, Perusahaan mempunyai acuan 
yang jelas terhadap hak dan kewajiban para Pihak 
untuk diimplementasikan pada periode tersebut. 
Proses penyusunan PKB yang berjalan dengan baik 
ini mendapatkan apresiasi dari Depnakertrans tentang 
bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara 
Pengusaha dan Pekerja dan diharapkan dapat dijadikan 
sebagai contoh dalam pelaksanaan hubungan industrial di 
Perusahaan lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri 
Tenaga Kerja dalam sambutannya pada penandatangan 
PKB yang dilanjutkan dengan plant visit untuk melihat 
implementasi nyata hubungan industrial di lapangan. 
Apresiasi dan pentingnya kerja sama para Pihak dalam 
melaksanakan misi dan pencapaian sasaran Perusahaan 
juga disampaikan oleh Direktur Utama dan Presiden FSPPB 
pada sambutannya. 

PErUBAHAN UTAMA PkB
Pada prinsipnya apa yang diatur pada PKB dan II 

sudah cukup baik sehingga tidak terdapat perubahan yang 
sangat drastis pada PKB periode III ini. Perubahan yang 
terjadi adalah menyangkut halhal yang diperlukan sejalan 
dengan perubahan situasi yang dihadapi Perusahaan dan 
menyempurnakan halhal yang bisa menimbulkan multi 
tafsir serta memperbaiki kelemahan implementasi PKB yang 
lalu. Disamping itu, ada perubahan yang perlu dilakukan 
untuk disesuaikan dengan perundangundangan seperti 
ketentuan tentang pekerja hilang. 

Sebagaimana diketahui, beberapa kebijakan 
Perusahaan seperti yang dituangkan dalam PKB yang lalu 
bisa menimbulkan beban Past Service Liability (PSL) yang 
cukup berat untuk ditanggung Perusahaan. Oleh sebab itu, 
Direksi mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka 
mengurangi PSL tersebut antara lain: pembatasan kenaikan 
Upah Tetap untuk penghitungan pensiun, pengaturan 
uang cuti menjadi rata setiap tahun, tidak membedakan 
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri berdasarkan kelompok 
golongan gaji, Ulang Tahun Dinas, pembatasan biaya 
kesehatan perkapita, pengurangan masa MPPK secara 
bertahap, dan sebagainya. Sebagian besar kebijakan ini 
sudah sempat dirundingkan dan disepakati dengan FSPPB 
yang diformalkan pada PKB III ini. Perubahan utama 
lainnya adalah tunjangan posisi tidak dipotong saat pekerja 
melaksanakan cuti.

rENcANA TINDAk LANJUT
PKB yang sudah ditandatangani para Pihak tersebut 

perlu didaftarkan kepada Depnakertrans. Selanjutnya, 
perubahanperubahan seperti tersebut di atas beserta PKB 
secara keseluruhan perlu disosialisasikan kepada seluruh 
pekerja sehingga dapat dipahami dengan baik. Sambil 
menunggu program sosialisasi secara menyeluruh tersebut, 
perubahanperubahan utama tersebut sudah disampaikan 
ke seluruh fungsi SDM baik Pusat maupun Daerah untuk 
disosialisasikan dan diimplementasikan di tempat masing
masing.

Pada prinsipnya PKB III sudah diimplementasikan 
setelah ditandatangani. Namun implementasinya dilakukan 
secara bertahap karena ada beberapa ketentuan yang 
masih perlu dijabarkan dalam bentuk Pedoman atau 
TKO. Untuk ketentuanketentuan yang secara jelas di atur 
dalam PKB bisa langsung diimplementasikan, sedangkan 
untuk yang perlu diatur lebih jauh akan diberlakukan 
setelah Pedoman atau TKO nya ditetapkan. Untuk itu, 
dalam waktu dekat tim fungsi SDM dan tim FSPPB akan 
menyusun Pedoman dan TKO dimaksud sehingga nantinya 
keseluruhan PKB bisa diimplementasikan.MPHr
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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
ketat capai Target Keluhan Atas Sistem Gesa Assistant

Alfakhri Nukum Sanany
Nopeg. 711903

Ada targettarget besar dalam RJPP Pertamina. 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan ini mencakup 
semua sektor hingga tahun 2014  yang masih harus 
digenjot agar tercapai. Ada sisa waktu lebih 4 tahun 
agar targettarget sektor hulu, pengolahan, pemasaran 
niaga, serta targettarget sektor penunjang seperti 
target keuangan, target investasi, dan target ke
SDMan, bisa tercapai. Intinya tahun 2013/2014 
posisi Pertamina sudah harus menjadi nomor satu di 
Indonesia.

Kita pernah memiliki peta jalan (Roadmap) 2008 
– 2023. Periode pertama, 2008 – 2013 Pertamina 
menjadi nomor satu di Indonesia. Periode 2013 – 
2018 Pertamina mencapai posisi terkemuka di Asia 
Tenggara. Dan periode 2018 – 2023 seharusnya 
perusahaan ini menjadi perusahaan migas nasional 
kelas dunia. Peta jalan ini lalu oleh Komisaris diminta 
dipercepat pencapaiannya.

Semua pemangku kepentingan (stakeholders) 
seharusnya sudah sejak lama memahami target 
besar ini. Dengan berpikir out of the box  kita akan 
disodorkan satu fakta berpacunya banyak negara 
membangun BUMN migas mereka (BUMN Migas 
dikenal sebagai National Oil Company atau NOC). 
Ketika belakangan berbagai kelemahan Republik 
Indonesia terkuak ke permukaan, seperti menjadi isu 
nasional saat ini, apakah kelemahan negeri itu harus 
dilengkapi lagi dengan lemahnya Pertamina sebagai 
NOC yang diandalkan menjadi sumber pendapatan 
signifikan Negara dari tahun ke tahun?

Dalam lingkup luas, mari kita tempatkan 
kepentingan Pertamina menjadi World Class NOC 
sebagai kepentingan Nasional. Dukungan konkret 
Pemerintah – termasuk di dalamnya BP Migas, 
BPH Migas – lalu DPR, DPD, dan masyarakat luas 
sangat diperlukan. Kepentingankepentingan di 
luar kepentingan Nasional kalau dipaksakan dan 
dibebankan kepada Pertamina akan kontra produktif.

Pemahaman ini sangat diperlukan, karena betapa 
tidak mudahnya Pertamina mencapai targettarget 
besarnya. Sekadar ilustrasi, target sektor hulu dalam 
RJPP adalah produksi migas 703 ribu BOEPD pada 
tahun 2014, dan sudah banyak disebutsebut tahun 
2015 harus tercapai 1 juta BOEPD.  Target ini tercapai 
seharusnya sudah mencakup otomatisnya Pertamina 
menempati posisi nomor wahid di negerinya sendiri 
di sisi produksi yang saat ini masih dikalahkan oleh 
Chevron dan Total sebagai pemengang posisi masing
masing untuk minyak dan gas bumi. Sementara posisi 
sekarang per medio Agustus 2010 produksi migas kita 
baru 440 ribu barel ekuivalen per hari (MBOEPD).

Pencapaian ini terkait juga dengan target investasi 
yang tak hanya sekadar bagaimana nilai investasi 
yang sudah direncanakan terealisasi, tapi juga – 

mengutip istilah Dirut 
Karen Agustiawan 
 seberapa baik 
investasi itu bisa 
memberikan return 
kepada korporat. 

Bagaimana 
lagi dengan target 
pengolahan, 
pemasaran dan niaga, 
invesasi, dan target
target penunjang? 
Sungguh berat 
target pencapaian 
Pertamina, dan 
karenanya kita 
semua harus mampu 
mengerjakan 
pencapaian target 
dengan ketat.MP  

Berikut beberapa petikan judul dan isi tulisan di 
Media Pertamina.
• PKB III DISEPAKATI Sinergi untuk Peningkatan 

Kinerja Perusahaan.
• PKB III dianggap terbaik untuk Pekerja, terbaik pula 

untuk Perusahaan.
• “Pada prinsipnya Direksi Pertamina merasa senang, 

karena Pekerja Pertamina pada akhirnya memiliki 
sebuah panduan yang sangat penting untuk 
membangun hubungan industrial yang harmonis 
dengan Perusahaan yang kita cintai ini, pada masa 
sekarang dan masa yang akan datang,” (Dirut 
Pertamina).

• Bekerja dengan Hati. “Saya memiliki harapan yang 
sangat besar, bahwa pada saatnya nanti, antara 
Pertamina, Pekerja Pertamina, dan tata nilai 6C akan 
menjadi satu kesatuan yang solid. Setiap Pekerja 
Pertamina pastilah orangorang Clean. Clean dalam 
arti mampu mengelola bisnis secara profesional, 
menghindari kepentingan, praktek suap lenyap dari 
Pertamina, seluruh pekerjanya senantiasa memiliki 
integritas yang baik dan selalu menjalankan bisnis 
dalam koridor GCG.”(Dirut Pertamina).

• “Dalam proses perundingan PKB III ini, Direksi 
menerima usulan FSPPB tentang perlunya aspek 
implementasi GCG menjadi satu topik pembahasan 
yang strategis dan perlu diatur menjadi kesepakatan 
bersama. Hal ini merupakan suatu kemajuan, dengan 
harapan tiga pilar Perusahaan (Direksi, Komisaris 
dan FSPPB) dapat bersatu padu, berjalan bersama, 
membesarkan Pertamina sebagai Power House dan 
menjadikannya sebagai Perusahaan yang mampu 
mengemban amanat rakyat Indonesia.” (Presiden 
FSPPB).

Memperhatikan / mencermati pernyataan
pernyataan di atas, ada baiknya kami sampaikan 
kesulitan yang dialami para pekerja tahun 
pengangkatan 2003 ke atas, terutama para pekerja 
yang berada di lokasi Unit Operasi Pertamina, berkaitan 
dengan  fasilitas kesehatan.  Sehubungan telah 
diterapkannya gesa Assistant untuk pekerja tahun 
2003 ke atas yang tentunya telah membuat perubahan 

besar bagi pekerja Pertamina tahun 2003 ke atas 
khususnya para Pekerja yang berada di lokasi dan 
DepotDepot kecil Pertamina. 

Sesuai janji yang diberikan oleh gesa Assistant 
agar membuatkan provider rumah sakit di seluruh 
lokasi kerja di Indonesia sampai saat ini belum 
diwujudkan (terealisasi). Keluhan para pekerja di 
lokasi atau depotdepot kecil Pertamina setelah 
diterapkannya sistem ini dimana tidak tersedianya 
provider rumah sakit. Hal ini tentunya menjadi 
kendala dan hambatan bagi para pekerja dalam 
memperoleh fasilitas kesehatan yang layak. Padahal 
masalah kesehatan merupakan salah satu hal yang 
sangat penting jika pekerja dan keluarganya tibatiba  
membutuhkan perawatan intensif (rawat inap, dan 
lainlain) yang membutuhkan biaya yang besar. Karena 
ratarata dari para pekerja tersebut tidaklah mempunyai 
biaya dalam menalangi biaya yang dibebankan 
oleh Rumah sakit (jika biaya tersebut besar diluar 
kemampuan pekerja). 

Sebagai contoh, saat ini beberapa depot di Wilayah 
Kerja Region I , seperti Depot Lhokseumawe, Depot 
Sabang, Depot Meulaboh, Depot Sibolga, Depot 
Kisaran, Instalasi Tanjung Uban, dan beberapa lokasi 
lainnya belum mempunyai provider untuk pengobatan. 

Semoga hal ini dapat ditindaklanjuti segera agar 
kepada gesa Assistant membuatkan Provider 
rumah Sakit di seluruh wilayah kerja Pertamina di 
Indonesia terutama di depot-depot kecil (pelosok) 
yang selalu saja luput dari perhatian Top Manajemen 
dan Manajemen Puncak Pertamina. Kepada Pimpinan 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 
juga harus memberikan perhatian khusus mengenai 
masalah ini karena mayoritas pekerja Pertamina 
tersebut merupakan anggota Serikat Pekerja Pertamina 
yang akan selalu siap membela dan siap berada 
di garis terdepan dalam membela Pertamina dari 
gangguan eksternal dibawah garis komando FSPPB.MP
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Komisaris Utama Sugiharto :
Pembangunan RFCC RU IV Segera 
Direalisasikan
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JAkArTA  - Rombongan 
Komisi C DPRD Kabupaten  
Mentawai, Sumatera Barat,  
datang berkunjung ke Kantor 
Pusat Pertamina pada Selasa 
(31/8) untuk  menyampaikan  
aspirasi  masyarakat Mentawai 
akan kebutuhan BBM untuk 
mereka.   

Rombongan terdiri dari 
Nikanor Saguruk, H. Rasyidin 
Syaiful, Suniarto Saogo, dan 
Bruno Guimek Sagalak, 
yang disertai Kepala Dinas 
Perindustrian, Perdagangan 
& UKM Pemkab Mentawai  
Martinus. Rombongan dite
rima oleh tim manajemen 
Pertamina yang dipimpin 
o leh Manajer  Eksternal 

cILAcAP - Untuk mening
katkan kompleksitas produk 
kilang di RU IV, sesuai rencana 
akan dibangun Kilang Residual 
Fluid Catalytic Cracker (RFCC) 
dan langit biru. Karena itu, 
rencana tersebut diharapkan 
segera terealisasi.Demikian 
permintaan Komisaris Utama 
Sugiharto saat mengunjungi 
area kilang RU IV dalam 
lawatannya ke RU IV, (13/8). 

Lebih lanjut Sugiharto 
yang baru menjabat sebagai 
Komisaris Utama Pertamina ini 
juga mengungkapkan visinya 
untuk semakin memperkokoh 

cILAcAP - Tim dari Ma
bes Polri Jakarta yang di
wakili oleh Brigjen Pol. Drs.
Surmana Yudhi  Yul is t ia 
se laku Karo Bimmas Polri 
dan Kasubbag Binsatpam 
Bagbinkamsa Robimmas Polri  
AKBP. Dede Alamsyah S.IK 
didampingi jajaran Pol res 
Cilacap melakukan verifikasi 
audit final Sistem Manajemen 
Pengamanan (SMP) di RU IV, 
(27/7).

Tim dari Mabes Polri 
ini melakukan pengecekan 
langsung di lapangan me
ngenai sistem manajemen 
pengamanan yang di te

Tim Mabes Polri Verifikasi Audit Final Sistem Manajemen 
Pengamanan RU IV Cilacap

rapkan oleh RU IV. Audit 
final SMP ini sangat perlu 
dilakukan mengingat RU 
IV adalah salah satu obyek 
vital nasional (obvitnas) di 
Indonesia, sehingga tingkat 
pengamanan di area RU IV 
harus memenuhi standar 
yang baik.

Brigjen Pol.Drs Surmana 
Yudhi Yulistia mengatakan 
bahwa pengecekan langsung 
dilakukan setelah Mabes Polri 
menerima laporan audit sistem 
manajemen pengamanan dari 
badan auditor PT. Sucofindo 
yang diwakili oleh  Roy Urich 
Kusumawardana sebagai 

Project Manager PMU SMP. 
Dari hasil audit PT. Su

cofindo yang disampaikan ke 
Mabes Polri, RU IV Cilacap 
dinyatakan sudah memiliki 
SMP yang sangat baik. “Da ri 
hasil laporan tersebut, Ka
polri menyatakan bahwa 
RU IV pantas menerima 
peng hargaan yang cukup 
tinggi sebagai apresiasi atas 
segala upaya  RU IV dalam 
menerapkan SMP,” ujar Sur
mana.

Sementara GM RU IV 
Syofrinaldy dalam sambutan 
penerimaannya antara lain  
mengungkap keinginan Per

tamina menjadi 
kilang kelas dunia, 
sehingga perlu 
memiliki sistem 
dan manajemen 
yang memadai, 
termasuk sistem 
dan manajemen 
da lam b i  dang 
pengamanan. Hal 
ini menurutnya 
tidak hanya di
dukung oleh pihak 
i n te rna l  sa ja , 
namun juga harus 
di dukung oleh masyarakat, 
aparat pemerintah, kepolisian, 
dan dukungan aparat ke

Pertamina.
Pada kesempatan ter

sebut, GM RU IV Cilacap 
Syofrinaldy menjelaskan 
bahwa RF CC rencananya 
digunakan untuk memproses 
low re si due dari kilang fuel oil 
complex 2 dengan kapasitas 
62.000 barel per hari (bph). 
“ D e n g a n  d i b a n g u n n y a 
RFCC d iharapkan b isa 
meningkatkan produksi High 
Octane Mo gas Component 
(HOMC) dengan nilai oktan 
92 sebanyak 25.000 bph
35.000 bph. Ter ma suk juga 
memproduksi elpiji, propilena, 

dan bahan bakar industri,” 
ujar Syofeinaldy.

Sugiharto yang didampingi 
o leh  Komisar i s  Nurd in 
Zainal, Direktur Pengolahan 
Edi Setianto, VP Refining 
Technology Heru Supandriyo, 

GM RU IV Syofrinaldy dan 
segenap tim manajemen RU 
IV selain meninjau kilang 
RU IV juga meninjau area 
yang akan digunakan untuk 
membangun kilang RFCC dan 
langit biru.MPrUIV

Mentawai Butuh Perhatian

Mindaryoko, Manajer Retail 
Deve lopmen t  Gusn ida , 
Arman Sis, dan staf dari Divisi 
Pemasaran BBM Retail.  

Persoalan BBM di Men

tawai muncul karena hanya 
ada satu APMS  (Agen Pre
mium Minyak Solar) untuk 
meme nuhi kebutuhan BBM di 
seluruh Kepulauan Mentawai 

yang terdiri dari empat pulau 
besar. Sementara pedagang
pedagang yang membeli BBM 
di Padang dandibawa ke 
Mentawai untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat , 
dianggap ilegal. Rmbongan 
juga mengusulkan kepada 
Pertamina untuk mengaktifkan 
kembali depot yang terdapat 
di Mentawai. 

Tim manajemen Per
tamina berjanji untuk mem
perhatikan permasalahan ini 
dan menjanjikan solusinya, 
terutama solusi jangka pendek 
dalam hal distribusi BBM 
untuk mencapai empat pulau 
besar di Mentawai yang terdiri 
dari 10 kecamatan.MPUHk
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JAkArTA -  Ratusan anggota Babhinkamtibmas 
(Bhayangkara Pembina Kamtibmas),Pospol wilayah 
Polres Jakarta Selatan, beserta perwakilan Camat, 
Lurah dan Ketua Penggerak PKK SeJakarta Selatan 
mengikut kegiatan sosialisasi Elpiji di Kantor Walikota 
setempat, (2/9). Wakapolres Jakarta Selatan, AKBP. Drs. 
Kris Erlangga, membuka secara langsung kegiatan yang 
dihadiri sekitar 300 orang ini.

Dalam kesempatan ini, tim SR Region II Anggorawati 
Dini, memberikan materi tentang, bagaimana tata cara 
penggunaan elipji yang aman, praktek pemasangan 
perangkat elpiji 3 Kg yang benar dan aman, serta 
tips pencegahan untuk mendeteksi tabung yang 
bermasalah.

Peserta yang hadir sangat antusias mengikuti 
kegiatan ini, apalagi mereka bisa menyampaikan 
berbagai permasalahan yang dihadapi seharihari. 
Dalam sesi tanya jawab, warga diberi kesempatan 
menanyakan segala hal yang berkaitan dengan 
penggunaan elpiji. Seperti cara memilih tabung yang 
aman, mendapatkan regulator dan selang standar SNI, 
dan beberapa masalah lainnya.

Satu hal yang menjadi sorotan peserta yakni 
maraknya petugas yang menawarkan regulator 
berharga mahal oleh oknum yang mengaku sebagai 
pegawai Pertamina. “Jangan sekalikali percaya kepada 
petugas yang menjual aksesoris dari rumah ke rumah, 
lebih baik membeli aksesori standar SNi di agen resmi 
pertamina,”pesan Dini kepada para peserta. Dini juga 
menambahkan penggunaan paket elpiji dengan aksesori 
standar SNI dijamin aman tanpa penambahan alat 
apapun.MP DSU/gasdom reg II

amanan lainnya. 
“Audit SMP ini merupakan 

sarana improvement RU 

IV agar bisa mendapatkan 
yang terbaik dalam berbagai 
bidang,” ujar GM.MPrU IV
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JAkArTA –  Polres Metro 
Bekasi bekerjasama dengan 
Pertamina melaksanakan 
kegiatan sosialisasi peng
gunaan dan pengamanan ta
bung gas elpiji bagi Muspida, 
pejabat Polres, jajaran Ka
polsek, Bhabinkamtibmas 
(Bhayangkara Pembina Kam
tibmas) dan masyarakat yang 
berlangsung di Aula Pemda 
Kabupaten Bekasi, (30/8). 

Kegiatan ini sebagai tindak 
lanjut dari program pemerintah 
yang telah membentuk tiga 
Satuan Tugas (Tim Satgas) 
dimana pihak kepolisian turut 
terlibat dalam tim satgas 
tersebut. Sebanyak 596 orang 
memenuhi ruangan untuk 
mengikuti kegiatan sosialisasi 
elpiji.

Dalam kegiatan sosiali sasi 
ini, Tim Satgas Elpiji Pertamina 
memberikan pe  mahaman 
ke sadaran penggunaan 
LPG, yang meliputi cara 

JAkArTA – Konversi minyak 
tanah ke LPG merupakan 
pe r ubahan  buday a  dan 
teknologi, dimana sebelumnya 
masyarakat yang biasanya 
memasak  menggunakan 
kompor minyak tanah berubah 
menggunakan kompor LPG. 

Untuk  itulah Pemerintah 
membentuk  t iga  Satuan 
Tugas (Satgas) yaitu Satgas 
Sosialisasi dan Edukasi yang 
dikoordinir oleh Kementerian 
ESDM, Satgas Intensifikasi 
Pengawasan yang dikoordinir 
oleh Bareskrim Polr i  dan 
Satgas Pelayanan Informasi 
dan Komunikasi Publik yang 
dikoordinir oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika.

Disampaikan oleh Menteri 
ESDM Darwin Saleh bahwa 
Kementerian ESDM melakukan 
tahapan pelatihan tenaga 
penyuluh lapangan pengguna 
LPG yang berjumlah 80 orang. 
Dimana untuk  satu orang pe
nyu luh akan mengcover 40 
pengguna elpiji. 

“Targetnya adalah meng
cover ProvinsiProvinsi yang 
menerima konversi mitan ke 
elpiji dan tentu saja penyuluhan 
a k a n  l e b i h  d i f o k u s k a n 
yang secara obyektif yang 
berpotensi,” ungkapnya saat 
membuka pembentukan dan 
pelatihan tenaga penyuluh di 
Bidakara,  Jakarta, (26/8).

JAkArTA - Pertamina bekerjasama dengan Polres Jakarta Timur melaksanakan kegiatan 
sosialisasi penggunaan elpiji yang benar dan aman bagi pejabat Polres, jajaran Kapolsek, 
Bhabinkamtibmas dan masyarakat di Aula Polres Jakarta Timur, (3/9). Tim Satgas Elpiji 
Pertamina memberikan penjelasan dan pemahaman dasar sifat LPG peserta. Selain 
itu juga disampaikan cara pemasangan dan penggunaan paket Elpiji 3 Kg yang aman, 
cara perawatan, serta penanggulangan apabila terjadi kebocoran. Dengan bekal ini 
diharapkan peserta yang merupakan anggota kepolisian bisa ikut menyosialisasikan 
pengetahuan yang didapat kepada masyarakat. Apalagi Bhabinkamtibmas selama ini 
melakukan pembinaan hingga tingkat desa mempunyai point tambah sebagai penyampai 
pesan yang efektif.MPIk

Pelatihan Tenaga Penyuluh 
Lapangan Penggunaan LPG 3 Kg

Menurut Darwin, Peme
rintah telah mempersiapkan 
dana dari APBN sebesar Rp 
15 milyar untuk tahun ini dan 
ditargetkan menyentuh hingga 
200 Kabupaten, 15 Provinsi 
dan sekitar 30.000 desa.

Kegiatan pelatihan tena
ga penyuluh lapangan ini 
di ha  rapkan secara berantai 
melahirkan penyuluhpenyuluh 
penggunaan LPG yang dapat 
member ikan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai 
k e s a d a r a n  p e n g g u n a a n 
LPG meliputi la tar belakang 
program, cara pemasangan 
d a n  p e n g g u n a a n  y a n g 
aman,  perawatan,  ser ta 
penanggulangan apabila terjadi 
kebocoran atau kebakaran. 

Berdasarkan data  Puslabfor 
& Labfor Polri per 2007 – 10 
Agustus 2010 diinvestigasi 
kece lakaan penggunaan 
kompor LPG sebanyak 80 
kejadian yang terdiri dari tabung 
12 kg sebanyak 58 dan tabung 
3 kg sebanyak 24 kejadian. 

Seperti diungkapkan oleh 
Kabareskrim Polri Komjen Pol 
Ito Sumardi, hasil pemeriksaan 
kebakaran atau ledakan bukan 
dikarenakan tabung gas yang 
meledak. Melainkan karena 
adanya  kebocoran  gas , 
kemudian gas terakumulasi 
di ruangan dan tersulut oleh 
sumber percikan bunga api 

yang berasal dari nyala api 
kompor, sakelar lampu, kulkas, 
lilin, rokok, korek api, peralatan 
listrik dan lainlain.

Berdasarkan investigasi 
tersebut diketahui bahwa pe
nyebab kecelakaan penggu
naan kompor LPG yang berupa 
kebakaran utamanya bukan 
dikarenakan tabung gas yang 
meledak, melainkan karena 
kerusakan pada rubber seal, 
selang karet dan regulator 
serta katup.  

Selain karena kondisi 
kerusakan pada aksesoris 
tersebut, kecelakaan juga diaki
batkan karena keterbatasan 
pengetahuan masyarakat 
terhadap keamanan penggu
naan LPG.

Sehingga PT Pertamina 
(Persero) mengambil langkah 
untuk  menggant i  rubber 
seal secara reguler dan te

rus berupaya melakukan 
sosialisasi mengenai tata 
cara penggunaan elpiji yang 
benar, aman dan tepat serta 
secara teknis juga dilakukan 
pengecekan untuk komponen
komponen dari tabung elpiji.

Dalam kesempatan terse
but ,  Menter i  Koordinator 
Kese jahteraan Rakyat, Agung 
Laksono menambahkan bahwa 
salah satu pilihan yang harus 
dilakukan dalam mencegah 
terjadinya kecelakaan elpiji 
adalah mencegah tindakan 
pengoplosan. 

“Pengoplosan tergiur oleh 
adanya disparitas harga. Oleh 
karena itu saat ini sedang 
dalam proses untuk menangani 
disparitas harga tersebut dan 
keselamatan pengguna tabung 
elpiji juga tetap diutamakan,” 
ungkap Agung.MPIk  
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Polres Metro Bekasi Turut Aktif 
Sosialisasikan LPG 3 Kg

pemasangan dan penggunaan 
yang aman, perawatan serta 
penanggulangan apabila 
terjadi kebocoran gas elpiji. 

Seperti yang disampaikan 
oleh Kabag Bina Mitra Polres 
Me t ro  Bekas i ,  Kompo l 
Basuki Raharjo ini adalah 
sosialisasi yang pertama 
kalinya dilaksanakan oleh 
Polres Metro Bekasi,  yang 
berkewajiban memberikan 
pelayanan kepada ma sya
rakat, sehingga pihak ke
polisian sudah semestinya 
melaksanakan kegiatan 

so sialisasi seperti ini untuk 
meningkatkan pengetahuan 
masyarakat terhadap peng
gunaan elpiji.

“Dengan me l iba tkan 
se luruh anggota Bhabin
kamtibmas, diharapkan setelah 
kegiatan ini Bhabinkamtibmas 
yang ada ditiaptiap desa 
melakukan sosialisasi juga 
kepada masyarakat sehingga 
seluruh masyarakat Bekasi 
akan mendapatkan informasi 
yang benar bagaimana cara 
menggunakan paket elpiji 
yang aman,” ungkapnya.MPIk
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JAkArTA – Untuk mengurangi angka kecelakaan saat 
mudik, Pertamina memberangkatkan lebih dari 2.000 orang 
dengan menggunakan 50 buah bis. Rombongan PIKNIK ini 
dilepas oleh jajaran Direksi Pertamina dari Parkir IRTI Monas, 
Jakarta, Rabu (8/9). Bisbis tersebut menuju lokasi tujuan 
seperti Surabaya (9 bus), Semarang (7 bus), Purwokerto (7 
bus), Yogyakarta (9 bus), Solo (10 bus), Wonogiri (6 bus), 
dan Lampung (2 bus).

Tingkat kecelakaan yang menimpa pemudik pengguna 
motor terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai upaya 
menekan angka kecelakaan tersebut, Pertamina mem
berangkatkan 2.000 mekanik beserta keluarganya dalam 
acara PIKNIK (Pulang Mudik Keluarga Mekanik) sehingga 
bisa mengurangi penggunaan 1.000 motor dalam masa mudik 
lebaran tahun 2010.

Para mekanik yang diberangkatkan sebagaian besar 
adalah mereka yang biasa menggunakan motor untuk pulang 
kampung bersama keluarganya. Hal tersebut tentu berbahaya 
mengingat jarak yang ditempuh cukup jauh dan volume 
kendaraan di jalan yang sangat padat.

Menurut data Ditlantas Mabes Polri, kecelakaan pada 
Operasi Ketupat tahun 2009, menelan 1.646 korban dimana 
702 orang adalah korban tewas, 859 orang luka berat dan 
1697 orang luka ringan. Dari data tersbut, jumlah kecelakaan 
tertinggi dialami oleh pengendara sepeda motor yaitu 
mecapai sekitar 76 persen, sedangkan sisanya terjadi pada 
pengendara beroda empat.

Program PIKNIK ini merupakan bentuk apresiasi 
Pertamina kepada mekanik dan pengguna loyal pelumas 
Pertamina. Karena selain lebih aman, acara mudik para 
mekanik yang merupakan mitra penting Pertamina pun 
menjadi nyaman.

Melalui kepercayaan para mekanik ini, serta dukungan 
dari produkproduk Pertamina yang berkualitas, Pertamina 
dapat tetap memimpin pasar pelumas di Indonesia di tengah 
gencarnya serangan para pesaing.

Selain PIKNIK, Pertamina juga menggelar program 
Lesehan Enduro, Ketupat Enduro, serta Cafe Mudik. 
Keempat program tersebut merupakan rangkaian program 
Bareng bareng Mudik (BBM) Pertamina yang akan membuat 
perjalanan mudik para pelanggan dan mitra Pertamina tahun 
ini lebih nyaman serta penuh kebersamaan.MPNDJ

Pertamina 
Berangkatkan 
2.000 Mekanik Mudik
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Fitur Enterprise Portal: eLectronic Legal Document System (eLIDs)
Salah satu fitur yang disediakan Enterprise 

Portal yang mulai dioperasikan pada 17 Agustus 
2010 lalu adalah pengelolaan dokumen (document 
management)  korporat .  Sesuai  rencana, 
penggelindingan sistem pengelolaan dokumen 
untuk masingmasing fungsi akan dilakukan secara 
bertahap, diawali dengan pemberian latihan kepada 
para calon pengguna.

Training yang dilakukan Corporate Shared 
Service (CSS) mengenai pengelolaan dokumen 
di Fungsi Hukum telah dilakukan pada  31 
Mei 2010 dan 21 Juni 2010. Dan kini, sistem 
pengelolaan dokumen bersandi eLIDs, kependekan 
dari eLectronic Legal Document Sistem, resmi 
digunakan di Pertamina.

Sistem dokumentasi hukum elektronik berbasis 
Microsoft Share Point Portal dibangun untuk 
memenuhi kebutuhan tata kelola kearsipan di 
Fungsi Hukum Korporat yang sudah sangat besar 
dan beragam. 

Secara garis besar, ada tiga fitur eLIDs 
yang penting. Pertama, Sistem Manajemen 
Dokumen Litigasi. Sistem ini merupakan sarana 
pendokumentasian perkaraperkara yang telah 
dan sedang dihadapi oleh Perusahaan, yang masih 
aktif berjalan maupun yang sudah dinyatakan 
selesai (closed). Dengan adanya sistem ini maka 
seluruh perkara disusun sebagai sebuah database 
yang terstruktur secara kontinyu. Keberadaan 
sistem pendokumetasian yang rapi dengan 
sendirinya akan mempermudah pendokumentasian 
maupun pencarian dokumen perkara sehingga 
penanganan proses litigasi dapat menjadi lebih 
mudah, pengambilan kebijakan lebih akurat.

Sistem ini mutlak diperlukan untuk menggantikan 
sistem manual yang dipergunakan sebelumnya yang 
banyak menimbulkan kesulitan dalam pencariannya 

pada saat diperlukan. Hal itu dikarenakan fungsi yang 
membutuhkan biasanya harus – dalam arti yang 
sesungguhnya – membuka dan membongkar folder
folder yang sangat banyak jumlahnya di berbagai 
tempat penyimpanan yang terpisahpisah. Ini belum 
termasuk mencari kemungkinan saling keterkaitan 
antara perkara yang satu dengan perkara lainnya. Di 
sisi lain, jumlah perkara yang dihadapi Perusahaan 
pun semakin hari kian bertambah banyak jumlahnya. 
Oleh karenanya, seringkali dibutuhkan ekstra tenaga 
dan waktu untuk mencari suatu dokumen yang 
menyangkut suatu perkara. 

Untuk mengatasi problema tersebut, diciptakanlah 
sistem eLIDs yang bukan hanya akan merapikan 
dokumen tetapi juga akan menghemat waktu dan 
energi serta semakin mempermudah pekerjaan. 
Dengan eLIDs, dokumen perkara disimpan secara 
elektronik dengan mengalihmediakan dokumen hard 
copy menjadi soft copy dan dikelompokkan sesuai 
kebutuhan dan tingkat penanganan perkaranya, 
apakah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 
ataupun tingkat Kasasi, termasuk untuk penganan 
perkara arbitrase, baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri.

Kedua adalah Sistem Pembuatan Kontrak 
Standard. Sistem ini merupakan sarana untuk 
memberikan kemudahan kepada pengguna (User) 
untuk menyiapkan dan menyusun kontrakkontrak 
yang diperlukan Perusahaan, baik yang bersifat 
pengadaan rutin melalui kontrak yang biasa dikenal 
dengan Surat Perjanjian Borongan (SPB), maupun 
kontrakkontrak lain yang nantinya dapat dibuat 
dalam bentuk template kontrak. Sistem ini dibuat 
untuk menggantikan sistem manual yang selama ini 
dipergunakan, yang dalam praktek sering terlihat tidak 
praktis dan terkesan berteletele karena tidak jarang 
membutuhkan revisi yang berulangulang. Dengan Dituliskan oleh Adriwal  (Tim QM  PIMR)

Dituliskan kembali oleh Dewi Hanifah 
(Tim Quality Management  Dit. PIMR) 
Sumber : Jurnal VIBIZ Management

Agustus 2010.

http://intra.pertamina.com/kOMET

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

Geliat Konvensi CIP di Unit/Region
Menyongsong Annual Pertamina Quality (APQ) Award

Mengintip “Improvement KATA”,
Metode Perbaikan dari 
Perusahaan Jepang (Bagian II)

Pada diskusi kita minggu lalu, dikatakan bahwa Improvement KATA disebuah perusahaan 
Jepang itu berjalan terus menerus, dengan urutan menetapkan visi, memahami situasi yang 
terjadi, menetapkan target kondisi selanjutnya dan menjalankan langkah untuk mencapai 
target.

Improvement KATA bukan hanya sekedar prinsip, metode dan tools saja, melainkan 
sudah terpatri sebagai pola perilaku rutin yang dilakukan oleh semua orang di Perusahaan “T” 
seharihari. Untuk bisa sampai ke level ini, maka diperlakukan praktek terus menerus, hingga 
mengubah pola pikir, yang kemudian otomatis mengubah pola perilaku. Improvement KATA ini 
memungkinkan orang untuk memahami situasi juga memecahkan masalah dengan baik. 

Banyak perusahaan yang berusaha meniru cara Perusahaan “T” namun gagal. Hal ini 
disebabkan karena mereka terlalu fokus pada menetapkan target, metrik, skema insentif dan 
lainnya. Sementara itu, Perusahaan “T” punya fondasi yang baik karena sudah mendorong 
orangorang di dalamnya untuk terus menerus beradaptasi secara kontinyu (continuous 
improvement) melalui Improvement KATA.

 
CoaChing kATA

Setelah mempelajari mengenai Improvement KATA, mungkin terlintas dalam benak Kita, 
bagaimana Improvement KATA diajarkan kepada seluruh orang di Perusahaan “T”? Lalu 
bagaimana supaya mereka benarbenar menggunakan Improvement KATA dalam pekerjaan? 
Bagaimana bisa memastikan bahwa Improvement KATA dijalankan dengan benar? Lalu 
bagaimana Improvement KATA bisa diteruskan dari generasi ke generasi?

Improvement KATA merupakan pola perilaku yang dipelajari melalui praktik secara terus
menerus dan berulang. Dari sekedar praktik yang berulang hingga menjadi kebiasaan, yang 
kemudian terpatri menjadi culture penting di Perusahaan “T”.

Setiap saat, Improvement KATA diajarkan oleh para manajer dan pemimpin di Perusahaan 
“T”. Bagi pemimpin tim dan kelompok, pengajaran ini bisa menghabiskan lebih dari 50% dari 
waktu kerja, sementara bagi manajer yang posisinya lebih tinggi juga bisa mencapai 50% dari 
waktu kerja. Dan mengajarkan ini juga sudah menjadi bagian dari penilaian kinerja manajer/
pemimpin, sehingga juga menentukan gaji, bonus dan promosi mereka nantinya.

Lalu apakah berarti pengajaran ini mengakibatkan pekerjaan terbengkalai? Tidak, karena 
di Perusahaan “T”, belajar dan bekerja tidak ada bedanya. Para pengajar, yakni manajer dan 
pemimpin, mengobservasi dan mengajari anak buahnya selagi mereka melakukan aktivitas 
operasinya hari ke hari. Jadi, pembelajaran langsung diperoleh di tempat kerja secara 
langsung. Masalah bisa langsung dianalisa dan diselesaikan di tempat, di bawah panduan dari 
manajer/pemimpin.

Setiap orang di Perusahaan “T” punya mentor, yakni orang yang lebih berpengalaman 
yang memberikan panduan secara aktif dalam hal melakukan process improvement maupun 
situasi terkait pekerjaan. Sementara, mentor itu sendiri juga punya mentor lain lagi. Mentor ini 
tidak harus supervisor, melainkan bisa saja orang lain, tergantung dengan aktivitas apa yang 
sedang dikerjakan maupun kebutuhan saat itu. 

Sepanjang waktu, mentor memandu mentee untuk mengaplikasikan Improvement KATA 
melalui dialog antara mereka. Misalnya, ketika sedang menilai suatu situasi, mengembangkan 
target kondisi, melakukan PDCA, dan rutinitas lainnya. Satu hal yang pasti bahwa tugas 
seorang mentor bukanlah sekedar memberitahu dan mengajarkan, melainkan untuk 
mendorong mentee untuk memperoleh temuannya sendiri di bawah panduan dia. Jadi 
meskipun mentor memandu, ia hanya memancing mentee untuk berpikir menggunakan 
Improvement KATA. Mentee belajar melalui insight yang diperolehnya sendiri. Mentee memang 
yang melakukan pekerjaannya, namun mentor yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
mentee. Jadi, jika mentee gagal, mentornya juga gagal.

Selama belajar, mentee melakukan learning by doing dan dibiarkan untuk melakukan 
kesalahan-kesalahan kecil, selama dampaknya tidak signifikan. Sementara itu, mentor 
memberikan inputinput yang diperlukan oleh mentee, tanpa harus memberikan jawaban 
secara langsung, melainkan memandu saja. Dalam proses tersebut, mentor menentukan skill 
apa yang perlu ditingkatkan oleh mentee, dan membantu dalam mengasahnya. 

Improvement KATA dan coaching KATA inilah yang membedakan Perusahaan “T” dengan 
perusahaanperusahaan lainnya. Kata ini begitu terpatri dalam diri tiap karyawan, sehingga 
memungkinkan mereka untuk terus menerus belajar, dan melakukan process improvement 
secara kontinu, dalam rangka memenangkan persaingan di pasar.

Jika kita melihat ke dalam Perusahaan tercinta ini, sepertinya semangat Improvement 
KATA sudah kita terapkan dalam aktifitas bekerja sehari-hari. Namun yang perlu dicermati 
adalah konsistensi masingmasing pekerja dan manajemen dalam penerapannya. Sehingga 
kita juga mampu bertahan bahkan menjadi Unggul di tengah 1001 masalah yang tengah kita 
hadapi bersama…..Go Improvement !!

sistem ini, proses penyusunan SPB dilakukan 
secara elektronik dan tinggal mengisikan datadata 
dan ketentuanketentuan yang perlu ditambahkan. 
SPB/Kontraknya sendiri sudah merupakan template, 
sehingga User yang menyiapkan SPB tidak perlu 
mengetik naskah SPB secara utuh. Dengan 
demikian, proses penyusunan SPB dapat dipercepat 
dan selanjutnya proses persetujuan dan tanda 
tangan SPB dapat dipersingkat waktunya dan 
meminimalkan penggunaan kertas. 

Di samping itu, terdapat sarana pendokumen
tasian kontrak yang sudah ditandatangani maupun 
dokumen penting lainnya yang perlu disimpan dan 
dijaga kebera daannya. Beberapa jenis dokumen 
antara lain, Legal Opinion atas suatu penanganan 
masalah, misalnya adanya dispute terkait kontrak, 
yang telah dibuat dan seringkali menggunakan 
jasa eksternal lawyer. Pengarsipa dokumen yang 
tersistem dan rapi akan dapat menjaga keberadaan 
dokumen penting dan juga mudah dicari pada saat 
diperlukan.

Ketiga adalah Sistem Informasi Hukum dan 
Peraturan Perundangundangan yang merupakan 

sarana untuk penyimpanan dan pencarian informasi 
hukum dan peraturan perundangundangan, 
termasuk kebijakan hukum Perusahaan melalui 
prosedurprosedur (Pedoman/TKO/TKI) atas suatu 
mekanisme tertentu, yang pada saat dibutuhkan 
akan menjadi referensi dalam penanganan suatu 
masalah. Dengan adanya informasi hukum yang 
tersedia ini diharapkan dapat membantu para 
pekerja Perusahaan, tidak hanya pekerja Fungsi 
Hukum, untuk memperoleh dan mencari dokumen 
hukum Perusahaan dan produk hukum yang 
dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas 
seharihari.

Sistem eLIDs dibangun berbasis Microsoft 
Share Point Portal. Mengingat banyaknya data dan 
dokumen hukum yang bersifat very confidential dan 
terbatas, ma ka untuk menjaga agar sistem eLIDs 
tetap aman maka sistem eLIDs ini dibuat dengan 
sistem sekuriti yang mengikat di domain melalui 
single sign on (SSO), sehingga kerahasiaan sistem 
ataupun dokumen dapat tetap terjaga.MPcSS

Menarik tentunya setiap tahun para insan/aktivis  mutu selalu menantikan kapan terlaksananya Konvensi 
CIP sebagai ajang bagi mereka untuk  menunjukkan hasil yang telah dilaksanakan khususnya periode tahun 
2010 ini. Seperti anakanak yang melaksanakan puasa, mereka  sangat bergairah sekali menunggu waktu 
buka puasa seperti saat ini para aktivis mutu juga sangat bergairah menunggu pelaksanaan konvensi yang 
lebih besar di tingkat korporat dalam ajang yang lebih wah.. dan meriah  dalam bentuk “APQ Award”.

Konvensi CIP tiap Unit/Region adalah langkah awal dari kegiatan mutu untuk seleksi dan apresiasi 
para kelompok mutu (PKM,GKM) dan individu (SS)  yang telah menyelesaikan makalah dan melakukan 
implementasi  dalam menuju ajang apresiasi yang lebih tinggi ditingkat korporat. Semua aktivis saling 
berlomba memperlihatkan kebolehannya sebagai yang terbaik didepan para juri, karena ini akan menentukan 
langkah selanjutnya bagi peserta untuk berkompetisi di tingkat korporat. Tanpa disadari, sebenarnya gairah 
konvensi tingkat unit/region inilah sebenarnya yang akan memberikan kegairahan bagi rencana pelaksanaan 
konvensi tingkat korporat karena aura spirit yang ditularkan semua daerah akan tertular sampai ketingkat 
pusat  nantinya 

Ibarat bertepuk tangan bila dengan lima jari akan nyaring bunyinya dibandingkan dengan satu atau dua 
jari, maka demikian juga  Konvensi CIP akan lebih bergairah bila dilakukan dan diikuti   oleh semua unit 
kerja/ fungsi pada suatu unit Operasi dan akhirnya dampak di tingkat korporat akan terasa lebih meriah  bila 
semua direktorat teknis maupun non teknis serta anak perusahaan dapat mengikuti acara konvesi, sehingga 
semangat berkompetisi akan lebih terasa dalam persaingan yang fairness. Semangat berkonvensi ini memang 
sangat kita harapkan dapat terlaksana dari mulai Barat sampai ketimur daerah operasi, seperti yang telah 
dilaksanakan di BBM Retail Reg II Palembang dan RU III Plaju barubaru ini terasa sekali telah memberi 
aura positif bagi semua pekerja aktifis mutu yang mengikutinya karena ajang seperti ini memberi wawasan 
dan spirit baru  bagi mereka sehingga ibarat pesta, maka usai pesta mereka merasa lebih bersemangat dan 
bergairah dalam menjalankan tugas dan menuaikan ideide baru dalam perbaikan yang berkelanjutan lainnya 
yang tentunya berdampak terhadap produktifitas dan efesiensi operasional perusahaan secara umum.

Selalu ada catatan positif dan inovatif dalam setiap pelaksanaan konvensi mutu seperti di Unit BBM Retail 
Reg II, karena yang diberikan penghargaan atau reward bukan hanya peserta yang mendapat penilaian 
terbaik, tetapi juga terhadap peserta atau yang mengikuti acara konvensipun dapat diberikan penghargaan 
seperti adanya penanya teraktif, pertanyaan terbaik ataupun pemberi masukan terbanyak sehingga ini 
membuat pelaksanaan acara konvensi akan semakin hidup  karena terciptanya suasana partisipasi aktif. 
“Siapa bilang kegiatan mutu adalah seperti pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang dipaksakan” justru 
dengan melakukan kegiatan mutu dan ikut dalam konvensi dapat meningkatkan kinerja sehari –sehari 
dan memudahkan  dalam bekerja baik individu maupun kelompok, maka kalau ditanya kepada para aktifis 
mutu mereka akan menjawab “tunjukan merahmu di ajang Konvensi CIP” mari berkontribusi dan berinovasi 
terhadap perusahaan dengan menumbuhkan aktifitas mutu dan mengikuti konvensi.

Sesuai hasil Raker Mutu tengah tahun 2010  dan CoE Mutu Korporat, maka pelaksanaan konvensi tingkat 
unit/Region/Anak perusahaan diharapkan sudah terlaksana diakhir September 2010 nanti dan sesuai catatan 
untuk realisasi  pelaksanaan  konvensi sebagai berikut :

1. Unit Direktorat Pengolahan    : RU III, RU IV, RU V, RU VI
2. Unit Direktorat Pemasaran dan Niaga   : BBM Retail Reg II Palembang
3. Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat   : In progress September
4. Anak Perusahaan (PEP, BADAK, RSPP, dll) : In progress September
Yang menggembirakan adalah ada  Unit Operasi yang mengadakan konvensi sampai dengan 2 tahap 

karena banyaknya peserta yang ikut berpartisipasi sehingga diperlukan 2 tahap pelaksanaan konvensi dan 
konvensi gran final untuk mendapatkan peserta terbaik yang akan dikirim pada konvensi tingkat korporat 
dalam acara APQ Award nanti. Ini menunjukan gairah luar biasa dari para aktifis mutu dalam mengikuti 
konvensi. Mulai dari Sumbagsel, Cilacap, Balikpapan dan kemudian daerah Timurpun sudah komfirm 
(Makasar,Papua dan Maluku ) Tetapi mana yang di barat (RU II,Region 1), atau tengah (Reg 3, Reg 4, Reg 5, 
dll )…Hallo kemana dikau???? Tentunya kita tunggu yang lainnya yang belum mengadakan konvensi, mudah
mudahan geliat konvensi dari tengah Sumatera sampai ke Timur Makasar dan Papua dapat menginspirasi 
kegiatan konvensi seluruh Unit Operasi/region/anak perusahaan “ayo tunjukkan merahmu kawan, tunjukan 
spirit menuju Pertamina jaya.”

Pada ujungnya nanti pelaksanaan konvensikonvensi tingkat Unit /Reg/AP diharapkan mendapat support 
penuh dari pimpinan UO/Region/AP diwilayahnya masingmasing karena dengan dorongan moral dari para 
pimpinan akan menambah semangat dari para aktifis dan penyelenggara mutu tersebut sehingga geliat 
konvensi benarbenar dirasakan disetiap nadi pekerja untuk tetap berkarya bagi perusahaan dalam bentuk 
perbaikan yang berkelanjutan “ Continuous Improvement Program (CIP ). ” 

road map konvensi cIP to APQ Award

Gambar.1.Tampilan Manajemen Dokumen Litigasi eLIDs

Gambar.2. Workflow proses pembuatan dokumen kontrak 
standard eLIDs

Sepekan sudah kita melewati perayaan Idul Fitri 1431 H. Moment bahagia dan 
kemenangan yang kita rasakan setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa 
terkadang membuat kita lupa diri. Kebiasaan dan tradisi halal bihalal yang rutin dilakukan 
dengan keluarga, saudara dan temanteman selalu diwarnai dengan hidangan yang banyak 
mengandung lemak dan berkadar gula tinggi. 

Untuk mencegah dan mengembalikan stamina tubuh normal dan kembali sehat pasca 
lebaran, berikut adalah tips yang dapat dijadikan rekomendasi. 

1. Berolahraga rutin. Setelah lebaran, mulailah kembali 
berolahraga secara rutin dengan jenis olahraga aerobic, frekuensi 3 – 
5 kali per minggu dengan durasi 15 – 30 menit per latihan. Olahraga 
dapat dilakukan secara bertahap dengan intensitas dan frekuensi 
ditingkatkan sesuai kemampuan tubuh .

2. Memilih dan Mengonsumsi 
Makanan Sehat. Selama lebaran kita mengkonsumsi makanan yang 
berpotensi meningkatan kadar gula darah, tekanan darah, asam urat, 
kadar lemak darah dan gangguan pencernaan. Kurangi konsumsi 
makanan tersebut dan perbanyak makanan yang mengandung 
protein seperti susu rendah lemak, keju, ikan, dan yang banyak 
mengandung serat dan vitamin seperti berbagai buah dan sayuran. 
Hindari makanan yang digoreng. Minumlah air putih minimal 10 gelas per hari (2 liter) agar 
metabolisme dan pembuangan zat tidak berguna menjadi lebh baik.

3. Berpikir positif. Selama Ramadhan kita dilatih untuk bersabar, ikhlas dan mendekatkan 

diri kepadaNya. Latihan tersebut harus dimanfaatkan pada waktu
waktu setelah Ramadhan sehingga dapat berkarya dengan pikiran 
yang positif dan jernih. 

4. Hindari merokok. Ramadhan adalah 
momentum terbaik untuk berhenti merokok 

karena kita ‘dipaksa’ untuk tidak merokok pada siang hari. Setelah 
2 minggu tidak merokok, tubuh akan menyesuaikan diri dengan 
kadar nikotin yang rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan 
ketergantungan kepada rokok. Setelah lebaran ini cobalah untuk 
benarbenar berhenti merokok atau setidaknya mempertahankan jumlah rokok sebagaimana 
ketika berpuasa.

5. Berkonsultasi dengan dokter, terutama bila ada keluhan. 
Keluhankeluhan penyakit yang  sering muncul pasca lebaran adalah 
kepala pusing, diare, nyeri sendi, batuk pilek dan badan lemas. 
Jangan remehkan keluhan tersebut, terutama apabila anda memiliki 
penyakitpenyakit yang mendasarinya seperti kencing manis, darah 

tinggi, jantung, maag, asam urat, kolesterol tinggi, dsb. Berkonsultasilah dengan dokter anda 
untuk mendapatkan informasi lengkap dan terapi untuk mengatasi keluhan tersebut. Apabila 
tidak ada waktu untuk datang ke klinik, silahkan berkonsultasi secara online melalui http://intra.
pertamina.com/HR , pada menu HR Contact Center. 

Semoga Ramadhan dan lebaran kali ini dapat menjadikan jasmani dan rohani kita sehat, 
sehingga memicu peningkatan produktifitas bekerja dan memaksimalkan kontribusi yang bisa 
diberikan kepada Perusahaan, Bangsa dan Negara, amin... (dikutip dari berbagai sumber)

tetap sehat pasca Libur Lebaran
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Fitur Enterprise Portal: eLectronic Legal Document System (eLIDs)
Salah satu fitur yang disediakan Enterprise 

Portal yang mulai dioperasikan pada 17 Agustus 
2010 lalu adalah pengelolaan dokumen (document 
management)  korporat .  Sesuai  rencana, 
penggelindingan sistem pengelolaan dokumen 
untuk masingmasing fungsi akan dilakukan secara 
bertahap, diawali dengan pemberian latihan kepada 
para calon pengguna.

Training yang dilakukan Corporate Shared 
Service (CSS) mengenai pengelolaan dokumen 
di Fungsi Hukum telah dilakukan pada  31 
Mei 2010 dan 21 Juni 2010. Dan kini, sistem 
pengelolaan dokumen bersandi eLIDs, kependekan 
dari eLectronic Legal Document Sistem, resmi 
digunakan di Pertamina.

Sistem dokumentasi hukum elektronik berbasis 
Microsoft Share Point Portal dibangun untuk 
memenuhi kebutuhan tata kelola kearsipan di 
Fungsi Hukum Korporat yang sudah sangat besar 
dan beragam. 

Secara garis besar, ada tiga fitur eLIDs 
yang penting. Pertama, Sistem Manajemen 
Dokumen Litigasi. Sistem ini merupakan sarana 
pendokumentasian perkaraperkara yang telah 
dan sedang dihadapi oleh Perusahaan, yang masih 
aktif berjalan maupun yang sudah dinyatakan 
selesai (closed). Dengan adanya sistem ini maka 
seluruh perkara disusun sebagai sebuah database 
yang terstruktur secara kontinyu. Keberadaan 
sistem pendokumetasian yang rapi dengan 
sendirinya akan mempermudah pendokumentasian 
maupun pencarian dokumen perkara sehingga 
penanganan proses litigasi dapat menjadi lebih 
mudah, pengambilan kebijakan lebih akurat.

Sistem ini mutlak diperlukan untuk menggantikan 
sistem manual yang dipergunakan sebelumnya yang 
banyak menimbulkan kesulitan dalam pencariannya 

pada saat diperlukan. Hal itu dikarenakan fungsi yang 
membutuhkan biasanya harus – dalam arti yang 
sesungguhnya – membuka dan membongkar folder
folder yang sangat banyak jumlahnya di berbagai 
tempat penyimpanan yang terpisahpisah. Ini belum 
termasuk mencari kemungkinan saling keterkaitan 
antara perkara yang satu dengan perkara lainnya. Di 
sisi lain, jumlah perkara yang dihadapi Perusahaan 
pun semakin hari kian bertambah banyak jumlahnya. 
Oleh karenanya, seringkali dibutuhkan ekstra tenaga 
dan waktu untuk mencari suatu dokumen yang 
menyangkut suatu perkara. 

Untuk mengatasi problema tersebut, diciptakanlah 
sistem eLIDs yang bukan hanya akan merapikan 
dokumen tetapi juga akan menghemat waktu dan 
energi serta semakin mempermudah pekerjaan. 
Dengan eLIDs, dokumen perkara disimpan secara 
elektronik dengan mengalihmediakan dokumen hard 
copy menjadi soft copy dan dikelompokkan sesuai 
kebutuhan dan tingkat penanganan perkaranya, 
apakah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, 
ataupun tingkat Kasasi, termasuk untuk penganan 
perkara arbitrase, baik di dalam negeri maupun di 
luar negeri.

Kedua adalah Sistem Pembuatan Kontrak 
Standard. Sistem ini merupakan sarana untuk 
memberikan kemudahan kepada pengguna (User) 
untuk menyiapkan dan menyusun kontrakkontrak 
yang diperlukan Perusahaan, baik yang bersifat 
pengadaan rutin melalui kontrak yang biasa dikenal 
dengan Surat Perjanjian Borongan (SPB), maupun 
kontrakkontrak lain yang nantinya dapat dibuat 
dalam bentuk template kontrak. Sistem ini dibuat 
untuk menggantikan sistem manual yang selama ini 
dipergunakan, yang dalam praktek sering terlihat tidak 
praktis dan terkesan berteletele karena tidak jarang 
membutuhkan revisi yang berulangulang. Dengan Dituliskan oleh Adriwal  (Tim QM  PIMR)

Dituliskan kembali oleh Dewi Hanifah 
(Tim Quality Management  Dit. PIMR) 
Sumber : Jurnal VIBIZ Management

Agustus 2010.

http://intra.pertamina.com/kOMET

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

Geliat Konvensi CIP di Unit/Region
Menyongsong Annual Pertamina Quality (APQ) Award

Mengintip “Improvement KATA”,
Metode Perbaikan dari 
Perusahaan Jepang (Bagian II)

Pada diskusi kita minggu lalu, dikatakan bahwa Improvement KATA disebuah perusahaan 
Jepang itu berjalan terus menerus, dengan urutan menetapkan visi, memahami situasi yang 
terjadi, menetapkan target kondisi selanjutnya dan menjalankan langkah untuk mencapai 
target.

Improvement KATA bukan hanya sekedar prinsip, metode dan tools saja, melainkan 
sudah terpatri sebagai pola perilaku rutin yang dilakukan oleh semua orang di Perusahaan “T” 
seharihari. Untuk bisa sampai ke level ini, maka diperlakukan praktek terus menerus, hingga 
mengubah pola pikir, yang kemudian otomatis mengubah pola perilaku. Improvement KATA ini 
memungkinkan orang untuk memahami situasi juga memecahkan masalah dengan baik. 

Banyak perusahaan yang berusaha meniru cara Perusahaan “T” namun gagal. Hal ini 
disebabkan karena mereka terlalu fokus pada menetapkan target, metrik, skema insentif dan 
lainnya. Sementara itu, Perusahaan “T” punya fondasi yang baik karena sudah mendorong 
orangorang di dalamnya untuk terus menerus beradaptasi secara kontinyu (continuous 
improvement) melalui Improvement KATA.

 
CoaChing kATA

Setelah mempelajari mengenai Improvement KATA, mungkin terlintas dalam benak Kita, 
bagaimana Improvement KATA diajarkan kepada seluruh orang di Perusahaan “T”? Lalu 
bagaimana supaya mereka benarbenar menggunakan Improvement KATA dalam pekerjaan? 
Bagaimana bisa memastikan bahwa Improvement KATA dijalankan dengan benar? Lalu 
bagaimana Improvement KATA bisa diteruskan dari generasi ke generasi?

Improvement KATA merupakan pola perilaku yang dipelajari melalui praktik secara terus
menerus dan berulang. Dari sekedar praktik yang berulang hingga menjadi kebiasaan, yang 
kemudian terpatri menjadi culture penting di Perusahaan “T”.

Setiap saat, Improvement KATA diajarkan oleh para manajer dan pemimpin di Perusahaan 
“T”. Bagi pemimpin tim dan kelompok, pengajaran ini bisa menghabiskan lebih dari 50% dari 
waktu kerja, sementara bagi manajer yang posisinya lebih tinggi juga bisa mencapai 50% dari 
waktu kerja. Dan mengajarkan ini juga sudah menjadi bagian dari penilaian kinerja manajer/
pemimpin, sehingga juga menentukan gaji, bonus dan promosi mereka nantinya.

Lalu apakah berarti pengajaran ini mengakibatkan pekerjaan terbengkalai? Tidak, karena 
di Perusahaan “T”, belajar dan bekerja tidak ada bedanya. Para pengajar, yakni manajer dan 
pemimpin, mengobservasi dan mengajari anak buahnya selagi mereka melakukan aktivitas 
operasinya hari ke hari. Jadi, pembelajaran langsung diperoleh di tempat kerja secara 
langsung. Masalah bisa langsung dianalisa dan diselesaikan di tempat, di bawah panduan dari 
manajer/pemimpin.

Setiap orang di Perusahaan “T” punya mentor, yakni orang yang lebih berpengalaman 
yang memberikan panduan secara aktif dalam hal melakukan process improvement maupun 
situasi terkait pekerjaan. Sementara, mentor itu sendiri juga punya mentor lain lagi. Mentor ini 
tidak harus supervisor, melainkan bisa saja orang lain, tergantung dengan aktivitas apa yang 
sedang dikerjakan maupun kebutuhan saat itu. 

Sepanjang waktu, mentor memandu mentee untuk mengaplikasikan Improvement KATA 
melalui dialog antara mereka. Misalnya, ketika sedang menilai suatu situasi, mengembangkan 
target kondisi, melakukan PDCA, dan rutinitas lainnya. Satu hal yang pasti bahwa tugas 
seorang mentor bukanlah sekedar memberitahu dan mengajarkan, melainkan untuk 
mendorong mentee untuk memperoleh temuannya sendiri di bawah panduan dia. Jadi 
meskipun mentor memandu, ia hanya memancing mentee untuk berpikir menggunakan 
Improvement KATA. Mentee belajar melalui insight yang diperolehnya sendiri. Mentee memang 
yang melakukan pekerjaannya, namun mentor yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
mentee. Jadi, jika mentee gagal, mentornya juga gagal.

Selama belajar, mentee melakukan learning by doing dan dibiarkan untuk melakukan 
kesalahan-kesalahan kecil, selama dampaknya tidak signifikan. Sementara itu, mentor 
memberikan inputinput yang diperlukan oleh mentee, tanpa harus memberikan jawaban 
secara langsung, melainkan memandu saja. Dalam proses tersebut, mentor menentukan skill 
apa yang perlu ditingkatkan oleh mentee, dan membantu dalam mengasahnya. 

Improvement KATA dan coaching KATA inilah yang membedakan Perusahaan “T” dengan 
perusahaanperusahaan lainnya. Kata ini begitu terpatri dalam diri tiap karyawan, sehingga 
memungkinkan mereka untuk terus menerus belajar, dan melakukan process improvement 
secara kontinu, dalam rangka memenangkan persaingan di pasar.

Jika kita melihat ke dalam Perusahaan tercinta ini, sepertinya semangat Improvement 
KATA sudah kita terapkan dalam aktifitas bekerja sehari-hari. Namun yang perlu dicermati 
adalah konsistensi masingmasing pekerja dan manajemen dalam penerapannya. Sehingga 
kita juga mampu bertahan bahkan menjadi Unggul di tengah 1001 masalah yang tengah kita 
hadapi bersama…..Go Improvement !!

sistem ini, proses penyusunan SPB dilakukan 
secara elektronik dan tinggal mengisikan datadata 
dan ketentuanketentuan yang perlu ditambahkan. 
SPB/Kontraknya sendiri sudah merupakan template, 
sehingga User yang menyiapkan SPB tidak perlu 
mengetik naskah SPB secara utuh. Dengan 
demikian, proses penyusunan SPB dapat dipercepat 
dan selanjutnya proses persetujuan dan tanda 
tangan SPB dapat dipersingkat waktunya dan 
meminimalkan penggunaan kertas. 

Di samping itu, terdapat sarana pendokumen
tasian kontrak yang sudah ditandatangani maupun 
dokumen penting lainnya yang perlu disimpan dan 
dijaga kebera daannya. Beberapa jenis dokumen 
antara lain, Legal Opinion atas suatu penanganan 
masalah, misalnya adanya dispute terkait kontrak, 
yang telah dibuat dan seringkali menggunakan 
jasa eksternal lawyer. Pengarsipa dokumen yang 
tersistem dan rapi akan dapat menjaga keberadaan 
dokumen penting dan juga mudah dicari pada saat 
diperlukan.

Ketiga adalah Sistem Informasi Hukum dan 
Peraturan Perundangundangan yang merupakan 

sarana untuk penyimpanan dan pencarian informasi 
hukum dan peraturan perundangundangan, 
termasuk kebijakan hukum Perusahaan melalui 
prosedurprosedur (Pedoman/TKO/TKI) atas suatu 
mekanisme tertentu, yang pada saat dibutuhkan 
akan menjadi referensi dalam penanganan suatu 
masalah. Dengan adanya informasi hukum yang 
tersedia ini diharapkan dapat membantu para 
pekerja Perusahaan, tidak hanya pekerja Fungsi 
Hukum, untuk memperoleh dan mencari dokumen 
hukum Perusahaan dan produk hukum yang 
dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas 
seharihari.

Sistem eLIDs dibangun berbasis Microsoft 
Share Point Portal. Mengingat banyaknya data dan 
dokumen hukum yang bersifat very confidential dan 
terbatas, ma ka untuk menjaga agar sistem eLIDs 
tetap aman maka sistem eLIDs ini dibuat dengan 
sistem sekuriti yang mengikat di domain melalui 
single sign on (SSO), sehingga kerahasiaan sistem 
ataupun dokumen dapat tetap terjaga.MPcSS

Menarik tentunya setiap tahun para insan/aktivis  mutu selalu menantikan kapan terlaksananya Konvensi 
CIP sebagai ajang bagi mereka untuk  menunjukkan hasil yang telah dilaksanakan khususnya periode tahun 
2010 ini. Seperti anakanak yang melaksanakan puasa, mereka  sangat bergairah sekali menunggu waktu 
buka puasa seperti saat ini para aktivis mutu juga sangat bergairah menunggu pelaksanaan konvensi yang 
lebih besar di tingkat korporat dalam ajang yang lebih wah.. dan meriah  dalam bentuk “APQ Award”.

Konvensi CIP tiap Unit/Region adalah langkah awal dari kegiatan mutu untuk seleksi dan apresiasi 
para kelompok mutu (PKM,GKM) dan individu (SS)  yang telah menyelesaikan makalah dan melakukan 
implementasi  dalam menuju ajang apresiasi yang lebih tinggi ditingkat korporat. Semua aktivis saling 
berlomba memperlihatkan kebolehannya sebagai yang terbaik didepan para juri, karena ini akan menentukan 
langkah selanjutnya bagi peserta untuk berkompetisi di tingkat korporat. Tanpa disadari, sebenarnya gairah 
konvensi tingkat unit/region inilah sebenarnya yang akan memberikan kegairahan bagi rencana pelaksanaan 
konvensi tingkat korporat karena aura spirit yang ditularkan semua daerah akan tertular sampai ketingkat 
pusat  nantinya 

Ibarat bertepuk tangan bila dengan lima jari akan nyaring bunyinya dibandingkan dengan satu atau dua 
jari, maka demikian juga  Konvensi CIP akan lebih bergairah bila dilakukan dan diikuti   oleh semua unit 
kerja/ fungsi pada suatu unit Operasi dan akhirnya dampak di tingkat korporat akan terasa lebih meriah  bila 
semua direktorat teknis maupun non teknis serta anak perusahaan dapat mengikuti acara konvesi, sehingga 
semangat berkompetisi akan lebih terasa dalam persaingan yang fairness. Semangat berkonvensi ini memang 
sangat kita harapkan dapat terlaksana dari mulai Barat sampai ketimur daerah operasi, seperti yang telah 
dilaksanakan di BBM Retail Reg II Palembang dan RU III Plaju barubaru ini terasa sekali telah memberi 
aura positif bagi semua pekerja aktifis mutu yang mengikutinya karena ajang seperti ini memberi wawasan 
dan spirit baru  bagi mereka sehingga ibarat pesta, maka usai pesta mereka merasa lebih bersemangat dan 
bergairah dalam menjalankan tugas dan menuaikan ideide baru dalam perbaikan yang berkelanjutan lainnya 
yang tentunya berdampak terhadap produktifitas dan efesiensi operasional perusahaan secara umum.

Selalu ada catatan positif dan inovatif dalam setiap pelaksanaan konvensi mutu seperti di Unit BBM Retail 
Reg II, karena yang diberikan penghargaan atau reward bukan hanya peserta yang mendapat penilaian 
terbaik, tetapi juga terhadap peserta atau yang mengikuti acara konvensipun dapat diberikan penghargaan 
seperti adanya penanya teraktif, pertanyaan terbaik ataupun pemberi masukan terbanyak sehingga ini 
membuat pelaksanaan acara konvensi akan semakin hidup  karena terciptanya suasana partisipasi aktif. 
“Siapa bilang kegiatan mutu adalah seperti pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang dipaksakan” justru 
dengan melakukan kegiatan mutu dan ikut dalam konvensi dapat meningkatkan kinerja sehari –sehari 
dan memudahkan  dalam bekerja baik individu maupun kelompok, maka kalau ditanya kepada para aktifis 
mutu mereka akan menjawab “tunjukan merahmu di ajang Konvensi CIP” mari berkontribusi dan berinovasi 
terhadap perusahaan dengan menumbuhkan aktifitas mutu dan mengikuti konvensi.

Sesuai hasil Raker Mutu tengah tahun 2010  dan CoE Mutu Korporat, maka pelaksanaan konvensi tingkat 
unit/Region/Anak perusahaan diharapkan sudah terlaksana diakhir September 2010 nanti dan sesuai catatan 
untuk realisasi  pelaksanaan  konvensi sebagai berikut :

1. Unit Direktorat Pengolahan    : RU III, RU IV, RU V, RU VI
2. Unit Direktorat Pemasaran dan Niaga   : BBM Retail Reg II Palembang
3. Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat   : In progress September
4. Anak Perusahaan (PEP, BADAK, RSPP, dll) : In progress September
Yang menggembirakan adalah ada  Unit Operasi yang mengadakan konvensi sampai dengan 2 tahap 

karena banyaknya peserta yang ikut berpartisipasi sehingga diperlukan 2 tahap pelaksanaan konvensi dan 
konvensi gran final untuk mendapatkan peserta terbaik yang akan dikirim pada konvensi tingkat korporat 
dalam acara APQ Award nanti. Ini menunjukan gairah luar biasa dari para aktifis mutu dalam mengikuti 
konvensi. Mulai dari Sumbagsel, Cilacap, Balikpapan dan kemudian daerah Timurpun sudah komfirm 
(Makasar,Papua dan Maluku ) Tetapi mana yang di barat (RU II,Region 1), atau tengah (Reg 3, Reg 4, Reg 5, 
dll )…Hallo kemana dikau???? Tentunya kita tunggu yang lainnya yang belum mengadakan konvensi, mudah
mudahan geliat konvensi dari tengah Sumatera sampai ke Timur Makasar dan Papua dapat menginspirasi 
kegiatan konvensi seluruh Unit Operasi/region/anak perusahaan “ayo tunjukkan merahmu kawan, tunjukan 
spirit menuju Pertamina jaya.”

Pada ujungnya nanti pelaksanaan konvensikonvensi tingkat Unit /Reg/AP diharapkan mendapat support 
penuh dari pimpinan UO/Region/AP diwilayahnya masingmasing karena dengan dorongan moral dari para 
pimpinan akan menambah semangat dari para aktifis dan penyelenggara mutu tersebut sehingga geliat 
konvensi benarbenar dirasakan disetiap nadi pekerja untuk tetap berkarya bagi perusahaan dalam bentuk 
perbaikan yang berkelanjutan “ Continuous Improvement Program (CIP ). ” 

road map konvensi cIP to APQ Award

Gambar.1.Tampilan Manajemen Dokumen Litigasi eLIDs

Gambar.2. Workflow proses pembuatan dokumen kontrak 
standard eLIDs

Sepekan sudah kita melewati perayaan Idul Fitri 1431 H. Moment bahagia dan 
kemenangan yang kita rasakan setelah satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa 
terkadang membuat kita lupa diri. Kebiasaan dan tradisi halal bihalal yang rutin dilakukan 
dengan keluarga, saudara dan temanteman selalu diwarnai dengan hidangan yang banyak 
mengandung lemak dan berkadar gula tinggi. 

Untuk mencegah dan mengembalikan stamina tubuh normal dan kembali sehat pasca 
lebaran, berikut adalah tips yang dapat dijadikan rekomendasi. 

1. Berolahraga rutin. Setelah lebaran, mulailah kembali 
berolahraga secara rutin dengan jenis olahraga aerobic, frekuensi 3 – 
5 kali per minggu dengan durasi 15 – 30 menit per latihan. Olahraga 
dapat dilakukan secara bertahap dengan intensitas dan frekuensi 
ditingkatkan sesuai kemampuan tubuh .

2. Memilih dan Mengonsumsi 
Makanan Sehat. Selama lebaran kita mengkonsumsi makanan yang 
berpotensi meningkatan kadar gula darah, tekanan darah, asam urat, 
kadar lemak darah dan gangguan pencernaan. Kurangi konsumsi 
makanan tersebut dan perbanyak makanan yang mengandung 
protein seperti susu rendah lemak, keju, ikan, dan yang banyak 
mengandung serat dan vitamin seperti berbagai buah dan sayuran. 
Hindari makanan yang digoreng. Minumlah air putih minimal 10 gelas per hari (2 liter) agar 
metabolisme dan pembuangan zat tidak berguna menjadi lebh baik.

3. Berpikir positif. Selama Ramadhan kita dilatih untuk bersabar, ikhlas dan mendekatkan 

diri kepadaNya. Latihan tersebut harus dimanfaatkan pada waktu
waktu setelah Ramadhan sehingga dapat berkarya dengan pikiran 
yang positif dan jernih. 

4. Hindari merokok. Ramadhan adalah 
momentum terbaik untuk berhenti merokok 

karena kita ‘dipaksa’ untuk tidak merokok pada siang hari. Setelah 
2 minggu tidak merokok, tubuh akan menyesuaikan diri dengan 
kadar nikotin yang rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan 
ketergantungan kepada rokok. Setelah lebaran ini cobalah untuk 
benarbenar berhenti merokok atau setidaknya mempertahankan jumlah rokok sebagaimana 
ketika berpuasa.

5. Berkonsultasi dengan dokter, terutama bila ada keluhan. 
Keluhankeluhan penyakit yang  sering muncul pasca lebaran adalah 
kepala pusing, diare, nyeri sendi, batuk pilek dan badan lemas. 
Jangan remehkan keluhan tersebut, terutama apabila anda memiliki 
penyakitpenyakit yang mendasarinya seperti kencing manis, darah 

tinggi, jantung, maag, asam urat, kolesterol tinggi, dsb. Berkonsultasilah dengan dokter anda 
untuk mendapatkan informasi lengkap dan terapi untuk mengatasi keluhan tersebut. Apabila 
tidak ada waktu untuk datang ke klinik, silahkan berkonsultasi secara online melalui http://intra.
pertamina.com/HR , pada menu HR Contact Center. 

Semoga Ramadhan dan lebaran kali ini dapat menjadikan jasmani dan rohani kita sehat, 
sehingga memicu peningkatan produktifitas bekerja dan memaksimalkan kontribusi yang bisa 
diberikan kepada Perusahaan, Bangsa dan Negara, amin... (dikutip dari berbagai sumber)

tetap sehat pasca Libur Lebaran
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Otak adalah pusat pengontrol 
untuk seluruh fisik tubuh kita. Setiap 
bagian tubuh, termasuk sistem 
pemikiran dan imajinasi, sangat 
tergantung pada daya kerja otak kita. 
Jika otak kita mempunyai kinerja 
yang tinggi, setiap bagian dari tubuh 
fisik kita juga menunjukkan kinerja 
yang tinggi. Bila dari dulu kita hanya 
mengenal otak kiri dan kanan saja, 
mungkin baru sekarang ini kita keta
hui selain dua otak tersebut ternyata 
ada yang lainnya yaitu otak tengah.

Otak tengah merupakan bagian 
otak yang dominan pada saat pem
bentukan janin. Kita mungkin pernah 
mendengar pernyataan bahwa 
semua bayi terlahir dengan jenius, 
itu benar, karena mereka didominasi 
oleh otak tengah. Otak tengah ber
fungsi untuk mengatur keseimbangan 
antara otak kiri dan kanan, namun 
sayangnya kebanyakan otak tengah 
orang dalan keadaaan tidak aktif atau 
tertidur.

Pengaktifan otak tengah dapat 
dilakukan terhadap anakanak beru
mur 515 tahun. Pada zaman modern 
ini, aktivasi otak tengah untuk anak
anak dapat dilakukan dengan cara 
mutakhir yaitu mempergunakan kom
puter cara ini ditemukan oleh GMC 
(Genius Mind Consultancy). Tetapi 
selain mempergunakan komputer 
ada cara lain pula yaitu dengan medi
tasi seperti yang dilakukan di Negara 
Tibet dan Negara Rusia dengan cara 
latihan selama satu tahun. Sekarang, 
otak tengah anakanak dapat diak
tifkan dengan waktu singkat selama 
dua hari, tingkat keberhasilannya 
dari metode ini sebesar 90 %, pada 
saat aktivasi otak tengah, kegiatan 
acarapun dibuat agar anakanak 
merasa bebas.  

Otak tengah yang aktif da
pat membantu perkembangan otak 
anak. Peningkatan daya ingat, daya 
tangkap, meningkatkan kemampuan 
mengasihi orang lain dan konsen
trasi adalah sebagian kecil dari 
keuntungan yang diperoleh setelah 
otak te ngah seorang anak diaktifkan. 
Manfaat secara umum dengan diakti
vasinya otak tengah adalah misalkan; 
ter hadap seorang anak yang hiperak
tif, dengan aktifnya otak tengah anak 
tersebut, masalah mental yang ada 
dapat diminimalisasikan sehingga 
seorang anak hiperaktif dapat duduk 
dengan tenang. Begitupun juga 
dengan anak yang terlalu diam dapat 
menjadi lebih aktif.

Melalui buku ini sang penulis 
Hartono Sangkanparan menunjuk
kan begitu dahsyatnya otak tengah  
dalam kehidupan anakanak di masa 
depan sekaligus mengajak para 
orang tua untuk menginvestasikan 
waktu yang berharga untuk anak 
anak mereka sebagai generasi 
penerus yang akan menjadi tulang 
punggung bangsa 20 tahun menda
tang..MPPErPUSTAkAAN
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SAfArI rAMADAN TIM MANAJEMEN PEMASArAN rEgION V  

SUrABAyA - Seperti yang selalu dilakukan setiap bulan Ramadan, Tim 
Manajemen Pemasaran Region V kembali melaksanakan safari Ramadan 
ke depot BBM di Jawa Timur.  Tim safari Ramadan terdiri dari Tim Manaje
men, Medical, External Relation, Sekuriti dan Badan Dakwah Islam (BDI). 
Rangkaian perjalanan safari Ramadhan dimulai tanggal 2021 Agustus di 
depot Tanjung Wangi, tanggal 27 Agustus di depot Malang, tanggal 28 Agus
tus di depot Madiun, dilanjutkan ke depot Camplong Madura 31 Agustus 
dan berakhir di Terminal Transit Utama (TTU) Tuban  pada 7 September 
2010. Dalam setiap kunjungan, Rombongan Safari Ramadan dipimpin oleh 
General Manager Pemasaran BBM Retail Region V, M.Iskandar selaku Am
bassador.  Kunjungan ke depot untuk melihat sarana dan fasilitas (sarfas) 
serta kelengkapan peralatan safety merupakan agenda wajib di setiap depot 
yang dikunjungi.  Dalam tatap muka dengan pekerja,  General Manager 
selalu mengingatkan pekerja untuk bekerja dengan hati dan semangat 
pengabdian.  Saat buka puasa bersama warga masyarakat di desa binaan 
Pertamina maupun depot, juga dilakukan sosialisasi penggunan elpiji yang 
aman. Sosialisasi ini disambut antusias oleh warga. Pada kesempatan 
itu M.Iskandar juga  meresmikan Masjid yang merupakan bantuan dan 
binaan BDI Pertamina Surabaya. Masjid yang diresmikan yaitu Masjid 
Darussalam di Desa Temurejo, Kecamatan Bangurejo, Banyuwangi  dan 
Masjid AlIkhlas di desa Wonoagung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten 
Malang.MPPMS rEg. V Fo
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SILATUrAHMI gM rU II DENgAN INSAN PErS kOTA DUMAI 

DUMAI - Untuk mempererat tali silaturahmi GM dengan kalangan wartawan, 
seperti tahuntahun sebelumnya  RU II mengadakan acara buka bersama 
(7/9) di Hotel Grand Zuri. Dalam acara silaturahim sekaligus berbuka ber
sama tersebut hadir lebih kurang 50 wartawan koran harian dan radio yang 
ada di kota Dumai. Sedangkan dari Pertamina hadir, GM RU II Suhaimi, 
Senior Manager Opt & Mnf Irwan, Manager Keuangan Edwardi, Manager 
RP & O M. Syamsugito, Manager General Affairs Fardi, Public Relation 
Section Head Hendra TPN serta staf PR. Dalam kesempatan tersebut GM 
RU II Suhaimi berharap hubungan harmonis  antara Pers dengan Pertamina 
terus terbina dengan baik. Acara silaturahim GM bersama wartawan Du
mai tersebut ditutup dengan ceramah singkat Ustadz Sasmiruddin sambil 
menunggu berbuka puasa.  Menurut Ustaz Sasmiruddin tugas wartawan 
adalah tugas yang sangat mulia apabila berita yang disampaikan itu adalah 
berita yang benar.MPrUII Fo
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rANgkAIAN kEgIATAN SILATUrAHMI HArI rAyA IDUL fITrI 
1 SyAWAL 1431 H 

DUMAI -   Dalam rangkaian kegiatan pada hari raya Idul Fitri 1431 H  di RU 
II Dumai, keluarga besar RU II melakukan berbagai aktivitas di hari yang 
sangat istimewa. Pada malam takbiran, gema Takbir yang mengagungkan 
Asma Allah terus terdengar berkumandang sambung menyambung dari 
segala penjuru hingga saat  pelaksanaan Shalat Ied di halaman Timur 
Masjid AlMuhajirin Bukit Datuk. Sebelum pelaksanaan Shalat Ied, GM RU 
II Suhaimi berkesempatan memberikan sambutan singkatnya dihadapan 
ribuan jama’ah. Pelaksanaan Shalat Ied sendiri dipimpin oleh Imam Masjid 
AlMuhajirin Ustadz Syafaruddin Nasution. Usai pelaksanaan Shalat Ied, 
GM RU II beserta Tim Manajemen tampak saling bersalaman dengan para 
jama’ah disertai dengan ucapan saling berma’afma’afan. Sekitar pukul 
09.30 WIB, rombongan GM RU II dan Tim Manajemen menuju kediaman 
Walikota dan Wakil Walikota Dumai di jalan Putri Tujuh untuk bersilatur
ahmi. Pada sore harinya, GM RU II Suhaimi bersama Tim Manajemen 
dengan didampingi isteri masingmasing menggelar open house di BPSM. 
Acara terlihat semarak dengan hadirnya Pekerja dan Mitra Kerja beserta 
keluarga.  Pada  Lebaran kedua,  tim manajemen RU II bersama dengan 
Unsur Muspida Kota Dumai bersilaturahmi ke kediaman Gubernur Riau, 
Rusli Zainal, Kapolda Riau, Setdaprov Wan Syamsir Yus, Wakil Gubernur 
Mambang Mit, Ketua DPRD, Danrem, Danlanud dan Mantan Walikota 
Dumai (Zainuddin Abdullah dan Zulkifli As). MPrUIIFo
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PEP rESMIkAN gEDUNg SErBA gUNA

JAkArTA - President Direktur Pertamina EP Salis S. Aprillian meresmikan 
gedung serba guna Pertamina EP di Menara Standard Chartered, KAmis 
(3/9). Acara yang dihadiri jajaran komisaris dan direksi, mantan direksi 
dan para pekerja Pertamina EP ini juga diisi dengan buka puasa bersama. 
Dalam kesempatan tersebut sebagai wujud kepedulian Pertamina terhadap 
lingkungan sekitar, Pertamina EP memberikan santunan bagi lima yayasan 
panti asuhan masingmasing senilai Rp 10 juta.MP Ik Fo
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Warung Kopi
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BUDI DErMAWAN
Manajer Audit Khusus Bidang P, P & N, 
dan Bidang Lain
SPI BIdang Khusus
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HALAL BIHALAL  BOD & BOc 
DENgAN PEkErJA kANTOr PUSAT

JAkArTA - Seluruh Direksi dan Komisaris Per
tamina melakukan halal bihalal dengan seluruh 
pekerja Kantor Pusat Pertamina pada hari pertama 
masuk kerja setelah cuti bersama, (14/9). Dalam 
kesempatan tersebut direksi dan komisaris juga 
saling bersilaturahmi dan bermaafmaafan direksi 
anak perusahaan dan stakeholder  lainnya. Acara 
halal bihalal ini ditutup dengan menyantap hidangan 
khas lebaran. MPDrP  

AgUS DJAyA 
IT UP Plaju Area Manager
Region I
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PrODUcTION rU II SPk SELENggArAkAN PELATIHAN 
fArDHU kIfAyAH

DUMAI - Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Production RU II 
SPk dalam rangka bulan suci Ramadhan 1431 H, salah satunya 
adalah melaksanakan Pelatihan Fardhu Kifayah bagi Kaum Muslimin 
dan Muslimat BDI Production RU II SPk juga bagi masyarakat di seki
tar Kecamatan Bukit Batu. Pelatihan Fardhu Kifayah berlangsung 
selama dua hari (21  22/8) bertempat di Aula Mesjid AlMukarromah, 
pelatihan dibuka secara resmi oleh Manager Production Spk Herry 
Yawarto. Sebagai instruktur dalam pelatihan ini adalah Ust. H. Za
karia dari Dumai sedangkan untuk praktek Ust. Mizan Masrur, Safri 
Salamun, ibu Hj. T. Eni Kasmudin dan ibu Hj. Tin Aspen.MPrUIIFo
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rU III ADAkAN PErINgATAN NUzULUL QUr’AN

PLAJU - Guna menjalin tali silaturtahmi antara keluarga 
besar RU III dengan masyarakat di sekitar Kampung Bali, 
Kamis, (2/9), Badan Dakwah Islam (BDI) RU III mengadakan 
sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Jamik Komperta 
Kampung Bali. Kegiatan yang sekaligus memperingati Nuzu
lul Qur’an  ini dihadiri Pjs. GM RU III Afdal Martha, Tim Mana
jemen, pengurus BDI, ratusan jamaah dari sekitar masjid 
Jamik kampung bali diisi dengan tausiah yang disampaikan 
oleh, Ustaz H. Zainal Baqi dari Palembang. MPrUIII
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PHE ONWJ PErINgATI  HUT kE-65 rI

Pekerja PHE ONWJ yang sedang bertugas anjungan lepas 
pantai  juga memperingati HUT ke65 RI dengan mengadakan 
upacara bendera tepat  pada 17 Agustus lalu. Upacara yang 
dipimpin oleh M. Ali Hakim (OIM Bravo ) ini berlangsung hik
mat. Tampak para pekerja pose bersama di depan bendera 
Merah Putih yang sudah berkibar di anjungan setelah upacara 
selesai.MPPHE ONWJ
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DIrEkTUr UMUM LAkUkAN UPSkILLINg SWAT 
DI  PgE kAMOJANg

kAMOJANg - Direktur Umum PT Pertamina (Persero) 
Waluyo beserta Pj. VP HSE Joko Susilo yang didampingi 
GM PGE Kamojang Harry R Zailani melakukan kunjungan 
ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 
Unit IV 60 MWe dalam rangka upskilling safety walk & talk 
(SWAT) dengan metode ASA (Advanced Safety Audit) Jumat 
3 September 2010.MPPgE

Bakat si Mentozo adalah broker, tapi karena dia 
bekerja di Pertamina pengembangan bakatnya menjadi 
salah. Karena seakanakan dia menjadi broker vendor 
tertentu untuk pekerjaan di Pertamina. Orang sebetulnya 
tidak perlu iri kalau semua dilakukan sesuai aturan. 
Kecilkecil sih, tapi ibarat memelihara anak singa, 
mengembangkan bakat seperti ini bahaya. Padahal yang 
ginigini yang sedang dibersihkan oleh Pertamina melalui 
Pertamina Clean.

Pak rumere : Tinje, temanmu itu —si Mentozo  jadi 
broker sekarang ya?

Mas Tinje : Ssssssssstttttt. Jangan gegabah 
ngomong, nanti tergolong fitnah lho. 
Memangnya Bapak punya bukti?

Pak rumere  : Kalau dia “sibuk” jadi agen kerjaan buat 
kontraktor, apa itu namanya? Masak iya, 
dia gak dapat komisi dari kontraktor itu?

Iyum  : Ah, Pak Rumere selalu lebay, deh. Kalau 
urusan menerima amplop mah, Iyum juga 
suka. Kalau gajian atau kalau lebaran 
kemarin. Apa berarti Iyum  broker?

Mang Warta :  Eta mah, bukan atuh Iyum. Maksud Pak 
Rumere tidak ke situ.

Pak rumere : Ah, kacau deh, kalau si Iyum sudah 
nimbrung ngomong. Salah melulu.  Suka 
gak nggak nyambung.

Mang Warta : Maksud Pak Rumere itu, penerima suap. 
Mas Tinje : Ya, dia itu kreatif banget kalau udah 

berkaitan dengan urusan order. Kalau 
perusahaan mau bikin apa, dia mulai 
beraksi. Memang sih pekerjaan kecil, 
tidak sampai ratusan juta, tapi bakat 
jeleknya itu, lho bikin merinding bulu  
kuduk.

Pak rumere : Kalau terbukti berarti ada unsur suap, ada 
unsur kolusi.

Iyum : Memang, polisi itu ya, banyak yang suka 
terima suap.

Ujang : Huss, si Iyum mah nggak nyambung 
melulu Kolusi! Bukan polisi! 

Iyum : Tauk ah! Si Ujang mah dendam banget 
sama Iyum teh. Suka menyalahkan 
melulu. 

Mas Tinje : Sudahlah... Toh, belum ada bukti sih, dia 
terima suap, tapi kalau dilihat gelagatnya 
selalu mengasih order ke perusahaan itu 
melulu, itu kan patut diwaspadai. Ada apa 
antara dia sama si vendor?

 Pak rumere : Tidak soal menunjuk vendor tertentu, 
kalau nilai kontraknya dibolehkan 
peraturan, dan kalau sudah ketahuan 
keahlian dan prestasi vendor itu. Tidak 
perlu dicurigai kalau begitu. Tapi kalau 
dia memberikan pekerjaan apapun 
ke vendor yang ituitu saja, baru patut 
dipertanyakan.MPNS



10No. 38
Tahun XLVI, 20 September2010APkIPrAH anak perusahaan

Tugu Pratama Indonesia Berbagi dengan 
Kaum Duafa dan Yatim Piatu

PEP Pangkalan 
Susu Santuni 
Yatim Piatu

Management Walkthrough Dirut PHE :
Indahnya Berbuka Puasa di Lepas Pantai
JAkArTA – Dalam rangka 
menjalin tali silaturahmi de
ngan anak perusahaan,  be
lum lama ini manajemen PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE) 
mengadakan Management 
Walkthrough sekaligus  Buka 
Bersama dengan para pekerja 
PHE ONWJ yang sedang be
kerja di lapangan lepas pantai. 
Acara yang dihadiri antara lain 
oleh Direktur Utama PHE Dwi 
Martono, Direktur Keuangan 
PHE Hemzairil dan General 
Manager (GM) PHE ONWJ 
Ignatius Tenny Wibowo. 
Ke gi atan ini mendapat res
pon positif dari karyawan 
PHE ONWJ yang berada 
di anjungan Bravo, Senin 
(23/8).

“Mendapat kesempatan 
untuk berbuka bersama de
ngan rekan karyawan PHE 
ONWJ di lapangan lepas 
pantai merupakan suatu 
momen tersendiri bagi kami. 
Saya berharap kunjungan kali 
ini dapat memacu semangat 

rekanrekan pekerja guna 
meningkatkan performa kerja 
masingmasing sehingga 
mampu memberi kontribusi 
positif bagi PHE ONWJ,” ujar 
Dwi Martono. 

Pada acara tersebut, Ma
na jemen PHE melakukan 
dialog langsung dengan para 
karyawan dan kontraktor. 
Dalam dialog yang berlangsung 
komunikatif tersebut, Direksi 
menyampaikan visi dan misi 
PHE ke depan serta me ya
kinkan komitmen pekerja 
guna terus mempertahankan 
performance dan peningkatan 
produksi minyak dan gas. 

“Saya berharap standar 
yang sudah ada di PHE 
ONWJ tetap dioptimalkan 
tanpa menurunkan safety 
standard yang ada. Mudah
mudahan semua ini dapat 
terus dijaga dan dipertahankan 
agar kenaikan produksi PHE 
ONWJ tetap menunjukkan 
grafik yang meningkat seiring 
dengan pengembangan yang 

ada,” ungkap Dwi.
Sementara Tenny Wibowo 

dalam sambutannya turut 
menyampaikan mengenai 
safety performance dan ki
nerja produksi PHE ONWJ 
yang menunjukkan grafik 
me ningkat tiap tahunnya, 
ter utama di bulan Ramadan. 
Tenny berpesan agar para 
pekerja tetap fokus berkarya 
serta tidak lupa menjaga ke
selamatan kerja agar dapat 
kembali ke keluarga dengan 
aman.

Dalam sesi tanya jawab 
yang dilangsungkan usai 
pe maparan visi misi, banyak 
pekerja yang menanyakan 

permasalahan yang dihadapi 
Pertamina sa at ini.  Antara lain, 
pem be ri taan miring mengenai 
pro gram konversi LPG 3 Kg 
dan peng gunaan BBM jenis 
Premium. Pertanyaan lainnya 
terkait dengan rencana IPO 
PHE, employment oppurtunity 
dan kesempatan berkarya di 
PHE.

Kunjungan yang singkat 
tapi sangat berarti ini juga 
dihadiri oleh Manajer Relations 
& administrasi Korporat PHE, 
Ali Mundakir, Agus Purbaya 
dari Operations PHE ONWJ 
serta  Haposan Panggabean 
dan Novitri Lilaksari dari tim 
C&EA PHE ONWJ.MPPHE
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PANgkALAN SUSU – PT Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu memberikan santunan kepada 50 anak yatim piatu 
yang berada di sekitar operasi perusahaan bertempat di 
Mesjid AlMuhajirin Bukit Kunci. Santunan yang diberikan 
sebanyak seratus ribu rupiah untuk tiap anak, (30/8).

Menurut Field Manager Pangkalan Susu Sigit 
Gunanto, pemberian santunan ini merupakan wujud 
kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang berada 
di sekitar operasi perusahaan. 

Sementara itu, Ka. Layanan Operasi PEP Field 
Pangkalan Susu Tergiah Sembiring menyampaikan 
bahwa sebagai perusahaan milik negara, Pertamina 
EP Field Pangkalan Susu memiliki kepedulian kepada 
masyarakat yang diwujudkan dengan berbagai program 
CSR. “Kegiatan santunan ini pun bukan yang pertama 
dilakukan oleh PEP Field Pangkalan Susu” ujarnya. 

Selain memberikan santunan, di hari yang sama PEP 
Field Pangkalan Susu melaksanakan buka bersama 
dengan seluruh pekerja, pekarya dan stakeholder peru
sahaan di rumah dinas Field Manager PEP Pangkalan 
Susu. Buka bersama ini juga dihadiri oleh Muspika Pang
kalan Susu, mitra kerja dan wartawan.

“Kegiatan ini merupakan kesempatan yang baik 
bagi kita untuk membina tali silahturahmi di lingkungan 
Pertamina EP Field Pangkalan Susu dan mitra kerja 
Pertamina,” ujar FM Pangkalan Susu Sigit Gunanto.

Buka bersama juga diisi dengan tausiah yang 
disampaikan oleh H. Abdurrahman Rangkuti.MP PEP 
P.SUSU

TUBAN - PT Pertamina EP Cepu bersama PT Geo Link 
Nusantara memberikan santunan kepada 250 anak 
yatim dan masyarakat kurang mampu serta memberikan 
bantuan material untuk perbaikan 14 masjid/musholla 
di Desa Sukosari dan Rahayu, Kecamatan Soko, Ka
bupaten Tuban, (20/8).

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 
perusahaan terhadap masyarakat, terutama yang berada 
di sekitar daerah operasi perusahaan. Tahun ini kami 
lak sanakan di wilayah Tuban,” kata  Dirut PEP Cepu 
Amril Thaib Mandailing.

Kegiatan sosial ini dipusatkan di Masjid Sabilul 
Muttaqin, Desa Sukosari, yang terletak 300 meter dari 
Tangki Penampungan Minyak Mentah  Mudi.

Acara tahunan ini dihadiri oleh Kepala Desa Su
kosari, Kepala Desa Rahayu, Muspika Kecamatan Soko, 
perangkat desa, tokoh agama, masyarakat dan anak 
yatim serta masyarakat sekitarnya.

Lebih lanjut Amril Thaib M. menyampaikan bahwa 
sesuai dengan komitmen perusahaan, Pertamina ingin 
membangun bersama masyarakat. “Dengan adanya 
kegiatan sosial seperti ini, kami ingin menjadi bagian dari 
masyarakat. Sehingga operasi perusahaan mendapatkan 
dukungan masyarakat serta aparat desa.”

Sementara Kepala Desa Sukosari dalam sam but
annya menyatakan bahwa masyarakat sangat berterima 
kasih kepada PT Pertamina EP Cepu dengan kegiatan 
sosial seperti ini. “Kami mendukung sepenuhnya 
kegiatan operasi yang dilakukan oleh PT Pertamina EP 
Cepu dan PT Geo Link Nusantara. Semoga kegiatan 
seperti ini tetap diadakan pada tahuntahun mendatang,” 
ujar Kepala Desa Sukosari.MPPEP cEPU

PEP Cepu Peduli 
Masyarakat Tuban

PUrWAkArTA – Dalam 
rangka meningkatkan kepe
dulian antar sesama, PT Tu
gu Pratama Indonesia me
laksanakan bakti sosial di 
De sa Cisarua Kec. Tegal 
Waru Plered Purwakarta Jawa 
Barat, Minggu (5/9). 

Dalam bakti sosial ini, 
Tugu Pratama membagikan 
1500 bingkisan kepada kaum 
dhuafa dan anak yatim piatu 
yang terdiri dari lima desa di 
kecamatan Tegal Waru Plered 
yaitu desa Cisarua, desa Tegal 
Sari, desa Pasanggrahan, 
desa Suka Mulya dan desa 
Galumpit.

Desa tersebut menjadi 
lokasi pemberian bantuan 
karena sebagian besar 
war ga nya merupakan ma
syarakat pra sejahtera. Me
reka menggantungkan hi
dup sebagai petani dan pe
nyadap pohon karet dengan 
penghasilan antara Rp 5 ribu 
hingga Rp 15 ribu per hari.

“Ini adalah program rutin 
tahunan yang dilaksanakan 

oleh Mushalla Nururrazaq 
Tugu Pratama dimana da
nanya berasal dari infak bu
lan an para karyawan Tugu 
Pratama dan infak Jumatan 
yang terkumpul selama se
ta hun,” ungkap Ketua Mu
shalla Tugu Pratama, Nur 
Alamsyah.

Tu g u  P r a ta ma  j uga 

menaruh perhatian terhadap 
dunia pendidikan dengan 
mem berikan bantuan pem
bangunan sekolah dan fa
silitasnya serta pem bangunan 
sarana dan fasilitas yang 
dibutuhkan oleh masyarakat 
pra sejahtera yang tinggal di 
desa ini.

Menurut Nur Alamsyah, 

Tugu Pratama telah mem
berikan pembinaan petani 
sehat, yaitu dengan mem
berikan pelatihan sistem per
tanian terpadu bagi para petani 
untuk budidaya padi organik 
sehingga menghasilkan beras 
organik yang lebih sehat 
dibandingkan dengan beras 
non organik.MPIk 
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Perkembangan Program Konversi 
Elpiji  3 Kg :

Direksi Pertamina 
Penuhi Panggilan 
Komisi VII
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan penjelasan di hadapan 
Komisi VII DPR RI.

GCG, Elemen Penting dalam 
Pencitraan Perusahaan

PErTAMINA DAN kPI TEkEN MOU PENgEMBANgAN BALONgAN 

PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan Kuwait Petroleum International Company (KPI), anak perusahaan  
Kuwait Petroleum Corporation (KPC) dalam pengembangan kilang Balongan. Penandatanganan nota kesepaha
man (MoU) dilakukan oleh  Director Investment Planning and Risk Management Pertamina Ferederick S.T Siahaan  
dan Presiden KPI Hussain Esmaiel, di kantor pusat KPI, Kuwait, (19/8) disaksikan Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan  dan Direktur Utama Kuwait Petroleum Corporation (KPC ) Saad AlShuwaib.  Perluasan kilang Balongan 
rencananya akan berkapasitas 200.000 sampai 300.000 barel per hari, dan terintegrasi dengan komplek pengolahan 
petrokimia, di Jawa Barat. Selain  mengembangkan kapasitas produksi, juga dijalin kerjasama pemasaran produk 
yang dihasilkan dalam jangka panjang.MPBIrO DIrEkSI
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JAkArTA – PT Pertamina (Persero) memenuhi panggilan Panja 
Konversi Minyak Tanah ke Elpiji 3 Kg Komisi VII DPR RI dalam 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perkembangan pelaksanaan 
program konversi minyak tanah ke Elpiji 3 Kg.

Dalam RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR 
RI, Selasa (31/8) ini dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen 
Risiko Pertamina Ferederick Siahaan, Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Djaelani Sutomo, Direktur SDM Rukmi Hadihartini, 
Direktur Umum Waluyo, Direktur Pengolahan Edi Setianto, Direktur 
Hulu Bagus Setiardja dan Direktur Keuangan M. Afdal Bahauddin.

Pada kesempatan RDP tersebut Karen Agustiawan menyampaikan 
program konversi mitan ke elpiji telah menunjukkan keberhasilan 
dalam pelaksanaannya dengan menjangkau lebih dari 45 juta 
kepala keluarga, walaupun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa 
insiden yang disebabkan oleh halhal terkait sarana, mindset 
dan pengetahuan konsumen. Sehingga dalam pelaksanaannya 
diperlukannya kerjasama dan koordinasi dari seluruh pihak terkait 
program konversi ini untuk meningkatkan safety dalam pemakainan 
LPG oleh masyarakat.

Pelaksanaan konversi merupakan tanggung jawab bersama 
dengan instansi pemerintah yaitu Kementerian ESDM, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Ke men
terian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara 
KUKM dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perem puan.

 “Program konversi yang telah menjangkau 16 provinsi hingga 
2010 ini telah menghemat subsidi sebesar Rp 21,4 Triliun. Pertamina 
menargetkan pada 2011 akan mencapai 25 provinsi,” ungkapnya.

Dalam meminimalisir dampak yang telah timbul dan mengurangi 
insiden LPG di masyarakat, Pertamina melakukan upaya Kuratif dan 
Preventif. Upaya meminimalisir dampak yang telah terjadi Pertamina 
respon cepat mendatangi korban, respon cepat memberikan solusi 
keluhan, pemberian santunan dan asuransi dan upaya pencitraan.

Sedangkan upaya mengurangi insiden LPG di masyarakat, Perta
mina melakukan upaya internal dan mendukung upaya eksternal 
yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait.

Lebih lanjutnya Komisi VII DPR RI terus mendukung upaya yang 
dilakukan  Pertamina untuk terus melanjutkan program konversi 
minyak tanah ke elpiji dan berharap Pertamina bisa lebih melakukan 
peningkatan safety untuk menghidari insiden elpiji yang belakangan 
ini kerap terjadi di masyarakat. 

Dalam hal ini Pertamina akan memfokuskan pada 3 (tiga) inisiatif 
strategis untuk mengurangi insiden di masyarakat yaitu pengawasan 
mutu produk dengan menarik produk yang tidak sesuai Standar 
Nasional Indonesia (SNI), ReSosialisasi dan penyempurnaan 
pengawasan produk dan pencegahan insiden.MPIk

JAkArTA – Dalam rangka pene
rapan Program Pengendal ian 
Gratifikasi (PPG) guna  mendukung 
upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi di lingkungan Pertamina, 
Komisar is  Utama Per tamina 
Sugiharto beserta jajaran komisaris 
dan Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan beserta jajaran direksi 
lainnya mengundang Ketua Komite 
Nasional Kebijakan Governance, 
Achmad Daniri untuk berdiskusi 
terkait GCG Implementation For 
Sustainable Profit. 

Diskusi yang berlangsung di 
Kantor Pusat Pertamina, Selasa 
(31/8) ini sebagai tindak lanjut 
Penandatanganan komitmen PPG 
dimana PT Pertamina (Persero) 
sebagai perusahaan BUMN yang 
menjadi Pilot Project pengelolaan 
gratifikasi.

Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) yang diterapkan 
oleh dunia usaha menurut Achmad 
Daniri tidak bisa berdiri sendiri, oleh 
karena itu dibutuhkan 3 pilar yang 
saling terkait yaitu penyelenggara 
negara, dunia usaha, dan masya
rakat.

Menurut Achmad Daniri, inti 
per masalahannya adalah etika dan 

perilaku pemerintahan yang buruk 
(bad governance), dan penegakan 
hukum (law enforcement). Sehingga 
perlu Quick Win yaitu perlu mem
bangun sistem yang dapat merubah 
etika dan perilaku. Dimensi strategis 
BUMN memiliki stakeholder yang 
lebih kompleks yaitu kekuatan po
litik, parpol/ DPR, birokrasi dan 
pe merintah.

GCG sebagai penciptaan ni lai 
tambah dan perbaikan yang ber
kesinambungan bagi perusahaan. 
Strategi implemantasinya dengan 
membangun komitmen dan pedoman 

GCG yaitu tata terhadap pedoman 
GCG baik yang wajib maupun 
maupun bersifat kebijakan selain itu 
mewujudkan perusahaan terkendali 
dan korporasi sebagai bagian dari 
masyarakat.

Diharapkan penerapan GCG 
menjadi sebuah kultur karena meru
pakan elemen penting bagi citra 
per usahaan dan kehadiran Whistle 
Blowing System di perusahaan 
yang juga diterapkan di lingkungan 
KPK, menambah bukti keseriusan 
Pertamina dalam memerangi ko
rupsi.MPIk 
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Pertamina Peduli Pengungsi Letusan 
Gunung Sinabung

Rp 500 Juta untuk 
Bangun Asrama 
Sekolah & Green House

RU II Adakan Pelatihan Da’i
DUMAI - Sebagai bentuk 
tanggung jawab sosial kepa
da masyarakat terutama da
lam menyambut bulan Ra
madan,  RU II Dumai menye
lenggarakan pelatihan Da’i. 
Pelatihan berlangsung selama 
dua hari,  pada 78 Agustus 
2010 di BPSM. Pelatihan 
ini dihadiri lebih kurang 150 
orang dari perwakilan Ikatan 
Da’i (IKADI), Persatuan Mu
balligh/gha Dumai (PMD) 
dan Persaudaraan Muslimah 
(SALIMAH) Kota Dumai.

 Hadir pada acara pem
bukaan Irwan (SMOM) me
wakil i  General Manager. 
Da lam sambutannya Irwan 
mengatakan para da’i berperan 
banyak untuk menyampaikan 
ama lan ama lan  agama 
kepada masyarakat sehingga 
tercipta lingkungan yang 
islami. “Suasana lingkungan 
yang Islami bisa menjauhkan 
masyarakat dari halhal yang 
merusak akhlak,” demikian 
jelas SMOM. Pelatihan Da’i 
program CSR Pertamina ini 
terselenggara atas kerjasama 
Manajemen Qolbu Training 
Center dari Bandung dengan 
RU II.

Materi pelatihan disam
paikan oleh Syekh Khaleel 
Lafi Alharbi dari Madinah 
dan dibantu oleh trainer dari 
Manajeman Qolbu Training 
Center yaitu Ust. Usman 
Hadi, Ust Roni Abdul Fatah, 
Ust. Taufik Nuriana dan 
Ust. Haris. Beberapa materi 
disampaikan para instruktur 
sebagai bekal untuk para da’i 
seperti: Memaknai Peran Da’i, 
Membangun Karakter Da’i, 
Refleksi Diri, dan lain-lain. 

Selama dua hari pelatihan, 
materimateri disampaikan 
dalam bahasa Arab yang 
kemudian diterjemahkan ke 
bahasa Indonesia. Sebagai 
parameter pengukuran hasil 
dari pelatihan ini diadakan pre
test dan posttest, diharapkan 
para peserta memperoleh 
manfaat dari pelatihan ini 
untuk dikembangkan kepada 
umat.

“Pentingnya pelatihan 
ini  untuk mengukur dan 
meningkatkan kemampuan 
para da’i dalam berkomunikasi 
dengan jemaah sehingga diha
rapkan dapat lebih memahami 
teknik menjadi pembicara 
yang bisa menggugah dan 

menyentuh qolbu sehingga 
tidak hanya menjadi konsumsi 
akal/logika semata, tetapi 
mampu menembus ke re lung 
qolbu pendengar,” de mikian 
ujar Ust. Anas Daud (Ketua 
IKADI) mewakili para peserta. 
Para peserta juga berha rap 
kepada RU II Dumai dapat 
menyelenggarakan kegiatan 
ini setiap tahunnya.

Ketua BDI RU II, Andi 
Agus mewaki l i  Genera l 
Manager menyampaikan 
sambutannya pada saat 
penutupan pelatihan bahwa 
Pertamina tidak bersikap 
eksklusif di masyarakat. Ini 

dibuktikan oleh komitmen 
perusahaan dalam penerapan 
p rog ramp rog ram CSR 
kepada masyarakat sebagai 
bentuk kepedulian untuk 
memajukan masyarakat. 

Me la lu i  kesempatan 
tersebut  Andi Agus mengha
rapkan kepada peser ta 
pe latihan da’i untuk dapat 
menerapkan ilmu yang telah 
diperoleh kepada jamaah 
dan  mampu berkomunikasi 
dengan baik. “Komunikasi 
yang paling baik adalah de
ngan memberikan contoh 
perbuatan kepada umat,” 
jelas Andi Agus.MPrU II
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cILAcAP - Badan Amil Zakat Pertamina atau Bazma 
RU IV secara rutin memberikan bantuan pendidikan 
bagi Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan Madrasyah 
Diniyah serta yayasan pendidikan Islam lainnya. 
Penyaluran bantuan untuk periode JuliAgustus 2010 
diserahkan oleh Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian 
Bazma RU IV Haeruman di Masjid Baiturrahmah Komplek 
Pertamina Donan bersamaan dengan silaturahmi rutin 
bersama pengurus TPQ , Madin dan Yayasan Pen
didikan Islam penerima bantuan, (31/7).

Penerima bantuan ini tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Cilacap. Di antaranya untuk Cilacap Selatan 
ada 21 penerima, Cilacap Tengah 37 penerima, Cilacap 
Utara 24 penerima, Kesugihan dan Cilacap Timur 32 
penerima , Jeruklegi dan Cilacap Barat 33 penerima.

Silaturahmi yang diselenggarakan secara rutin ini 
selain untuk mengevaluasi program bantuan juga untuk 
memberikan informasi terbaru kepada para pengurus 
TPQ maupun Madin dan Yayasan. Untuk periode kali 
ini disampaikan sosialisasi mengenai pengelolaan TPQ 
dan Madin oleh Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat & 
Pemberdayaan Masjid Kementrian Agama Drs H. Kholis 
Sosiawanto.

Melalui silaturahmi ini para pengurus TPQ, Madin 
dan yayasan berkesempatan untuk mengutarakan 
usulan maupun opini bersama pengurus Bazma. 

Dalam sambutannya Ketua Badan Pelaksana 
Bazma RU IV drg R Sutarno berharap dengan bantuan 
dari Bazma ini TPQ, Madin mau pun Yayasan dapat 
berkembang dan mam pu menciptakan generasi muda 
yang berilmu dan berakhlak mulia.MPrU IV

TANAH kArO  Sekitar 2.000 
warga yang bermukim di ka
wasan Gunung Sinabung di 
Kabupaten Karo, Sumatera 
Utara mengungsi di Jambur 
Taras, di Jl. Jamin Ginting 
Bras tagi, Tanah Karo. War 
ga yang mengungsi aki bat 
kepulan asap dari gu nung 
Sinabung tersebut, men
da patkan bantuan melalui 
program Pertamina Peduli 
senilai 200 juta, yang meliputi 
bahan makanan, obatobat
an, dan perlengkapan ke
butuhan  mendasar bagi para 
pengungsi. Bantuan diterima 
langsung oleh Bupati Tanah 
Karo DD Sinulingga, (31/8).

 Bahan makanan yang 
diberikan seperti biskuit, 
air bersih, mi instan, serta 
obatobatan. Sedangkan per
lengkapan mendasar yang 
diterima para pengungsi 
seperti, masker, kain sarung, 
selimut, tikar, pakaian, dan 
perlengkapan MCK. Pertamina 
Peduli yang merupakan pro
gram Corporate Social Res
ponsibility (CSR)  memang 
difokuskan kepada kepedulian 
l ingkungan dan bencana 

alam. 
 Selain memberikan ban

tuan kepada para pengungsi, 
Tim Pertamina Peduli juga 
mendirikan beberapa posko 
kesehatan di beberapa titik 
yang strategis. Tim Pertamina 
Peduli yang berasal dari 
Pe masaran Region I dan 
Geo thermal Energi Area 
Si   bayak, bahumembahu 
mem berikan bantuan dan 
pe layanan kesehatan kepa da 
para pengungsi yang mem
butuhkan perawatan.

 As is ten Communi ty 
De  ve lopment Pertamina 
Pemasaran Region I, Su
darman, menuturkan bantuan 
yang diberikan ini adalah 
sebagai bentuk kepedulian 
Pertamina kepada sesama 
yang membutuhkan perto
longan, dan juga sebagai pro
gram Pertamina yang peduli 
kepada lingkungan sekitar.

 Bupati Tanah Karo, DD 
Sinulingga mengatakan bahwa 
kejadian letusan Sinabung 
mengagetkan masyarakat 
Tanah Karo. Mengingat sudah 
400 tahun gunung tersebut 
tidak aktif. Walaupun tidak ada 

korban yang meninggal dunia 
akibat letusan, namun para 
pengungsi tetap membutuhkan 
uluran tangan.     

Sementara i tu,  Moro 
Pur ba,  Koordinator  Pe
nang   gu langan Bencana 
Alam Gunung Sinabung 
me ngucapkan terima kasih 
banyak kepada Pertamina 
Peduli yang memberikan ban
tuan bagi para pengungsi di 
Jambur Taras ini.

 Moro Purba yang ju ga 
Kepada Desa Rumah Be
ras tagi, Tanah Karo, sangat 
memberikan apresiasi  kepada 
Posko Kesehatan Pertamina 
Peduli yang begitu dekat dari 
pe ngungsi, sehingga warga 
ti dak perlu berjalan jauh untuk 
memperoleh pengobatan se
cara gratis. 

OPTIMALkAN DISTrIBUSI 
kE DAErAH BENcANA

Terkait dengan bencana 
alam letusan Gunung Si
nabung, diperkirakan memberi 
efek pada peningkatan ke
butuhan BBM di wilayah 
ben  cana. Mengantisipasi 
hal ini, Pertamina Region I 

mengoptimalkan ketersediaan 
pasokan BBM di Kabupaten 
Karo, Sumatera Utara.

Pertamina sudah meng 
antisipasi berbagai ke mung
kinan terkait letusan gunung 
tersebut. Mobilitas kendaraan 
yang tinggi, akan berpengaruh 
pada kebutuhan BBM, se
lain itu kemungkinan arus 
kendaraan dari dan me nuju 
Karo juga akan me ningkat.

SPBU d i  Kabupaten 
Ka ro diprioritaskan dalam 
pendistribusian BBM, terma
suk SPBU yang berada di 
daerah penyangga, atau dae
rah tetangga seperti Kabu
paten Deli  Serdang dan 
Kabupaten Dairi. Di Karo, 
ada sembilan unit SPBU. 
De ngan skala prioritas, dari 
keseluruhan SPBU tersebut, 
SPBU yang ada di Kecamatan 
Kabanjahe dan Brastagi men
jadi prioritas utama karena 
berdekatan dengan lokasi 
pengungsian dan pusat kota. 
Sejak Minggu dinihari pasokan 
sudah dioptimalkan dari suplai 
point Instalasi Medan Group.
MPPMS rEg. I

Bazma RU IV Salurkan 
Dana Pendidikan

BALIkPAPAN – Pertamina Pemasaran Kalimantan 
kembali menunjukkan kepeduliannya bagi dunia pen
didikan. Kali ini Pertamina Pemasaran Kalimantan meng
gulirkan dana CSR untuk membangun asrama sekolah 
dan green house di SMP Alam Budi Mulia Balikpapan.

Serah terima kunci asrama dan green house secara 
simbolis dilakukan oleh GM Pemasaran BBM Retail 
Region VI Alfian Nasution kepada Ketua Yayasan SMP 
Alam Budi Mulia Rusydi Hidayat Rusydi Hidayat, (24/8). 
Selain kunci, Pertamina Pemasaran Kalimantan juga 
menyerahkan bantuan puluhan buku bacaan untuk 
siswa sekolah tersebut. Dalam acara tersebut, Alfian Na-
sution mengajak tim manajemen serta puluhan pekerja 
Pertamina serta PWP. “Kami yakin perusahaan (menjadi) 
besar karena peran serta warga, dan dengan kegiatan ini 
kami memberikan untuk warga pula. Total keseluruhan 
dari dana yang kami gelontorkan sekitar Rp 500 juta,” 
ungkap Alfian saat diwawancarai usai acara.

SMP Alam Budi Mulia adalah sekolah berkonsep 
boarding school yang diperuntukkan anakanak dari 
keluarga miskin. Siswa di SMP Alam Budi Mulia tidak 
dipungut biaya, baik untuk pendidikannya mau pun 
asramanya. Dan kurikulum yang digunakan meng ikuti 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di
namakan SMP Alam karena memang konsep sekolahnya 
bersahabat dengan alam, mulai dari konsep bangunan 
sampai dengan metode belajarnya. “Insyaallah, kami 
bersama para pengajar akan menggunakan sebaik
baiknya asrama, green house, dan buku bantuan dari 
Pertamina. Kami juga akan selalu mendukung kegiatan 
Pertamina, asalkan warga di sekitar operasi perusahaan 
lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya, khususnya 
untuk dunia pendidikan,” ujar Rusydi. 

Selain bantuan untuk SMP Alam Budi Mulia, Pema
saran Kalimantan juga memberikan berbagai bantuan 
pendidikan melalui program CSR di sekitar wilayah ope
rasinya di Kalsel, Kalteng, dan Kalbar.MPPMS rEg. VI




