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ATASI KRISIS dengAn TunTAS
Pertamina bertanggung jawab penuh  mengatasi musibah 

kebakaran tiga tangki di kilang Ru IV Cilacap secara 

tuntas, mulai dari pemadaman, penyelidikan, serta 

evaluasi penerapan HSe (Health,  Safety and environment) 

di lini operasi. Pertamina juga memastikan peristiwa ini 

tidak mengganggu pasokan dan distribusi BBM nasional.

JAkArTA – Setelah memastikan kondisi api yang membakar 
tangki 31 T-7 berisi nAPTHA di kilang Cilacap padam, direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan menggelar konferensi 
pers di Patra Graha, komplek kilang, Rabu petang (6/4). dalam 
kesempatan itu, dirut didampingi SVP Petroleum Product 
Marketing & Trading Hariyoto Saleh, Sekretaris Perseroan Hari 
Karyuliarto, dan GM RU IV Cilacap Bambang Harijanto.

 Upaya maksimal yang dilakukan sejak kebakaran terjadi 
pada Sabtu pagi (2/4) akhirnya mampu mengendalikan api yang 
membakar tiga tangki di kilang Cilacap, yakni tangki 31 T-2, 31 
T-3 dan 31 T-7. Api yang membakar dua tangki pertama berhasil 
dilumpuhkan pada Minggu (3/4) atau sehari setelah kejadian, 
sementara tangki 31 T-7 dinyatakan aman dari api pada Rabu 
(6/4) pukul 07.00 WIB.

“Upaya maksimal yang kami lakukan dan atas ridho dan 
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pertolongan Allah SWT apa yang kita upayakan selama empat 
hari ini menemukan hasil,” kata Karen mengawali konferensi 
pers di depan puluhan wartawan. Musibah kebakaran bisa 
teratasi atas bantuan semua pihak, baik internal dan eksternal 
yang telah membantu dan mengupayakan segala hal terbaik.  

Karen yang berada di Cilacap sejak peristiwa kebakaran 
terjadi, juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 
mulai dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Meneg 
BUMn, Menteri ESdM, TnI,  POLRI, Pemprov Jateng, Polda 
Jateng, Korem 071 Wijaya Kusuma, Pemda Cilacap, Polres 
Cilacaop, Kodim 0703 Cilacap, PT Holcim Tbk  Cilacap, Mitra 
Kerja dari KPS-KPS, dan seluruh pihak yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu.  “Sekali lagi kami mengucapkan terima 
kasih dan kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas 
segala kerja keras, bantuan dukungan baik material maupun 
non material yang dikerahkan untuk membantu mengatasi 
musibah ini,” kata Karen. 

Pihak manajemen juga menyampaikan permintaan maaf 
kepada masyarakat khususnya di sekitar area kilang Cilacap, 
atas ketidaknyamanan yang terjadi selama empat hari terakhir, 
serta berterima kasih atas dukungan warga yang kooperatif 
selama musibah ini.

Meski belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, 
namun Karen berjanji akan mengatasi musibah ini secara tuntas. 
“Selaku pimpinan Pertamina, kami bertanggung jawab penuh 
dalam menjalankan tugas untuk mengatasi masalah ini secara 

tuntas, termasuk memastikan penyebab musibah kebakaran 
ini. Kejadian ini juga menjadi evaluasi sangat berharga bagi 
kami dalam menerapkan aspek HSE di lini operasi kami agar 
insiden ini tidak terulang kembali,” tegas Karen.

disadari, industri migas penuh risiko sehingga perlu 
di-treat terkait upaya pencegahan, perbaikan sistem, dan 
upa ya penanggulangan ketika terjadi insiden. Pertamina 
juga menegaskan musibah kebakaran tidak mempengaruhi 
pasokan dan distribusi BBM nasional.  “Hingga saat ini pasokan 
BBM tetap aman dengan ketersediaan stok yang berada di 
level normal. Terminal Lomanis juga masih beroperasi untuk 
memasok BBM ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa barat,”ujar 
VP Corporate Communication M. Harun.

Harun menambahkan pada hari Minggu (3/4), Pertamina 
telah mengalirkan produksi kilang ke Terminal Lomanis terdiri 
dari Minyak Tanah sebesar 7.300 KL, Premium 13.000 KL dan 
Solar 28.000 KL. dari Terminal Transit Lomanis, BBM tersebut 
disalurkan ke depot Padalarang, Ujung Berung, Tasikmalaya, 
Rewulu, dan Teras. Pertamina juga telah menyiapkan pasokan 
400.000 barel Premium yang sewaktu-waktu dapat digunakan 
apabila diperlukan untuk menambah pasokan. Sementara demi 
pertimbangan safety pelayanan LPG yang selama ini dipenuhi 
Kilang Cilacap dialihkan pasokannya. dimana di Jawa Tengah 
bagian barat akan dipasok dari Kilang Balongan dan Jawa 
Tengah bagian timur mendapat pasokan dari Terminal Tanjung 
Emas.MP WNr/UHk/DSU

direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
memberikan konferensi pers  di Cilacap 
berkaitan dengan penanganan kebakaran 
tangki kilang RU IV Cilacap.
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Capai Target RKAP 2011 dengan 
Perkuat Sinergi Bersama unit Operasi

PENgANTAr rEDAkSI :

Sesuai dengan RKAP 
2011 yang telah disetujui 
RUPS, tahun 2011 Pertamina 
diberikan target untuk 
mendapatkan profit sebesar Rp 
17,7 Triliun. Setelah itu, beban 
ini pun dibagi lagi ke tingkat 
yang lebih bawah. Hampir 

semua unit bisnis maupun anak perusahaan dimintakan 
kontribusinya. demikian pula dengan Aset Management 
yang diminta memberikan kontribusi sebesar Rp 384 
miliar. 

Untuk itu, Media Pertamina menemui VP Aset 
Management gathot Harsono di ruang kerjanya di 
Gedung Annex Lantai 4. 

rkAP 2011 meminta korporat untuk meraih 
profit Rp 17,7 triliun, dan Aset Management diminta  
mampu menyetor rp 384 miliar. Apakah Aset 
Management siap? Memang betul didalam RKAP 2011 
ini Aset Management dituntut untuk bisa memberikan 
kontribusi sebesar Rp 384 miliar. Bagi kami sebetulnya 
tidak ada kata istilah siap atau tidak siap. Yang ada  
ialah ‘harus’. 

Memang ini suatu angka yang cukup besar bagi 
kami. Terus terang saja selama ini aset  itu identik 
dengan beban. Yang diduduki orang lain, kita tidak 
bisa memakainya, dan juga idle. di satu sisi kita 
harus memelihara,  membayar PBB (pajak bumi dan 
bangunan), mungkin nice to know saja. PBB kita itu 
relatif tinggi karena nJOP (nilai jual objek pajak) migas 
itu  tinggi. Kalau nJOP kilang atau depot itu okelah, 
karena itu untuk migas. Tetapi kalau untuk tanah yang 
menganggur seperti di belakang Plumpang, sekitar 
80-an hektar, setahun kita bayar PBB-nya Rp 12 miliar. 
Kalau yang dipakai untuk depotnya tidak ada masalah 
karena itukan kegiatan operasi bisnis inti. 

Jadi kita mau tidak mau, harus bergegas agar aset 
ini bisa segera memberikan kontribusi. Strategi kita 
dibatasi oleh waktu RJPP sampai tahun 2014, kita harus 
bisa menurunkan jumlah aset yang seperti itu, entah 
bagaimana caranya. Sekarang ini APU masih 20 persen 
dari total aset kita. Kita membuat target di tahun 2014, 
harus bisa turun dari 20 persen menjadi 5 persen jumlah 
aset yang bukan untuk kegiatan operasi. 

Sekarang ini jumlah aset penunjang usaha (APU) 
yang 20 persen itu sangat tidak efektif. Ibarat orang naik 
bus, itu cuma menggendoli saja.   Bukannya injak gas , 
malah membebani. Paradigma inilah yang harus diubah, 
sehingga menjadi produktif. 

 

Apa strategi atau caranya? Caranya APU  seperti 
ini harus  kita geser bergerak menjadi aset operasi, ini 
strategi utama. Aset-aset ini seperti tanah, bangunan, 
space perkantoran; intinya adalah yang tidak dipakai 
untuk kegiatan operasi perusahaan. Bila direktorat 
Operasi tidak membutuhkan, maka anak perusahaan 
juga bisa dengan cara inbreng atau jual beli. Bila 
strategi ini tidak bisa digunakan dan aset memang tidak 

dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan, maka ya harus 
dilepas. 

direksi juga sudah meminta agar excess capacity 
dari aset operasi untuk dilihat juga sebagai aset 
penunjang usaha. Contohnya, ada dermaga yang tingkat 
pemakaiannya kecil. Tentu bukan dermaga minyak, 
karena kalau dermaga minyak kapalnya mesti kapal 
tanker. Ini dermaga cargo yang sebulan itu dipakai hanya 
sekali atau dua kali. Ini harus dilihat untuk dimanfaatkan 
sehingga  tidak sekedar kita memelihara dan membayar 
PBB saja, tetapi bisa dapat duitlah. Begitu juga dengan 
gudang-gudang, yang harus diatur agar ada sisa ruangan 
sehingga kita bisa mencari duit.  

 

Jadi di sini soal siap atau tidak siap, harus 
siap ya? Ya, harus siap. nah, kemungkinan itu ada 
dua pilihan. Pertama, ialah optimalisasi yang berupa 
cash in, yaitu aset-aset yang kita sewakan atau  kita 
kerjasamakan. Terus yang kedua, ialah dari capital gain, 
kita divestasi aset. 

O, ya, banyak juga kawan-kawan operasi yang 
mengatakan bahwa tempat kita tidak menarik, jadi tidak 
bisa untuk kegiatan operasi. nah, kalau kawan-kawan 
operasi sendiri sudah tidak tertarik, ya kita jual. Intinya, 
aset yang sudah tidak dipakai untuk kegiatan operasi, kita 
jadikan duit, dan duitnya itu kita pakai untuk pendanaan di 
hulu mapun di hilir. 

Untuk mendapatkan laba Rp 384 miliar itu, apa 
saja yang akan dilakukan oleh Aset Management? 
Tentu kalau hanya  yang aset penunjang usaha di kantor 
pusat saja pasti tidak akan bisa. Saya yakin  itu, karena 
tahun 2010 lalu saja, kita mendapatkan Rp 116 miliar 
saja berat. Pada saat interview oleh BPK RI tahun lalu,  
mereka bilang bahwa aset Pertamina  tersebar di seluruh 
Indonesia, tetapi yang mengurusi masalah aset saja 
hanya di Kantor Pusat. Saya katakan pada BPK bahwa 
tahun 2011 ini kita akan memiliki perpanjangan tangan 
Aset Management di unit-unit operasi di daerah. 

Saya akan berkoordinasi kepada para GM agar  
ada pekerja yang fokus mengurusi  aset.  Setidaknya 
kalaupun belum bisa dapat uang, tidak sampai 
mengeluarkan biaya.  Misalnya suatu unit, aset-asetnya 
yang seperti ini biayanya turun, atau malah nol. Berarti 
keekonomiannya lebih menarik dan bisa memberikan 
kontribusi langsung kepada revenue atau profit.

Hal ini akan  diberlakukan  baik di hulu maupun 
di hilir? Sementara ini kami akan fokus kepada aset 
yang masuk dalam neraca Perusahaan, namun meski 
demikian aset-aset yang di luar neraca pun tetap diurusi. 

Ngomong-ngomong, seberapa penting masalah 
aset ini dilihat secara keseluruhan? Saya kira  masalah 
aset ini perlu fokus. Pengaruhnya kepada perusahaan 
sangat besar. Hambatan-hambatan dalam masalah aset 
ini tinggi sekali,  membuat kita gemas. Memang seperti 
tidak ada kaitan langsung dengan operasi,  tetapi sangat 
mempengaruhi kelangsungan operasi.MPUHk



Editorial
ganbatte!

Ganbatte dibaca gambatee adalah kata dalam bahasa 
Jepang yang artinya semangat. Judul tersebut sengaja 
diambil untuk menggambarkan betapa semangatnya 
seluruh insan Pertamina saat menghadapi krisis ketika tiga 
tangki di Kilang RU IV Cilacap terbakar. Apa yang dilakukan 
selama empat hari terakhir dalam upaya memadamkan api 
ibarat pepatah Jepang “giri-giri made ganbatte” yang artinya 
tetap semangat sampai titik terakhir.

Betapa sejak Sabtu pagi (2/4) upaya pemadaman 
telah dilakukan tim HSSE RU IV Cilacap, dibantu petugas 
pemadam kebakaran setempat. Usaha maksimal tanpa 
kenal lelah tak bisa melawan kehendak Yang Maha Kuasa. 
Cuaca panas, ditambah angin kencang membuat api 
dengan ganas menjalar dari tangki 31 T-2, ke 31 T-3, dan 
31 T-7.

Jajaran direksi sejak kejadian langsung berbagi tugas. 
direktur Utama Karen Agustiawan, bersama direktur 
Pengolahan Edi Setianto dan direktur Umum Waluyo 
memantau dan memimpin langsung proses pemadaman di 
Cilacap. di Jakarta, direktur Keuangan M. Afdal Bahaudin, 
direktur Pemasaran dan niaga djaelani Sutomo dan 
direktur SdM Rukmi Hadihartini stand by di pusat krisis di 
kantor Pusat.

dalam kondisi krisis semua pekerja dan pekarya, 
bahu membahu bekerja sesuai tugas masing-masing guna 
mengatasi insiden yang  menimpa kilang milik perusahaan 
tercinta ini. Otomatis tak ada libur. Tak ada kata istirahat. 
24 jam tenaga dan pikiran difokuskan pada satu tujuan,  
kebakaran segera berakhir.

Secercah harapan muncul saat api yang membakar 
tangki 31 T-7 padam pada Selasa pagi (5/4). namun 
itu hanya berlangsung sementara, karena tiupan angin 
membuat api muncul kembali hingga membuat semuanya 
kembali siaga.  

dzikir dan doa terus dipanjatkan ratusan pekerja 
dan pekarya baik di kantor pusat maupun daerah demi 
keselamatan petugas, dan padamnya api yang membakar 
tangki di Kilang RU IV Cilacap.

Meski konsentrasi pada pemadaman api, namun 
Pertamina tetap menjamin ketersediaan pasokan bahan 
bakar minyak di wilayah Jawa Tengah, dIY dan Jawa 
Barat aman. Terbukti tak ada gejolak kurang pasokan, atau 
antrian di SPBU selama krisis berlangsung. Karena yang 
terbakar adalah 3 tangki dari 207 tangki yang ada di Kilang 
Cilacap, yang berisi kompnen.

Kembali ke masalah penanganan kebakaran. 
Pertamina tidak sendiri. dukungan dari pihak eksternal 
terus mengalir. Mulai dari dinas Pemadam Kebakaran dari 
berbagai wilayah, Kepolisian, TnI dan tak kalah pentingnya 
dari pemerintah. Menteri Koordinator Perekonomian 
Hatta Radjasa sejak Minggu (3/4)  memantau proses 
pemadaman. disusul Menteri negara BUMn Mustafa 
Abubakar. dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral 
darwin Zahedy Saleh, serta dirjen Migas Evita Legowo 
turun ke lokasi pada Senin dini hari (4/4).

Tak ada kata saling menyalahkan. Tak ada kata kenapa 
bisa begini? Semua pertanyaan itu dikesampingkan demi 
satu harapan api segera padam. demi penyelamatan kilang 
yang dibangun pada tahun 1974 itu. demi keberlangsungan 
objek vital nasional yang mengolah bbm untuk masyakarat.

Solidaritas di tengah musibah ini, menjadi hikmah. 
Betapa mengatasi 
satu masalah besar 
tak bisa dilakukan 
sendiri. Saling 
koordinasi, saling 
bergandengan 
tangan, ditambah 
dukungan moril 
dari berbagai 
pihak yang tak 
bisa disebutkan 
satu persatu, serta 
doa dari seluruh 
jajaran masyarakat, 
telah menguatkan 
kita semua dalam 
menghadapi 
musibah kebakaran 
terbesar di awal 
tahun ini.MP
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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)

Brand Activation 
dari Semangat Terbarukan...

AgUS MASHUD
Manager Brand Management

“Menarik sekali sebagian 
hasil Forum Group Discussion 

(FGD) terbaru yang dilakukan Brand Managament. Ini 
dia gambaran Personifikasi Pertamina dari 2 kelompok 
berbeda. Kelompok pertama pengguna produk Pertamina 
umur: 35 – 50 tahun. Pertamina dipersonifikasikan 
sebagai pemimpin, banyak pengalaman, dewasa, 
wibawa, bijaksana, tapi agak sombong karena monopoli, 
dan merakyat. Punya masa lalu yang suram dan kurang 
dipercaya, tapi sekarang dalam proses perbaikan diri 
terus menerus. Kelompok kedua adalah pengguna produk 
kompetitor umur 30-40 tahun, diambil dari responden di 
beberapa SPBU asing. Jangan terkejut kalau personifikasi 
Pertamina adalah sombong, ceroboh, merasa yang 
terbaik, merusak diri sendiri dengan pelayanan yang 
mulai menurun kualitasnya di SPBU, koruptor, dan cepat 
puas dengan hanya mementingkan penampilan tapi 
bukan kualitas produk, serta kurang ada inovasi atau 
promo banding kompetitor. Penggambaran yang mesti 
arif kita sikapi, karena tak bisa dipungkiri FGD memiliki 
keunggulan dan keterbatasan tersendiri sebagai sebuah 
metode riset.” – FGD Brand Management, Maret 2011.

 
Apa yang bisa membuat sebuah merek produk dan 

jasa Anda melambung, beken, populer dan memiliki 
nilai yang spektakuler? Salah satu jawaban, Brand 
Management yang tertata baik. Brand Management 
adalah proses holistik, yang tidak mungkin dilakukan 
sepotong-sepotong. Secara praktis Brand Management 
bisa dilakukan lewat 3 langkah sederhana, yaitu 
membentuk Brand Awareness, memotivasi konsumen 
untuk mencoba produk atau jasa tersebut, sehingga 
konsumen merasakan sebuah Brand Experience yang 
sangat berbeda. Lalu konsumen menjadi senang, puas, 
bahagia dengan produk atau jasa tersebut, sehingga 
membuat konsumen tadi berubah menjadi konsumen 
loyal: terjadi Brand Loyalty. (brand awareness - brand 
experience - brand loyalty)

Konsep tersebut berkembang. Brand Awareness 
hanya proses membuat beken. Proses yang hanya 
membuat orang melirik sejenak. Selangkah di depan 
Brand Awareness adalah Brand Impression, sosialisasi 
yang didesain untuk merebut simpati baik di dalam 
lingkungan organisasi dan juga stakeholder di luar 
lingkungan organisasi. Menarik ditilik adalah kesuksesan 
metafora Program Pasti Pas, diawali transformasi 
Pertamina on the Move, menuju program Pertamina 
Way. Program ini telah membuat Pertamina menjadi 
lebih baik di mata masyarakat. SPBU dianggap sebagai 
representasi utama dari Pertamina. Sudah ada perubahan 
yang dirasakan. SPBU juga telah menjadi asosiasi dari 
transformasi Pertamina. Terbukti, pengalaman SPBU 
baru tersebut secara langsung memberikan image dan 
persepsi sangat kuat untuk Pertamina. 

Langkah berikutnya - Brand Experience juga sudah 
dianggap ketinggalan jaman. Karena Brand Experience 
secara fisik mudah ditiru, dibutuhkan ajian yang lebih 
greget. Yaitu Brand Enlightenment. SPBU yang telah 
memenuhi seluruh program Pertamina Way berhak 
mendapatkan sertifikasi Pasti Pas. Ini adalah sebagai 
jaminan kepuasan konsumen. dalam eksekusi, Iklan Pasti 
Pas adalah iklan yang paling banyak diingat. Jingle Pasti 
Pas, berikut visual ayah dan anak menggoyang mobil. 
Persepsi terhadap iklan Pasti Pas adalah peningkatan 
mutu dan mengurangi persepsi negatif sebelumnya 
terhadap SPBU Pertamina. Hasilnya bagus sekali. Brand 

Englightenment membuat konsumen merasa memiliki 
“agama” baru dari brand tersebut. Mengisi bensin di 
SPBU PASTI PAS!

Titik terakhir, yang dituju banyak praktisi juga bukan 
lagi proses Brand Loyalty tetapi Brand Activist. Tidak 
hanya loyal, kita ingin konsumen dan setiap stakeholder 
menjadi aktivis merek Anda yang merekomendasikan 
dan ikut mempopulerkan merek Anda ke lingkungan 
di sekitarnya. Ini tahapan paling tinggi yang mesti 
dicapai progam PASTI PAS. Adalah Pelumas, dengan 
Prima XP, Fastron, yang telah dipersepsikan sebagai 
“value for money” karena kualitasnya bisa disetarakan 
dengan Shell, dengan harga lebih terjangkau, alasan 
menggunakan pelumas Pertamina karena loyal dan 
banyak bengkel yang merekomendasikan merk pelumas 
Pertamina. (Brand Impressions - Brand Enlightenment - 
Brand Activist).

Mengacu kepada Brand Book Corporate “Semangat 
Terbarukan” terdapat 3 periodisasi Brand Activation 
untuk Pertamina. Secara runut 3 tahun pertama 
Pertamina akan menjadi pemimpin dan trend setter 
dengan program-program yang menciptakan motivasi 
dan inspirasi. disambung 3 tahun kedua berkeinginan 
menjadi perusahaan blue chip di Asia. Periode 3 tahun 
ketiga dipercaya menjadi perusahaan energy provider 
terbaik dan terpercaya di Asia. Brand strategy “Semangat 
Terbarukan” telah menggariskan brand activation di 
area-area yang sangat signifikan dan merupakan 
kekuatan Pertamina, termasuk: Korporat, Hulu, BBM, 
Aviasi, Pelumas, Gas domestik, HRd, HSE dan CSR. 
Area-area inilah yang mesti melanjutkan dan melengkapi 
kesuksesan PASTI PAS dan Pelumas. Ceritakan dengan 
lebih menggugah dan inspiratif. Kobarkan semangat 
berkompetisi dan kemampuan memimpin. Kedepankan 
pencapaian dan prestasi. Tingkatkan terus komitmen 
peduli kepada lingkungan dan peran perusahaan dalam 
interaksi sosialnya. 

Komite Brand Pertamina telah merancang sejumlah 
program Brand Activation di tahun 2011, melalui tiga 
proses tersebut di atas. Langkah awal dilakukan dengan 
sejumlah sosialisasi dan komunikasi kepada publik 
internal. Target berikutnya adalah stakeholder eksternal, 
melalui berbagai media. Baik media konvensional 
maupun media sosial, serta sejumlah seminar dan loka 
karya. Sejumlah program di semua lini, baik berupa 
sayembara kepada publik, program promosi, HSE dan 
CSR dirancang agar mampu menciptakan interaksi dan 
mencerahkan stakeholders Pertamina. Tujuannya agar 
semua stakeholder tidak saja tahu dan maklum tentang 
Brand Strategy Pertamina yang baru, tetapi juga mengerti 
atas nilai-nilai yang dicanangkan. Terutama pada slogan 
“Semangat Terbarukan“.

Akhirnya, Komite Brand Pertamina bersama 
Brand Ambasador berharap nilai dan kekuatan merek 
Pertamina akan menyebar dengan cepat selama 3 tahun 
pertama. Selama proses itu kami bertekad membangun 
simpul-simpul kekuatan yang menjembatani berbagai 
stakeholder yang berbeda dan beragam, namun menuju 
satu tujuan akhir yaitu Pertamina yang dikagumi dan 
menjadi pemain berkelas dunia.MP 
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Kunjungan Kerja
deputi direktur Operasi 
Pengolahan ke Ru VII

Pekerja Ru III Ikuti 
Motivational Session

Pertamina - TnI AL Sepakat Amankan 
Ship to Ship Transfer di Perairan Tanjung ular
JAkArTA – Kerjasama ini 
merupakan tonggak awal 
bagi dua instansi yang sama-
sama mengemban tugas 
untuk negara, dalam hal 
pengamanan perairan pada 
kegiatan ship to ship transfer 
di Tanjung Ular. Kegiatan 
ini merupakan salah satu 
dukungan Perkapalan untuk 
d i rek tora t  Pengo lahan, 
khususnya Refinery Unit III 
Plaju. demikian dipaparkan 
Senior Vice President Shipping 
Pertamina, Suhartoko, se-
telah penandatanganan per-
jan jian kerjasama antara 
Pertamina dengan Pangkalan 
TnI AL Bangka Belitung, 
Pe ngamanan Ship to Ship 
Transfer di Perairan Tanjung 
Ular, Selat Bangka, di Jakarta, 
Jumat (25/3).

Penandatanganan dilaku-
kan Manajer Marine Region II 
Plaju, nindya Prasetyo dengan 
Komandan Lanal Bangka 
Belitung Kolonel Laut, Umar 
Arief dan disaksikan Senior 
Vice President Shipping 
Pertamina, Suhartoko serta 
Komandan Lantamal III Brigjen 
TnI Marinir, Arief Suherman.

Lebih lanjut Suhartoko 
mengatakan, kerjasama ini 
dilakukan berkaitan dengan 
kondisi dari RU III Plaju 
yang semakin menurun, 
ka re na crude  yang harus 
diolahnya semakin terbatas 
dan berkurang. “Itu semua 
berkaitan dengan keterbatasan 
draft sungai Musi yang tidak 

dapat dilalui kapal tipe MR dan 
LR yang draft-nya lebih dari 
tujuh meter, sehingga cargo 
crude harus ditransfer ke kapal 
tipe GP yang selanjutnya akan 
dibawa ke Kilang RU III Plaju,” 
ungkapnya.

“Padahal jalur Sungai 
Musi itu merupakan jalur 
utama masuknya crude ke 
Kilang RU III Plaju, selain 
melalui jalur pipa. Maka dari 
itu harus ditampung di floating 
storage di Tanjung Ular, yang 
kemudian dibongkar ke ka-
pal yang lebih kecil,” ujar 
Su hartoko.

Sementara itu, ship to 
ship transfer telah berjalan 
terhitung mulai desember 

2010 hingga saat ini, meng-
gunakan mother ship MT. 
Geudondong yang setiap 
bulannya mengangkut 210 
Mb mudi crude dari Tuban dan 
200 Mb LSWR dari Cilacap 
dibawa ke Kilang RU III Plaju 
untuk diolah menjadi produk 
BBM.

Suhartoko berharap de-
ngan adanya sinergi ini, 
kebutuhan energi khususnya 
di Sumatera Selatan dan 

sekitarnya dapat terjamin 
stoknya.

Sementara itu, Komandan 
Lantamal III Brigjen TnI 
Marinir,  Arief Suherman 
menegaskan bahwa dalam 
kegiatan ship to ship transfer 
ini, TnI AL Bangka Belitung 
akan menjamin keamanan 
baik di atas kapal selama 
operasi ship to ship transfer 
maupun keamanan di perairan 
Tanjung Ular.MP NDJ

Manajer Marine Region II Plaju nindya Prasetyo, Senior Vice President Shipping Pertamina Suhartoko, Komandan 
Lantamal III Brigjen TnI Marinir, Arief Suherman, dan Komandan Lanal Bangka Belitung Kolonel Laut  Umar Arief  
melakukan  toast setelah perjanjian antara kedua belah pihak ditandatangani.
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PLAJU - RU III memiliki mimpi, hingga tahun 2015 sudah 
terbaik di Asia dan selanjutnya menjadi perusahaan kelas dunia.
Stakeholders mengharapkan  perusahaan bisa memberikan 
margin dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Hal 
itu dikatakan GM RU III Irwan, pada acara motivational session 
bersama Gede Prama di gedung Patra Ogan, pada (29/3). 

dikatakannya, bisnis perusahaan bisa berjalan dengan baik, 
bila seluruh fungsi men-support, saling memberikan dukungan, 
bantu-membantu dan kerjasama bahu-membahu, “Sebab, bila 
satu fungsi saja tidak men-support, bisnis tidak akan berhasil,” 
tandasnya.

Sementara itu Gede Prama dalam presentasinya mengatakan  
dalam bisnis di Pertamina jangan ada egosentris, antar fungsi 
jangan ada yang merasa lebih baik. Gede mengajak untuk 
senantiasa belajar, karena dengan belajar bisa menjadi 
bijaksana dan bahagia. Gede menjelaskan ciri orang yang su-
dah belajar adalah pikirannya akan terbuka. “Pikiran manusia 
ibarat payung parasut, ber guna bila terbuka. Tetapi bila pikiran 
tertutup, akan gampang menyalahkan orang lain, menghakimi, 
mencaci akhirnya banyak musuh. Sebaliknya, bila pikirannya 
terbuka, akan lebih sabar, mampu mengendalikan diri, mencari 
kebenaran dan banyak teman,” jelas Gede.

Gede mengingatkan bahwa belajar memang susah. Tetapi 
yang harus diingat, berpikir itu merupakan vitamin pertumbuhan. 
dengan adanya masalah dalam kehidupan seseorang, itu dapat 
melatih emosi, spiritual dan kejiwaan menjadi kuat yang akhirnya 
akan memperindah jiwa.

Acara motivational session yang dihadiri Tim Manajemen 
dan ratusan pekerja diakhiri dengan tanya jawab.MPrU III

SOrONg – deputi direktur Operasi Pengolahan, Rus-
naedy Johari beserta rombongan melakukan kunjungan 
kerja ke Kilang RU VII, pada (21/3). dalam kun jungan 
tersebut, Rusnaedy Johari meninjau per masalahan yang 
dihadapi dalam pengoperasian kembali Kilang RU VII 
serta melihat fasilitas yang terdapat di sana.

dalam kesempatan itu, deputi direktur Operasi 
Pengolahan beserta rombongan juga melihat kondisi 
Kilang RU VII, mengunjungi ruang kontrol pengolahan 
dan laboratorium pengujian bahan bakar minyak. 
Rusnaedy berpesan agar pekerja Kilang RU VII tetap 
semangat dan berbahagia dalam bekerja meskipun 
kilang belum beroperasi penuh. 

Sebelumnya, deputi direktur Operasi Pengolahan 
beserta rombongan juga menghadiri acara serah terima 
jabatan General Manager (GM) RU VII di Ruang Rapat 
Kantor RU VII Sorong. Berakhirnya masa pengabdian 
GM RU VII, Made Rhena Yasa, berdasarkan Surat 
Ke putusan direktur Utama no. Keputusan P-224/
K10220/2010-S8.

Pada acara tersebut, dilakukan penandatanganan 
naskah serah terima jabatan dan penyerahan jabatan 
GM RU VII secara simbolis kepada deputi direktur 
Operasi Pengolahan, Rusnaedy Johari. deputi direktur 
Operasi Pengolahan atas nama perusahaan dan pribadi 
mengucapkan terima kasih atas pengabdian Made 
Rhena Yasa selama bekerja di PT Pertamina (Persero). 
Rusnaedy  berharap Made Rhena Yasa dan keluarga 
dapat menikmati Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) 
dengan penuh suka cita dan selalu dalam lindungan 
Tuhan Yang Maha Esa.

Sejumlah undangan yang hadir antara lain meliputi 
General Manager RU V - Iriawan Yulianto, Manajer HSE - 
Herman Prasetyo, Asisten Manajer HR Refinery - Nabari 
Pandia, Asisten Industrial and Medical Care - Asmuni dan 
tim Manajemem RU VII Kasim - Sorong. Acara ditutup 
dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat GM 
RU VII yang lama.MP rU VII
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Kick Off Investasi Tahun Anggaran 2011 : 

Tantangan Merealisasikan 
Investasi Rp 37,1 Trilun

MENkO PErEkONOMIAN :
PASOkAN BBM TIDAk TErgANggU
JAkArTA (Investor Daily) - Pemerintah memastikan 
pasokan bahan bakar minyak (BBM) tidak terganggu, 
menyusul kebakaran di kompleks kilang Refinery Unit IV 
Cilacap  sejak (2/4) hingga (5/4). “Sejauh ini belum ada 
gangguan pasokan BBM,” kata Menko Perekonomian 
Hatta Rajasa di Jakarta. Hatta menjelaskan, pemerintah 
belum tahu persis berapa kerugian akibat kebakaran  
tersebut. “Kami belum sampai menghitung kerugiannya. 
Yang penting, harus dipastikan dulu pasokan BBM aman,” 
ujarnya. Hatta mengakui, kebakaran kilang Cilacap 
mengundang perhatian Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Presiden bahkan menginstruksikan Hatta 
bersama Menteri ESdM dan dirut Pertamina mengatasi 
kebakaran serta memastikan pasokan BBM aman.

JUSUF kALLA :
SUBSIDI BBM SEBAIkNYA DIHILANgkAN
JAkArTA (Jurnal Nasional) - Mantan Wakil Presiden 
RI Jusul Kalla mengatakan pemerintah sebaiknya 
menghilangkan subsidi yang tidak penting. Salah satunya 
dengan menghilangkan subsidi BBM yang ternyata lebih 
banyak jatuh ke golongan masyarakat mampu. “Subsidi 
yang tidak perlu, hilangkan saja. Salah satunya ya 
Premium itu. Masa ada yang naik Mercy seharga Rp 
1 miliar, tapi bensinnya dibayar pemerintah,” katanya 
di depok, Selasa (5/4). Menurut JK, rencana kebijakan 
pembatasan konsumsi BBM subsidi yang digulirkan 
pemerintah tidak akan efektif menekan anggaran subsidi. 
Pemerintah sebaiknya tegas menaikkan harga BBM. 
“Untuk pembatasan Premium subsidi, tidak ada cara 
lain selain menaikkan harga,” ujarnya.

PErTAMINA EP gENJOT PrODUkSI
JAkArTA (Bisnis Indonesia) - PT Pertamina EP 
berencana menggenjot produksi minyak dari rata-rata 
123.000 barel per hari pada kuartal I/2011 menjadi 
140.ooo barel per hari mulai semester II/2011 melalui 
pengeboran sumur-sumur baru. Tahun ini target produksi 
minyak Pertamina EP rata-rata sebesar 132.000 barel 
per hari. Tahun ini Pertamina EP akan melakukan 
pengeboran 155 sumur, kuartal I/2011 sudah bor 25 
sumur.MPrO

PT Semen gresik Benchmark 
MySAP ke Pertamina

JAkArTA - “Workshop ini 
kita lakukan agar kita semua 
yang ada di sini memiliki 
pemahaman yang sama dan 
berkomitmen untuk  sama-
sama mencapai target inves-
tasi tahun 2011,” kata direktur 
Utama Karen Agus tiawan.  

Karen Agustiawan  me-
nyatakan hal tersebut ketika 
membuka workshop Kick Off 
Investasi Tahun Anggaran 
2011 pada Kamis, (31/3) 
yang berlangsung di Lantai 
M, Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina. Workshop 
diselenggarakan oleh fungsi 
Corporate Investment & Bu-
siness Development – di-
rektorat Investment Planning 
& Risk Management. 

Selain  President director 
& CEO Pertamina Karen 
Agustiawan, workshop juga 
dihadiri direktur Refinery  
Edi Setianto, direktur Mar-
keting & Trading djaelani 
Sutomo, direktur Finance  
M. Afdal Bahaudin, direktur 
Human Resources  Rukmi 
Hadihartini, dan direktur 
General Affairs Waluyo. Acara 
juga dihadiri direksi anak 
perusahaan, project sponsor, 

project manager, serta Tim 
Task Force Investasi (yang 
terdiri dari  direktur General 
Affairs, Corporate Seceretary, 
VP Asset Management, VP 
Risk Management dan SVP 
CIBd). 

Sebelumnya Karen juga 
mengungkapkan  realisasi 
investasi tahun 2010 sebe-
sar Rp 18,1  triliun, atau 
hanya sebesar 69 persen 
dari target investasi yang 
ditetapkan pada awal tahun 
2010. Sementara untuk 
tahun 2011 ini, pemegang 
saham  telah menetapkan  
besaran investasi sebesar 
Rp 37,1 triliun. “Tentunya ini 
merupakan  tantangan yang 
sangat besar bagi kita semua. 
Perlu upaya ekstra dari kita 
semua untuk meningkatkan  
kinerja investasi,” lanjut Ka ren 
kepada hadirin. 

Karen menekankan bahwa  
target investasi tersebut adalah 
realisitis. “Kita harus meyakini  
bahwa itu semua mampu 
kita capai. Tidak  ada yang 
tidak mungkin jika kita benar-
benar berusaha. Nothing 
is impossible!” tegasnya. 
“Ka  rena itu kembangkanlah 

mindset ‘Nothing is Impossible’ 
bahwa  target ini merupakan 
tantangan atau peluang, 
dan bukan hanya sekedar 
masalah atau problem, yang 
akan membuat kita pribadi 
yang lebih kreatif.”

Ia pun lalu  mengingatkan 
kembali dua tema besar 
untuk mencapai  visi world 
class national  oil company. 
Pertama, adalah aggressive di 
sektor hulu. dan yang kedua, 
profitable di sektor hilir. 

Acara Kick Off Inves-
tasi diakhiri dengan penan-
datanganan komitmen untuk 
pencapaian investasi tahun 
2011 oleh seluruh jajaran 
direksi, Project Owner, Project 
Sponsor  dan Project Manager. 
Ketika akan menandatangani 
komitmen, Karen Agustiawan 
mengingatkan lagi bahwa 
angka psikologis para penan-
datanganan adalah 100 
persen, bukan 90 persen. 

SVP Corporate Investment 
& Business development 
Gusrizal kepada Media Perta-
mina menjelaskan bahwa 
target yang investasi adalah 
Rp 37,1 triliun dengan harapan 
100  persen, dan mi ni mum 

90 persen. Prioritas  tinggi 
diberikan pada direktorat 
Upstream yang mendapat 
79-80 persen. Berikutnya 
adalah Refinery, Marketing 
& Trading, dll. “Upstream itu 
mendapat alokasi sekitar Rp 
28 triliun, dan diantaranya Rp 
10 triliun untuk akuisisi dan 
pengembangan bisnis,” kata 
Gusrizal. 

Gusrizal juga menjelaskan 
mengapa acara ini perlu di-
adakan. Pertama, karena 
target yang diberikan  sangat 
besar. Kedua, karena tar get 
2010  tidak ter capai. Se hing -
ga perlu mende finisikan lagi, 
apa masalahnya. “Mana yang 
menjadi tugas Project Team, 
dan mana yang tugas direksi. 
dari data-data itu akan kita 
pi lah, mana yang tugas 
direksi dan mana yang tugas 
pelaksana proyek. direksi 
sudah komit men-sup port 
hubungan dengan eks ternal,” 
jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa  
tar get investasi adalah untuk 
pertumbuhan dan memper -
tahankan keandalan in fra-
struk tur bisnis  Pertamina.
MPUHk 

JAkArTA – Bertempat 
di Ruang Rapat Gedung 
Utama Lantai 1, Kamis 
(31/3), PT Semen Gresik 
(Persero) Tbk mengadakan 
benchmarking penerapan 
modul HR – MySAP di PT 
Pertamina (Persero).

dalam kesempatan 
tersebut tim manajemen 
Corporate Shared Ser vice 
(CSS) Pertamina mem-
berikan penjelasan singkat 
mengenai CSS sistem My 
SAP yang telah diterapkan oleh Pertamina, sharing implementasi modul HR, sharing 
implementasi modul Travel Management, sharing HR Processing serta sharing BI  & HR 
Online. 

Kunjungan benchmark dari Semen Gresik yang dipimpin oleh Kepala Bagian Ben-
dahara Semen Gresik, Budi W. Ciptoharjo ini diterima oleh Manager SAP Modul Pertamina, 
Bambang Rudi dan tim manajemen CSS lainnya.

Pada Januari 2011, PT Semen Gresik telah melaksanakan implementasi MySAP dan 
per-1 April telah melaksanakan Go Live My SAP. namun karena masih belum tersedia 
modul HR, maka Semen Gresik melakukan benchmark ke Pertamina untuk mengetahui 
lebih jauh mengenai penerapan modul HR yang telah tersedia di Pertamina. 

“Benchmark ini sangat membawa manfaat bagi kami khususnya bagi Semen Gresik 
dalam menjalankan manajemen perusahaannya. Karena segala hal yang disampaikan 
oleh tim CSS Pertamina terkait modul-modul dalam sistem MySAP akan menjadi acuan 
bagi kami untuk menggunakan sistem MySAP yang terintegrasi,” ungkap Budi.MPIk

depot LPg Pangkalan Susu Terus 
Tingkatkan distribusi elpiji
PANgkALAN SUSU – 
direktur Pemasaran dan 
niaga Per tamina  djaelani 
Sutomo  me minta agar de-
pot LPG Pangkalan Susu 
memberikan pelayanan yang 
terbaik ke pada masyarakat 
serta men  jaga aset-aset milik 
per usahaan. 

Hal itu diungkapkan djae-
lani Sutomo saat mela kukan 
management walk through 
ke depot LPG Pangkalan 
Susu, Langkat, Sumatera 
Utara pada (1/3). djaelani di-
dampingi oleh VP Corporate 
Communication, Mochamad 
Harun, GM Pertamina Fuel 
Retail Marketing Region I 
Gandhi Sriwidodo, dan Tim 
Manajemen Pertamina M & 
T Region I.

djaelani berkeyakinan 
bahwa program pemerintah 
dalam konversi minyak tanah 
ke gas elpiji, membawa per-
u bahan bagi unit  bisnis 

Gas domestik yang ada 
di seluruh unit Pertamina. 
Untuk itu diharapkan kepada 
seluruh depot LPG untuk 
me ningkatkan kinerja ope-
rasionalnya, sebab depot 
LPG merupakan awal dari 
perjalanan distribusi LPG ke 
ma syarakat.

“depot LPG sebagai awal 
dari distribusi ke masyarakat, 
harus dapat memberikan 
terbaik dalam penyaluran 
ke setiap SPBE-SPBE yang 
tersebar di wilayahnya,” ung-
kap djaelani Sutomo. 

djaelani Sutomo juga 
mengingatkan kepada seluruh 
pekerja di  unit bisnis Gas 
domestik, khususnya yang 
ada di depot LPG, untuk 
selalu memperhatikan faktor 
safety. “direksi dan tim ma-
najemen di Pusat sudah 
ber komitmen, bahwa tidak 
ada toleransi untuk kelalaian 
dalam faktor safety. Saya 

harap tim manajemen di unit 
dan seluruh pekerja juga 
berkomitmen dalam hal ini,” 
tegasnya.

depot LPG Pangkalan 
Susu memiliki luas hampir 
60.000 m2 dengan empat 
tangki timbun berkapasitas 
6.000 metric ton. depot ini 
menyalurkan 500 - 700 ton 
LPG setiap harinya, untuk 
menyuplai 19 SPBE yang 
tersebar di Sumatera Utara, 
nAd dan sekitarnya .

K e p a l a  d e p o t  L P G 
Pangkalan Susu, Sunarno 
mengungkapkan bahwa 
setiap harinya sekitar 40 
mobil tanki LPG melakukan 
pengisian.

“dengan alat operasional 
yang telah ada, maka pe-
layanan di depot LPG Pang-
kalan Susu akan terus di-
tingkatkan untuk melayani 
ke-19 SPBE,” tutur Sunarno. 
MP FrM rEg. I
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untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30  WIB) Telp : 021.3816999/
ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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oleh Faisal Yusra - Tim QM, dit. GA

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: QM-Renstra@pertamina.com

Menyongsong Pelaksanaan Audit CIP 
di Seluruh unit Operasi/Bisnis & Anak Perusahaan

Oleh : Adriwal – Tim QM

Setelah pelaksanaan workshop sosialisasi audit CIP dilaksanakan beberapa waktu lalu di  Pemasaran 
Reg V Surabaya, saat ini seluruh UO/UB dan AP bersiap untuk menyambut pelaksanaan audit di daerah 
masing-masing sebagai tindak lanjut dari hasil workshop tersebut.

Bergulirnya kegiatan audit yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah direktur Umum no. 002/
I00000/2011-S0 Tanggal 03 Maret 2011 ini adalah sebagai program lanjutan  dari rangkaian kegiatan 
Continuous Improvement Program untuk melihat sejauh mana dampak dan bagaimana kontinyuitas 
pelaksanaan semua kegiatan yang sudah di presentasikan tersebut dan tentu saja sebagai bagian dalam 
pemberdayaan seluruh implementasi yang telah dilakukan dalam semua kegiatan tersebut.

dalam pelaksanaan audit tersebut ada 2 (dua) pihak yang terlibat yang harus bisa saling mendukung 
untuk kelancaran pelaksanaannya yaitu Auditee dan Auditor, dimana keduanya punya tugas yang 
saling berkonfrontasi dalam arti positif. Secara ringkas tugas yang harus dilakukan kedua pihak sebagai 
berikut:

Auditee :
• Menyiapkan data yang diperlukan.
• Memberi penjelasan mengenai hasil implementasi kegiatan.
• Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan audit termasuk pemeriksaan kelapangan dan lokasi kegiatan.
• Melaporkan hasil perkembangan terkini dan dampak dalam proses bisnis yang ada  di fungsi atau UO/

UB/AP  tersebut.

Auditor :
• Menyiapkan data risalah dan mempelajarinya.
• Melakukan pemeriksaan sesuai data aktual yang sudah ada.
• Melihat eviden hasil kegiatan secara langsung (phisyk ).
• Membuat laporan hasil audit dengan penjelasan yang ringkas.

dari uraian diatas dapat dipahami bagaimana posisi masing-masing pihak dalam pelaksanaan audit 
nanti sehingga pada  saat pelaksanaannya bisa dapat terselenggara dengan baik, tidak ada kesalahan 
pemahaman lagi. Adapun dua pihak yang dimaksud diatas adalah: Auditee yaitu Fungsi tempat lokasi 
kegiatan dilaksanakan dan anggota Gugus yang terlibat, sedangkan Auditor yaitu Tim yang ditunjuk untuk 
melaksanakan audit sesuai Surat Perintah pimpinan masing-masing.

 Pelaksanaan audit dilakukan sesuai tingkat konvensi atau 
presentasi yang sudah dilakukan yaitu konvensi di Unit Operasi 
atau Anak Perusahaan dan Konvensi di Korporat (Presentasi 
pada APQ Award). Kedua pelaksanaan audit diharapkan dapat 
dilaksanakan dalam waktu yang bisa diselaraskan, baik tingkat UO/
UB/AP maupun tingkat korporat sehingga tidak tumpang tindih dalam 
pelaksanaannya.

Kedua tingkat audit yang dilakukan seperti dimaksud dengan 
harapan dapat memberikan gambaran secara korporat nantinya 
sejauh mana dampak hasil kegiatan tersebut dengan dasar data  
detail dan eviden yang bisa dipertanggung jawabkan oleh semua 
tingkatan fungsi sampai level management, sehingga diperoleh data 
yang konkrit perihal kegiatan CIP tersebut.

Pada saat workshop  sosialisasi audit yang telah dilakukan 
beberapa  waktu yang lalu, salah satu materinya adalah melakukan 
praktek langsung audit CIP di lokasi LOBP Gresik untuk memberikan 
gambaran nyata pelaksanaan audit di lapangan secara langsung 
kepada seluruh peserta calon Auditor sehingga mendapatkan 
persepsi yang sama dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang 
menjadi catatan dalam praktek audit tersebut adalah adanya perbedaan dari setiap peserta dalam cara 
melakukan proses auditnya baik dari cara memberikan pertanyaan, maupun dalam klarifikasi data yang 
diminta kepada auditee.

Sementara dari pihak auditee maupun pimpinan fungsi secara umum bisa menanggapi secara positif 
setiap pertanyaan maupun permintaan klarifikasi data dan memberikan apresiasi kepada tim audit yang 
datang karena sudah dijadikan pilot projek dalam kegiatan audit ini. Ini juga menjadi catatan yang positif 
terhadap respon yang diberikan pimpinan Fungsi atau Unit tersebut yang bisa dijadikan model dari setiap 
pelaksanaan audit CIP.

Beberapa hal penting yang perlu dicatat dan dipahami oleh kedua pihak baik Auditor maupun auditee 
dalam  pelaksanaannya adalah, bahwa  audit :
1. Bukan untuk menghakimi (mencari-cari kesalahan).
2. Sarana untuk mendapatkan data dan klarifikasinya.
3. dapat memberikan motivasi terhadap kontinyuitas kegiatan. 
4. Sebagai apresiasi terhadap anggota yang terlibat.
5. Melihat dan mendapatkan eviden secara langsung ke lokasi 
kegiatan.
6. Bahan evaluasi terhadap perbaikan kegiatan CIP secara 
berkelanjutan.

Memperhatikan penjelasan uraian diatas dan respon yang 
baik dari pimpinan fungsi pada  praktek pelaksanaan audit di 
Gresik tentunya sudah cukup bagi Auditor dan Auditee untuk 
dijadikan sebagai sinyal bagi terlaksananya kegiatan audit 
continuous improvement programnya di seluruh Unit Operasi/
Bisnis dan Anak Perusahaan dengan lancar. Selanjutnya mari 
kita tunggu komitmen dari kedua pihak untuk bisa terlaksananya 
kegiatan audit CIP ini dengan lancar.•

Kick Off PQA Life Cycle Year 2011,
Perjalanan Panjang Itu Sudah dimulai

Kick-Off Pertamina Quality Asessment (PQA) Life Cycle yang dilaksanakan di Auditorium Lantai Mezanine 
Kantor Pusat Pertamina pada tanggal 06 April 2011 yang lalu merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang 
PQA dalam upaya meningkatkan kinerja Perusahaan. Hari itu juga merupakan tonggak di mulainya “babak baru” 
dalam kehidupan PQA.

Jika sejak tahun 2003 Pertamina ‘menganut’ Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MCfPE) 
dalam memotret proses bisis dan hasilnya, maka mulai tahun 2011 digunakan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina 
(KKEP) yang merupakan hasil kustomisasi MBCfPE dengan memperhatikan bentuk proses bisnis Unit Operasi/
Bisnis/Usaha dan Anak Perusahaan sehingga proses asesmen PQA dapat dilakukan secara optimal dan mampu 
memberikan rekomendasi yang realistis dalam rangka terciptanya kinerja ekselen di seluruh proses bisnis 
Pertamina.

dukungan dan himbauan direksi terhadap implementasi KKEP dan rangkaian proses PQA yang akan di 
jalankan di seluruh lingkungan Perusahaan termaktub dalam Pangarahan PTH direktur Umum dalam acara 
tersebut.

Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Esa karena dengan karunia dan rahmatnya kita sampai 
saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa berkarya demi kemajuan Perusahaan.

Pada hari ini, kita melaksanakan kegiatan Kick-off Pertamina Quality Asessment (PQA) Life Cycle 
pertanda dimulainya suatu rangkaian panjang proses peningkatan kualitas kinerja direktorat/Unit Operasi/
Unit Usaha/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan di lingkungan Pertamina.

Salah satu hal penting terkait dengan PQA adalah telah diterbitkannya suatu pedoman atau acuan yang 
dinamakan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang merupakan komitmen direksi dan manajemen 
untuk secara bersama-sama melakukan upaya perbaikan kinerja yang fokus terhadap hal-hal yang strategis 
dan terukur sehingga dapat menjamin keberlanjutan proses bisnis dan peningkatan keunggulan kompetitif 
Perusahaan.

Melihat perjalanan panjang penerapan Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence di Pertamina 
melalui program Pertamina Quality Assessment (PQA) dan mempertimbangkan dinamika iklim bisnis dan 
kompetisi global, kita telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa perlunya dilakukan kustomisasi kriteria 
Malcolm tersebut selaras dengan roadmap percepatan perbaikan kinerja di seluruh Unit Operasi/ Usaha/ 
Bisnis dan Anak Perusahaan yang ingin diwujudkan. 

dari hasil kustomisasi kriteria Baldrige tersebutlah kita menyepakati diterbitkannya KKEP ini. dengan 
ditetapkannya KKEP dalam suatu Surat Keputusan direktur Utama no.Kpts-12/C00000/2011-S0 tanggal 
18 Februari 2011 harus dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang harus dijadikan acuan baru bagi 
pencapaian kinerja ekselen di seluruh Unit Operasi/ Usaha/ Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina.

Tahapan-tahapan proses PQA meliputi penyusunan dokumen aplikasi, proses assessment, penyajian 
feedback report yang komprehensif dengan mengungkapkan kekuatan dan Opportunity for Improvement 
(OFI) berdasarkan KKEP ini harus dapat kita yakini dapat membantu dalam menyusun rencana kerja secara 
lebih baik.

Salah satu kegiatan PQA yang sangat diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin adalah 
proses penyelesaian Opportunity for Improvement (OFI) to Action for Improvement (AFI). Proses OFI 
to AFI yang merupakan proses pelaksanaan upaya perbaikan berkelanjutan proses bisnis berdasarkan 
rekomendasi hasil assessment. KKEP memberikan petunjuk tidak saja tentang bagaimana memahami 
esensi dari kelemahan dan peluang yang ada, namun juga membantu bagaimana cara menindaklanjutinya, 
temasuk penentuan prioritas, penjabaran tindaklanjut, pemilahan tanggungjawab, alokasi sumber daya dan 
pengaturan tata waktunya.

direksi berharap seluruh rangkaian upaya perbaikan kinerja berdasarkan KKEP ini harus dapat dilakukan 
secara berkelanjutan. Mari kita jadikan KKEP sebagai sistem atau pendekatan yang komprehensif terkait 
dengan pengelolaan proses dan hasil bisnis guna menjamin terciptanya kontinuitas bisnis perusahaan 
dan dapat menjadi jawaban atas tuntutan Pertamina menuju Perusahaan Minyak nasional Kelas dunia 
di tahun 2018. 

Kepada Tim Penyusun KKEP yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan seluruh aplikan atau 
calon aplikan PQA, direksi menyampaikan terima kasih atas segala upaya peningkatan kinerja Perusahaan. 
Kemampuan insan Pertamina untuk bersatu padu, saling mendukung, Insya-Allah akan menjadi titik awal 
baru dari sebuah semangat kemandirian dan kepercayaan diri untuk bersama mewujudkan visi Pertamina 
menjadi Perusahaan Minyak nasional Kelas dunia.

Akhirnya, dengan ini saya menyatakan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina menjadi acuan bagi pencapaian 
kinerja ekselen Pertamina dan dimulainya rangkaian Pertamina Quality Asessment untuk tahun 2011.

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kita petunjuk untuk 
mencapai visi dan misi Perusahaan dengan sebaik-baiknya.

Terima kasih.
Wassaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.
Jakarta, 06 April 2011
PTH. direktur Umum
Rukmi Hardihartini
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Saat sekarang ini pengukuran kinerja 
sedang menjatuhkan banyak organisasi 
di seluruh dunia, baik perusahaan 
multinasional, departemen pemerintah, 
atau badan amal kecil lokal. Ternyata, 
ukuran kinerja yang mereka gunakan 
hanya dipikirkan dalam satu hari tanpa 
ada kaitan apa pun dengan faktor-faktor 
keberhasilan kritis (critical success factor)  
organisasi tersebut.

Ukuran kinerja akan membantu 
organisasi yang kita jalankan dapat 
selaras dengan aktivitas sehari-
hari dengan tujuan-tujuan strategis. 
Buku ini diterbitkan guna membantu 
meminimalkan risiko pelaksanaan proyek 
KPI/Balance Scorecard. dirancang untuk 
tim proyek, manajemen senior, fasilitator 
eksternal, dan  koordinator tim yang 
berperan menetukan keberhasilan suatu 
proyek.

Selama bertahun-tahun banyak 
organisasi yang merasa telah memiliki 
ukuran yang disebutnya sebagai Key 
Performances Indicator (KPI), tetapi 
ukuran tersebut tidak memiliki fokus, 
kemampuan adaptasi, inovasi, dan 
kemampuan menghasilkan laba. Terdiri 
atas 10 bab, diharapkan materi-materi 
yang terdapat di dalam buku ini dapat 
membawa keberhasilan bagi organisasi. 
Buku ini ditujukan untuk menjembatani 
hubungan yang hilang antara Balance 
Scorecard karya Robert Kaplan dan 
david norton, dengan realitas penerapan 
pengukuran kinerja dalam organisasi.

Perubahan organisasional yang 
efektif sangat mengandalkan pada 
penciptaan perilaku umum yang 
merupakan bagian utama budaya kerja 
baru. dalam konteks ini, pengenalan Key 
Performances Indicator harus dilakukan 
dengan cara yang mendukung dan 
memperluas ide kerja sama kemitraan 
di tempat kerja, sebuah kemitraan di 
antara karyawan, manajemen, para 
pemasok, para pelanggan dan komunitas-
komunitas di mana organisasi tersebut 
beroperasi. Terdapat empat fondasi dalam 
penerapan Key Performances Indicator 
: 1. Kemitraan dengan staf, serikat, 
para pemasok, dan para pelanggan; 2. 
Pemindahan wewenang ke lini depan; 
3. Mengukur dan melaporkan hanya apa 
yang terjadi; 4. Menghubungkan ukuran 
kinerja dengan strategi melalui faktor-
faktor keberhasilan kritis (Critical Success 
Factor).

Sebagai salah satu fondasi KPI, 
memahami CSF (Critical Success 
Factor) organisasi adalah faktor penentu 
kelangsungan hidup organisasi. CSF 
adalah “daftar isu-isu atau apek-aspek 
kinerja organisasi yang menentukan 
kesehatan, vitalitas, dan kesejahteraan 
organisasi. dengan memahami CSF lebih 
lanjut staf mengetahui tindakan prioritas 
yang harus dilakukan, sehingga tindakan 
sehari-hari yang dikerjakan terkait dengan 
strategi organisasi.

Buku ini merupakan sumber bagi 
siapa pun dalam organisasi yang terlibat 
dalam pengembangan dan penggunaan 
KPI. Sangat diharapkan bahwa semua 
anggota tim proyek KPI, fasilitator 
eksternal, koordinator tim, dan fasilitator 
bahwa mereka memiliki rencana yang 
sama, dan hasil yang diharapkan setelah 
menjalankan KPI dapat membangun 
organisasi berjalan lebih maksimal dan 
juga dapat mengklarifikasi isu-isu yang 
ada di perusahaan.MPPErPUSTAkAAN

JAkArTA – Tak terasa 45 tahun sudah, tepatnya 12 April 2011 media 
penerbitan internal Pertamina, yakni Media dan Warta Pertamina, telah 
menemani pembaca di lingkungan Pertamina. Media Pertamina yang 
dulunya bernama Bulletin Pertamina diterbitkan berdasarkan izin cetak 
dari departemen Penerangan no. 247/SK/dPHM/SIT/1966 tanggal 
12 April 1966 dan Pepelrada no. Kep 21/P/VI/1966 tanggal 14 April 
1966. nama dan tampilan Bulletin Pertamina berubah sejak April 2007, 
ketika tranformasi di Pertamina digulirkan. Sementara Majalah Warta 
Pertamina juga terbit setelah mendapatkan izin cetak pada tanggal 
dan nomor yang sama dengan Papelrada no. Kep 221/P/VI/1966 
tanggal 14 April 1966.

Selama kurun waktu hampir setengah abad itu, terjadi perubahan 
perwajahan dari tahun ke tahun sesuai dengan dinamika perusahaan. 
Selain menyampaikan informasi, media internal sekaligus menjadi 
sarana untuk menanamkan budaya yang sesuai dengan arah kebijakan 
manajemen perusahaan. demikian pula dari kalangan pekerja media 
internal sebagai sarana penyampaian aspirasi untuk perbaikan 
perusahaan. 

Berdasarkan Survei Media Internal yang dilakukan pada Agustus 
tahun 2010, dan menjaring 1249 responden menunjukkan Media 
Pertamina menududuki urutan ke dua sebagai media yang mudah 
diakses para pekerja, setelah Broadcast, dan Warta Pertamina berada 
di urutan ke 4. (tabel)

Email Broadcast merupakan media internal yang paling banyak 
diakses oleh karyawan Pertamina (28%). disusul oleh Media Pertamina 
(25%), Website Pertamina (23%), Warta Pertamina (17%), Pertamina 
TV (6%) dan Town Hal Meeting (1%). Banyaknya audiens yang 
mengakses email broadcast karena  pesan yang disampaikan singkat, 
cepat, dan tepat bagi pekerja yang sibuk dengan agenda kerja.

PErFOrMA MEDIA PErTAMINA
Positioning Media Pertamina ini jelas menjadi sebagai sarana 

untuk menyosialisasikan kebijakan manajemen ke pekerja, sebagia 
sarana penyampaian aspirasi pekerja, membangun komunikasi dua 
arah antar pekerja dan manajemen, serta menjadi agen perubahan 
budaya perusahaan. 

Tingkat Readership pembaca Media Internal hasil survei cukup 
menggembirakan. dengan 1249 responden yang mengikuti survei 
sebanyak 96% pekerja rutin membaca Media Pertamina,  94% pekerja 
rutin membaca Majalah Warta Pertamina. 

Posisinya lebih baik dibandingkan media internal lainnya yakni 
Pertamina Televisi dan Website. dimana Pertamina Televisi yang 
usianya relatif baru tingkat viewership-nya juga cukup menggembirakan 
yakni sekitar 87%.  

USULAN PErBAIkAN 
namun demikian, meski  tingkat readership Media Internal tinggi, 

45 TAHun 
MeneMAnI PeMBACA,

masih banyak catatan perbaikan dari responden, yang menjadi 
bahan perbaikan media internal di masa mendatang. Seperti 
masalah kemasan media, baik dari segi tampilan fisik maupun isi 
(foto pendukung seremonial, bahasa yang sangat teknis, serta 
layout). Responden juga berharap perlunya keberagaman artikel, 
khususnya untuk majalah Warta Pertamina.  

Perlahan telah dilakukan perbaikan kemasan Warta Pertamina, 
baik dari tampilan fisik maupun layout.  Sementara untuk Media 
Pertamina masih tetap mempertahankan kemasan yang lama, 
namun ada sedikit tambahan mengembangkan artikel CSR dalam 
kemasan feature. Atas waktu yang diluangkan para pekerja dalam 
mengisi survey beberapa waktu lalu, dan bertepatan dengan ulang 
tahun Media serta Warta Pertamina, kami umumkan para pemenang 
survei yang berhak menerima tanda terima kasih dari kami.MPs

PEMENANg SUrVEY MEDIA : 

Basuki Wibowo
nopek : 741996
Assistance HR Contract & demand
Hadiah Ipad

doly Pratama Yudha
nopek : 748162
Asisten Penerimaan dan Penimbunan depot FP LPg Balongan
direktorat Pemasaran dan niaga
Hadiah notebook Lenovo

dessy Fithri
nopek : 745486
Asisten Administrasi Pp depot Sei Siak, dit. Pemasaran dan niaga
Hadiah notebook Lenovo

Fachrurazie
nopek: 672481
data & geomatics expert, direktorat Hulu
Hadiah  BlackBerry gemini

Mahmudah Albert
nopek : 533655
Asisten Manager Perbendaharaan, Semarang. direktorat Keuangan
Hadiah BlackBerry gemini

Suryadi
nopek: 719178, 
PT Pertamina eP, PeP Produksi
Hadiah BlackBerry gemini

Pengambilan hadiah bisa bisa menghubungi 
Redaksi Media Pertamina : Jl. Perwira 2, Lantai 3, Ruang 306.  
Tlp 021 381 5966

Media dan Warta Pertamina 
Memberikan  yang Terbaik
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SALIS S. APrILIAN
SVP Upstream Strategic Planning and 
Subsidiary Management
direktorat Hulu
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gM rU III ADAkAN kUNJUNgAN kE MUSPIDA

PLAJU - Mengawali kunjungan kerja ke Muspida, 
pada 23 Maret 2011, GM RU III Irwan didampingi 
Manager Refinery Planning & Optimization Eman 
Salman Arief, Legal & General Affairs Manager 
Migdad, Security Section Head Soeyadi dan Public 
Relation Section Head Jamsen Purba  mengadakan 
kunjungan ke Kapolda Sumsel  Irjen. Pol. drs. 
Hasyim Irianto. Menurut Public Relation Section 
Head Jamsen Purba, kunjungan dimaksud untuk 
memperkenalkan diri sebagai GM RU III sekaligus 
bersilaturahmi mempererat hubungan baik dalam 
kerjasama pengamanan kilang RU III.  Kunjungan 
ke Kapolda merupakan awal rangkaian program 
kunjungan ke Muspida, setelah ini direncanakan ke 
Gubernur Sumsel, Pangdam II Sriwijaya dan Walikota 
Palembang.MP rU III

IWAN HArTAWAN
Vice President Aviation
Petroleum Product Marketing & Trading
direktorat Marketing & Trading
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PT PErTAMINA EP FIELD rANTAU
ADAkAN DOA BErSAMA DI LOkASI TAJAk SUMUr rNT-SZ11

rANTAU - PT Pertamina EP Field Rantau, Senin (14/3) melakukan doa 
bersama keselamatan tajak sumur RnT-SZ11 yang terletak di kampung 
Kebun Rantau, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar ± 
10 km arah Timur kota Kuala Simpang. dalam kegiatan doa bersama 
tersebut hadir Tim Manajemen Pertamina EP Field Rantau, Onshore 
drilling Manager Area nad-Sumbagut, Supt. drilling departement 
Region Sumatera, Head of Hospital Pertamina Rantau, para pekerja, 
pemuka dan tokoh masyarakat serta masyarakat yang berada disekitar 
lokasi penajakan. Asisten Manajer Perencanaan & Engineering Rizal 
Risnul Wathan mengharapkan kepada seluruh pekerja dan pekarya 
yang berada di lokasi, agar selalu mematuhi aturan dalam menjalankan 
tugas untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat operasional 
atau merugikan perusahaan. dalam kesempatan itu sebagai bentuk 
kepedulian perusahaan, Pertamina EP Field Rantau memberikan 
santunan secara simbolis kepada 100 orang anak yatim dan kaum 
dhuafa, masing-masing Rp.150.000.MP PEP rANTAU

rIFkY EFFENDI HArDIJANTO
GM Fuel Retail Marketing Region IV,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & distribution,
direktorat Marketing & TradingFo
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LOMBA CErDAS CErMAT AgAMA ISLAM

CILACAP - dalam rangka memperingati Maulid nabi Muhammad 
SAW, Jamiatul Khoeriyah Khomsat Baiturrahmah donan Badan 
dakwah Islam (BdI) RU IV Cilacap  menyelenggarakan lomba cerdas 
cermat agama Islam di Masjid Baiturahman Komperta donan, (8/2). 
Lomba cerdas cermat agama Islam diikuti sebanyak 10 RT dari 
Kelurahan Lomanis donan dan Sidanegara, Kecamatan Cilacap 
Tengah. ny. Heri Sulaksono selaku Ketua penyelenggara sekaligus 
sebagai Ketua Jamiatul Khoeriyah Komsat Baiturahmah BdI RU IV 
Cilacap mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah 
islamiyah antar umat, meningkatkan semangat mengaji,  dan upaya 
untuk  meningkatkan ibadah sebagai salah satu strategi pengajaran 
pengetahuan agama Islam yang efektif. Sebagai juara I, II, dan III 
masing masing diraih oleh Jamaah Majelis Taklim Jamiatul khoeriyah 
RT 03 dan RT 04, keduanya dari Kelurahan donan sementara untuk 
juara III diraih RT 01 Kelurahan Sidanegara.MPrU IV

ELDY HENDrY
Manager domestic & Overseas Aviation 
Marketing, 
Aviation,
Petroleum Product Marketing & Trading,
direktorat marketing & Trading

AgUS MAULANA
Manager Aviation Operation,
Aviation,
Petroleum Product Marketing & Trading,
direktorat Marketing & Trading
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PrIYO PErWITO
Manager CnG Commercial,
Business development & Commercial,
Gas,
direktorat Marketing & TradingFo
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ADI HArYONO
Manager Gas Product Marketing,
LPG & Gas Product marketing,
Petroleum Product Marketing & Trading,
direktorat Marketing & Trading

kArANTINA MArHAENI
Manager HR Corporate Function,
HRd,
direktorat SdM,
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gUSTINI rASWATI
Manager HR Information System 
Communication,
HR Operation,
HRd,
direktorat SdMFo
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PdSI Minimalkan Risiko 
Melalui Monitoring System

APkIPrAH anak perusahaan
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Management Walk Through ke PeP Field Bunyu

Tingkatkan Produksi dari 
4 Sumur eksploitasi
JAkArTA - Pertamina EP (PEP) Region Jawa ber-
ha sil melakukan kegiatan pemboran empat sumur 
eksploitasi di lapangan eksisting. Pemboran yang 
selesai dilaksanakan pada Triwulan-I 2011 tersebut 
memberikan kontribusi peningkatan produksi yang 
sangat signifikan. Hasil uji produksi keempat sumur 
tersebut mencapai 2.686 barel per hari atau 313 persen 
daripada target yang ditetapkan BPMIGAS.

PJ. direktur Operasi PT Pertamina EP Tony 
Harisman memaparkan bahwa target keseluruhan yang 
ditetapkan BPMIGAS untuk keempat sumur tersebut 
sebesar 650 barel per hari. namun hasil pengujian 
pada keempat sumur tersebut menunjukkan produksi 
minyak sebesar 2.686 barel per hari atau 2.036 barel 
lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. 

Keempat sumur tersebut terdiri yaitu SMG P11 di 
Semanggi, Jawa Tengah, sumur CLU 09 Cilamaya 
Utara, Karawang Jawa Barat, RdG 50 di Majalengka 
Jawa Barat, dan CMB 22 Cemara Barat di Indramayu 
Jawa Barat. Selain keempat sumur tersebut, PEP Re-
gion Jawa juga masih melaksanakan proses penye-
lesaian pemboran eksploitasi pada sumur SMG P9 
dan P10 di Jawa Tengah dan sumur AJW-P02 di 
Arjawinangun Cirebon Jawa Barat. 

“Kami berharap sumur-sumur eksploitasi ini dapat 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi 
migas sebagaimana hasil yang dicapai pada empat 
sumur terdahulu. dan hal ini akan menjadi bukti konkrit 
PEP mewujudkan upaya-upaya berkelanjutan untuk 
meningkatkan produksi. Hingga bulan Maret 2011 
ini, pencapaian produksi PEP (YTd – Year To date) 
adalah 99,5 persen dari sasaran yang telah ditetapkan 
BPMIGAS,” tegas Tony. 

Lebih lanjut Tony menjelaskan bahwa PEP 
bertanggung jawab untuk mengelola lapangan yang 
sekitar 80 persen sudah tergolong tua dengan angka 
penurunan produksi alamiah rata-rata 18 persen. 
Artinya, untuk menjaga produksi yang stabil, PEP 
harus melakukan upaya peningkatan produksi seki-
tar 30 persen. Sehingga 18 persen produksi dapat 
menutup angka penurunan yang terjadi secara 
alamiah. Sedangkan sisanya adalah untuk mewujudkan 
pertumbuhan produksi berkelanjutan. “Kami telah 
mem buktikannya dengan pertumbuhan angka produksi 
selama lima tahun terakhir,” ujar Tony. 

Tony menegaskan bahwa pihaknya tetap optimis 
untuk bisa mewujudkan harapan dengan terus meng-
giatkan kegiatan eksploitasi dan reaktivasi lapangan-
lapangan yang dulunya ditinggalkan (suspended) 
karena dinilai saat itu tidak ekonomis.Tapi dengan 
kenaikan harga minyak yang tinggi seperti sekarang 
ini, banyak lapangan-lapangan atau sumur-sumur tua 
yang dibuka kembali. 

Tony optimis target produksi PEP akan mampu 
dicapai apabila berbagai kendala non-teknis di la-
pangan, mendapatkan support dari berbagai pi hak 
(sta keholders) untuk bersama-sama mencari pe me-
cahannya. 

“dengan keberpihakan negara kepada National 
Oil Company (nOC), seperti PEP ini, maka kebijakan 
tersebut akan turut membesarkan nOC. dengan 
memiliki nOC yang besar maka keuntungan dari nOC 
tersebut pada akhirnya akan kembali ke negara dan 
memberikan dampak positif bagi negara itu sendiri”, 
ujar Tony.  

Pada tahun 2010, PEP telah selesai melaksanakan 
pemboran 10 sumur wildcat, 8 sumur deliniasi, dan 1 
sumur re-entry. dari jumlah tersebut 14 sumur ekplorasi 
telah menemukan kandungan hidrokarbon yang sangat 
signifikan. Keberhasilan ini menambah sukses rasio 
pemboran ekplorasi mencapai 74 persen, yang menjadi 
salah satu faktor stimulir optimisme PEP terhadap 
potensi pertumbuhan angka produksi.MPPEP

JAkArTA – dalam rangka 
memperkuat perusahaan me-
nuju kelas dunia dibutuhkan 
sistem Informasi Teknologi (IT) 
yang terintegrasi. Untuk itulah 
PT Pertamina drilling Services 
Indonesia (PdSI) melakukan 
Go Live Risk Management 
Monitoring System, di Kantor 
Pusat PdSI Menara Standart 
Chartered, Jumat (25/3).

“Adanya sistem IT ini, kita 
lebih gampang memonitor 
segala aspek, baik dari aspek 
administrasi, teknikal, maupun 
komersial. Mudah-mu dah-
an 2011 ini, sistem moni-
toring manajemen risiko yang 
berbasis IT tersebut bisa kita 
gunakan secara maksimal 
oleh jajaran PdSI,” ungkap 
direktur Utama PT PdSI, 
Amran Anwar. 

Berdasarkan data, total 
potensi kejadian risiko PdSI 
pada 2010 terdapat 55 po-
tensi kejadian risiko. Yaitu, 
pemasaran & pengembangan 
ada lima potensi kejadian 
risiko, Operasi ada 19 potensi 
kejadian risiko, SCM ada 2 
potensi kejadian risiko, HSE 
(7 potensi kejadian risiko), 

keuangan (5 potensi kejadian 
risiko), keuangan (5 potensi 
kejadian risiko), HRd (5 
potensi kejadian risiko), IT 
(6 potensi risiko), Legal (2 
potensi risiko) dan SPI (4 
potensi risiko).

dengan adanya Risk Mana-
gement Monitoring System 
ini maka setiap saat bisa 
me monitoring sejauhmana 
optimalisasi dari pemantauan 
dan pengendalian terhadap 
adanya potensi kejadian yang 
dapat menimbulkan risiko di 
PdSI.  namun jika prosedur 
pelaksanaan manajemen 
risi ko tidak dilakukan de ngan 
benar maka produk-produk 
yang dihasilkan tidak akan 
optimal. 

Menurut Amran, monitoring 
sistem ini mengoptimalkan 
target RKAP diantaranya 
adalah target Safety, Ling-
kungan, Pendapatan, Kinerja 
Operasi, kesehatan para pe-
kerja dan hal lainnya yang 
terkait dengan monitoring 
sistem ini. 

Go live ini sebagai tin dak 
lanjut dari kebijakan Per-
tamina yang mengharus-

kan implementasi Risk Ma-
na gement di seluruh l ine 
bu siness termasuk anak 
perusahaan dan afiliasi dalam 
pengelolaan usahanya. 

PdSI juga telah menjadi 
role model bagi anak per us-
ahaan lainnya dalam meng-
implementasikan risk ma-
nagement system. Un tuk 
me ngelola risk register dan 
monitoring penanganan risk, 
PdSI akan menyuplai data 

risiko ke dalam enter prise Risk 
Management Corporate.

Hal tersebut bertujuan agar 
tersedianya sistem aplikasi 
risk management system 
yang mampu menampung 
database risiko yang ada 
beserta cara pengelolaannya. 
Selain itu, tersedianya sistem 
monitoring pengelolaan ri-
siko yang menciptakan pe-
ngelolaan risiko secara baik 
dan benar.MPIk

BUNYU - direksi dan jajaran manajemen PT Pertamina 
EP melaksanakan kegiatan Management Walk Through ke 
Field Bunyu, Selasa (22/2). Kunjungan ke daerah operasi 
ini merupakan salah satu agenda manajemen dalam melihat 
secara langsung kinerja operasi dan implementasi HSE di 
lapangan.

Pada kesempatan tersebut, rombongan Management 
Walk Through terdiri dari PJ direktur Operasi Tony Harisman 
didampingi VP HRd Setyo Wardono, GM UBEP Sangasanga 
Tarakan Satoto Agustono.

dalam sambutannya, PJ. direktur Operasi Pertamina EP, 
Tony Harisman  menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan 
Field Bunyu dalam meningkatkan produksi di Tahun 2010. 
“Kesuksesan meningkatkan produksi khususnya sumur Bn-
18 diharapkan dapat memacu kinerja seluruh pekerja serta 
diharapkan dapat lahir Bn-18 berikutnya”, ujar Tony.

dalam kegiatan ini, manajemen melakukan kunjungan 
ke beberapa fasilitas produksi Field Bunyu seperti Loading 
Terminal, Stasiun Pengumpul Utama dan Sumur Bn-18. Tim 
manajemen menyampaikan beberapa masukan dan saran, 
salah satunya adalah mengenai pentingnya nilai estetika 
dalam setiap fasilitas produksi. “Penataan fasilitas dan alat-alat 
yang ada harus pula memperhatikan nilai estetika, tak hanya 
fungsionalnya saja,” imbuh Tony.

Pada kesempatan ini, Tim Manajemen juga menanyakan 
ke beberapa operator lapangan mengenai pemahaman mereka 
tentang HSE, hal ini untuk memastikan apakah prinsip HSE 
Golden Rules sudah betul-betul dipahami oleh setiap pekerja.

Tahun ini Pertamina EP menargetkan produksi sebesar 
132.000 BOPd, tentunya target ini juga harus dijalankan sesuai 
dengan prinsip Health and Safety Environment (HSE) yang baik. 

“HSE adalah urusan semua orang, dan setiap pekerja harus 
memahami dan selalu menjalankan prinsip-prinsip HSE Golden 
Rules yaitu Patuh, Intervensi serta Peduli terhadap kesehatan 
dan keselamatan kerja,” Tony menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Field Manager Pertamina 
EP Bunyu, Muhammad Ruwahyono, menyampaikan bahwa 
kunjungan manajemen sangat diapresiasi oleh seluruh pekerja 
Field Bunyu, dan diharapkan dapat menambah kepedulian para 
pekerja akan aspek HSE sehingga target Field Bunyu untuk 
mencapai produksi tahun 2011 sebesar 4.593 BOPd dapat 
terpenuhi seiring dengan bertambahnya jam kerja selamat di 
Bunyu yang saat ini mencapai 19.400.000 jam.

Kunjungan dua hari ini juga disertai dengan Sosialisasi 
HSE Excellence dan Perjanjian Kerja Bersama Antara Serikat 
Pekerja dan Manajemen Pertamina EP yang dihadiri oleh 
seluruh pekerja Pertamina EP Field Bunyu. Komitmen untuk 
mewujudkan HSE Excellence adalah salah satu syarat untuk 
menjadi perusahaan world class dan hal ini disadari betul oleh 
Pertamina EP. Untuk itu setiap pekerja harus selalu menyadari 
pentingnya HSE serta menumbuhkan kepedulian antar sesama 
pekerja.

Sebagai rangkaian dari kegiatan tersebut juga dilaksanakan 
Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama yang dijelaskan oleh Vice 
President HRd, Setyo Wardono dan Ketua Serikat Pekerja 
Pertamina EP Akhmad Prayogi, diterangkan pasal-pasal 
perjanjian kerja untuk periode 2010-2012. “Sosialisasi ini sangat 
penting untuk menciptakan pemahaman pada tiap pekerja 
mengenai hak dan kewajiban mereka serta untuk menampung 
aspirasi dari para pekerja terutama yang bertugas di Field,” 
ujar pekerja dari Layanan Operasi Field Bunyu, Muhammad 
Fajri. MPPEP
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PHe Terus Kembangkan CBM
APkIPrAH anak perusahaan

PdSI Siap 
Terapkan ISO 31000

JAkArTA - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) terus me-
ngembangkan bisnis Gas 
Metana Batubara (GMB) atau 
Coal Bed  Methane (CMB) 
dengan menandatangani 
t iga Production Sharing 
Contract (PSC) GMB untuk 
pengelolaan Wilayah Kerja 
(WK) CBM area Tanjung IV 
Kalimantan Tengah, Muara 
Enim II dan Muara Enim II di 
Sumatera Selatan.    

Penandatanganan di la  -
kukan di Kementerian ESdM 
Jakarta, pada Jumat (1/4), 
dan disaksikan oleh Menteri 
ESdM darwin Zahedy Sa-
leh. Penandatanganan ke-
tiga PSC GMB tersebut, di-
lakukan bersamaan dalam 
acara penandatanganan  
Kontrak Kerjasama Bidang 
Migas Konvensional dan non-
Konvensional Tahun 2011.  

Adapun ketiga blok GMB 
tersebut adalah sebagai be-
rikut.  Pertama, WK GMB 
Tanjung IV dengan luas 1.600 
Km2 di Kalimantan Selatan, 
yang merupakan konsorsium 
PT Pertamina Hulu Energi 
Metan Tanjung IV dengan BP 
Tanjung IV Ltd.  

Kedua, WK GMB Muara 
Enim II  dengan luas 1.170,77 
Km2 di Sumatera Selatan, 
yang merupakan konsorsium 
PT Pertamina Hulu Energi 
Metana Sumatera 5, PT Me-
tana Enim Energi, dan  PT 
Indo CBM Sumbagsel 2 Pte. 
Ltd.

JAkArTA - Sebagai kelanjutan dari maturitas 
pe  nerapan manajemen risiko, PT. PdSI akan se-
gera melakukan penyesuaian pada kerangka ma-
najemen risiko agar dapat selaras dengan Standard 
Internasional Manajemen Risiko ISO 31000. 

Teddy Fardiansyah, Risk Management Advisor 
mengatakan dalam waktu dekat PT. PdSI segera 
menerapkan ISO 31000. Ini merupakan standar 
internasional untuk manajemen risiko yang telah 
dipublikasikan di akhir tahun 2009 dan telah disepakati 
oleh lebih dari 30 negara. ISO 31000 akan menjadi 
standar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan  
dan organisasi di dunia.

Secara umum, ISO 31000 terdiri dari tiga elemen 
penting, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, 
ke rangka kerja manajemen risiko, serta proses 
manajemen risiko. Manajemen risiko dalam organisasi 
ha nya dapat efektif bila mampu menganut 11 prinsip 
manajemen risiko yang tertuang dalam ISO 31000. 

PT. PdSI selalu berusaha untuk meningkatkan 
kapabilitas manajemen risiko dengan menanamkan 
prinsip-prinsip manajemen risiko, selalu berusaha 
untuk melakukan perbaikan atas kerangka kerja 
manajemen risiko dan menjadikan proses manajemen 
risiko sebagai bagian yang menyatu dengan setiap 
proses bisnis yang ada. Untuk mewujudkannya, 
salah satu langkah awal yang akan segera diterapkan 
adalah dengan menyelaraskan penilaian kinerja 
personel dengan penerapan manajemen risiko. 
PT. PdSI segera menyusun KPI (Key Perfomance 
Indicator) personel berbasis manajemen risiko 
(Risk Based Compensation) mulai dari BOd sampai 
dengan para pemilik risiko (risk owner) di setiap 
level organisasi. Fungsi SPI pada PT. PdSI juga 
telah memainkan peranan penting dalam mengawal 
penerapan manajemen risiko sesuai rencana kerja 
dan secara regular akan memberikan informasi ke-
pada  BOd (Komite Manajemen Risiko) berupa opini 
mengenai status pengendalian risiko terkini yang 
dihadapi organisasi.

Untuk menjadi yang terdepan dalam penerapan 
manajemen risiko, PT PdSI juga segera menerapkan 
dan melakukan Analisis dampak Bisnis (Business 
Impact Analysis/BIA). BIA dimaksudkan untuk 
mengetahui titik-titik kritis pada segenap proses 
bis nis yang memiliki dampak paling berbahaya bagi 
pencapaian target-target  bisnis yang telah ditetapkan.  
Setiap kejadian risiko yang telah diidentifikasi akan 
segera dianalisis secara rinci bagaimana dampaknya 
bagi secara kualitatif dan kuantitatif. dengan kata 
lain, semua proses bisnis PT. PdSI akan dianalisis 
untuk mengetahui keterkaitan antara suatu kejadian 
pada suatu fungsi mempengaruhi fungsi yang lain 
sampai akhirnya dapat diestimasi besarnya kerugian 
yang ditimbulkan.  dengan Business Impact Analysis, 
akan diketahui dampaknya bagi organisasi secara 
keseluruhan jika satu atau beberapa  fungsi bisnis 
mengalami kegagalan.  Langkah selanjutnya, hasil 
dari proses Business Impact Analysis ini akan 
di  susun Business Continuity Plan (BCP) untuk 
meng amankan segenap target-target bisnis secara 
berkesinambungan. 

Saat ini, dengan penuh komitmen dari BOd dan 
segenap manajemen, proses penciptaan budaya 
risiko yang kuat tengah berlangsung di dalam PT. 
PdSI. dan proses penciptaan budaya risiko ini 
akan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu secara 
berkesinambungan.MPPDSI

Penandatanganan tiga PSC GMB disaksikan Menteri ESdM darwin Zahedy Saleh dan dirjen Migas Kementerian 
ESdM Evita Legowo.

Ketiga, WK GMB Muara 
Enim III dengan luas 1.330 
Km2 di Sumatera Selatan, 
yang meruapakan konsorsium  
PT Pertamina Hulu Energi 
Metana Sumatera 4 dan  PT 
Baturaja Metana Indonesia. 

“Ini merupakan buk ti  bahwa 
PHE serius meng garap CBM. 
Kami mendukung Pemerintah 
untukmensukseskan  program 
Energi Baru dan Terbarukan 
(EBT) yang saat ini tengah 
digulirkan. Mudah-mudahan 
ke depan langkah ini mam-
pu mengatasi  shortage ke-
butuhan gas nasional,” kata 
dirut PHE dwi Martono dalam 
siaran persnya. 

dwi menambahkan  total 
firm commitment  ketiga PSC 
tersebut sebesar 13,5 juta 
do lar AS untuk masa tiga 

ta  hun pertama eksplorasi. 
“PHE akan menjadi  operator  
un tuk blok Muara Enim III dan 
Tanjung IV. Untuk Tanjung IV, 
PHE bekerjasama dengan 
BP Tanjung IV sebagai ope-
rator.”

direktur Operasi PHE 
Eddy Purnomo mengatakan  
bahwa ke depan, mencari 
mi gas yang konvensional 
semakin sulit, semakin ma  hal  
dan semakin kecil men da-
patkannya. “CBM ini menjadi 
alternatif yang semakin kecil 
risikonya. di CBM ini kita 
tidak bermain dengan biaya 
yang besar.”

Tentang potensi pasar 
CBM, Eddy menyatakan 
bahwa pasar tidak ada ma-
salah. “CBM bisa dipakai 
untuk membangkitkan energi 

listrik, bisa untuk industri pet-
ro kimia,” lanjut Eddy. ”Tek-
nologinya pun tidak rumit. Apa-
lagi kita sudah berpengalaman 
puluhan tahun di migas, tentu 
tidak ada masalah dengan 
CBM ini.”  

Se jak 2008 hingga saat ini,  
PHE telah mendirikan  9 anak 
perusahaan untuk mengelola  
wilayah kerja PSC CBM  
yang tersebar di Kalimantan 
timur, Kalimantan Tengah dan 
Sumatera Selatan. 

Potensi cadangan gas 
me tana di Indonesia setara 
dengan 453 TCF, sehingga 
mampu membantu menutupi 
kekurangan cadangan gas 
nasional. Sebagian besar 
po  tensi CBM nasional ada di 
existing Wilayah Kerja (WK) 
migas Pertamina.MPUHk

 

PANgkALAN SUSU – Untuk tahun ketiga, Pertamina EP 
Field Pangkalan Susu kembali mengelar edukasi kegiatan hulu 
migas dalam kegiatan yang diberi nama Pertamina EP Goes 
To School. Kegiatan tahun 2011 dilakukan di lima sekolah yaitu 
SMA Pembangunan nasional Pangkalan Susu, Aliyah Tarbiyah 
Islamiyah Hamparan Perak, SMA Abdi negara Binjai, MA 
Persiapan negeri Besitang dan SMA darusaadah Pangkalan 
Susu (01/04).

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan sebagai salah satu 
program corporate social responsibility PT Pertamina EP Field 
Pangkalan Susu untuk memperkenalkan kegiatan hulu migas 
kepada para pelajar khususnya yang berada di wilayah kerja 
perusahaan. “Kami ingin agar para pelajar yang berada di 
wilayah operasi kami memiliki pemahaman yang lebih mengenai 
kegiatan hulu migas dibandingkan para pelajar yang di daerah 
lain” ujar Pws. Utama Humas Ely Chandra Peranginangin.

Kegiatan PEP Goes To School dilaksanakan melalui pre-
sentasi. Materi yang disampaikan di antaranya perubahan 

Pertamina eP gelar edukasi 
Kegiatan Hulu Migas

konteks industri migas dengan lahirnya UU Migas no 22 tahun 
2001, bagaimana Pertamina menjalankan operasionalnya serta 
kegiatan eksplorasi dan produksi secara umum. Para pelajar 
juga mendapatkan kesempatan mendapatkan beraneka ragam 
doorprize dengan menjawab pertanyaan yang diajukan.

Chandra juga menjelaskan bahwa program ini dijalankan 
sejak 2009, dan hingga tahun 2011, telah dilaksanakan di 14 
sekolah SMA sederajat yang meliputi Kab. Langkat, Kab deli 
Serdang dan Kota Binjai.

“Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para pelajar 
mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina 
dan kegiatan-kegiatan di industri migas,” ujar Kepala Aliyah 
Tarbiyah Islamiyah Hamparan Perak Mhd. Razali S.Pdi.

dalam kegiatan tersebut, PEP Field Pangkalan Susu juga 
memberikan bantuan buku sebanyak 30 judul buku kepada tiap-
tiap sekolah yang dikunjungi. “Kami berharap bantuan buku ini 
dapat meningkatkan minat baca para siswa,” ujar staf CSR PEP 
Field Pangkalan Susu Rusmidah.MPPEP PANgkALAN SUSU
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Pertamina Bantu 
Korban Banjir Bandang

Bantuan yang diberikan Pertamina untuk korban banjir bandang di 12 desa di Kecamatan Tangse, Pidie, Banda Aceh 
dikumpulkan di Satkorlak Pemda Banda Aceh untuk kemudian didistribusikan ke korban banjir tersebut.
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TANgse, BANdA Aceh– 
Musibah banjir bandang 
menimpa 12 desa di Ke ca-
matan Tangse, Pidie, Ban da 
Aceh pada Kamis malam, 
(10/3). dengan ke pri hatinan 
mendalam atas musibah 
tersebut, Pertamina melalui 
program Pertamina Peduli 
memberikan bantuan senilai 
50 juta rupiah yang meliputi 
sembako, bahan makanan 
serta perlengkapan kebutuhan 
mendasar bagi para korban 
banjir bandang. Perlengkapan 
dasar  yang dimaksud, seperti 
kain sarung, selimut, mukena, 
pakaian dalam wanita dan 
pakaian anak-anak.

Bantuan berupa sembako 
dan bahan ma kanan seperti 
biskuit, mie instan, air mineral 
kemasan, roti kering, beras 
dan gula diterima oleh Tim 
Satkorlak Pemerintah daerah 
Banda Aceh yang berada di 
lokasi, pada (20/3).

Asisten Community de-
velopment External Relation 
Fuel Retail Marketing Region 
I Medan Sudarman menu-
turkan  bantuan yang diberikan 

ini adalah sebagai bentuk 
kepedulian Pertamina kepada 
sesama yang membutuhkan 
pertolongan, dan juga seba-
gai bagian dari program 
Pertamina yang peduli kepada 
lingkungan sekitar.

“Semoga bantuan ini bisa 
langsung dirasakan oleh para 

korban banjir bandang yang 
menimpa sekitar 12 desa 
di Kecamatan Tangse,” ujar 
Sudarman saat memberikan 
bantuan langsung kepada 
Tim Satkorlak Pemda Banda 
Aceh.

 Pertamina Peduli sebagai 
bentuk dari Corporate So-

cial Responsibility (CSR) 
Pertamina kepada lingkungan 
sekitar, program CSR Per-
ta mina difokuskan di bidang 
pendidikan, kesehatan, ling-
kungan hidup, dan pem ber-
dayaan masyarakat serta 
bencana alam.MPFrM rEg. I

Ru IV Adakan 
Pelatihan untuk 
Ibu-ibu Cilacap
CILACAP - Setelah memberikan solusi dengan 
membangunkan Instalasi Pengolah Air Limbah 
(IPAL) yang bisa menghasilkan biogas dari air 
limbah industri “Tahu” di masyarakat Cilacap, RU IV 
kembali berupaya memanfaatkan air limbah rebusan 
Tahu tersebut sebagai makanan penyegar “nata de 
Soya”.

Terkait hal tersebut, RU IV bekerjasama dengan 
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Cilacap melatih ibu 
ibu dari Kecamatan Cilacap selatan dan Cilacap 
Utara dalam pembuatan nata de Soya tersebut.

Pelatihan digelar di Pendopo Kecamatan Cilacap 
Selatan pada 17 Februari 2011 dan di buka oleh 
Manager General Affairs  RU IV drg R Sutarno, yang 
ditandai penyerahan peralatan produksi kepada 
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap Tetty 
Suwarto Pa mudji yang kemudian diserahkan kepada 
perwakilan dari peserta.

dalam sambutannya, drg. R Sutarno menyam-
paikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah 
untuk memberikan bekal keterampilan kepada 
ibu-ibu sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
perekonomian ma syarakat. Rencananya pe serta 
pelatihan akan dibentuk menjadi kelompok usaha 
binaan Pertamina.

Pelatihan diawali dengan presentasi mengenai 
lingkungan oleh Anjas (BLH Kabupaten Cilacap), 
dilanjutkan presentasi mengenai pembuatan nata 
de soya oleh Sla met dari Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto.

nata de soya  merupakan salah satu je nis 
nata yang berasal dari air limbah tahu dan tempe, 
memiliki komponen utama nutrisi berupa makanan 
berserat tinggi atau berunsur selulosa. Pembuatan  
nata de soya tergolong mudah. Caranya  dengan 
mengembangkan bak teri Acetobacter xylinum di 
air limbah tahu dengan rasio satu berbanding lima 
antara bibit bakteri dan limbah tahu atau tempe. 
Limbah cair tahu atau tempe terlebih dahulu 
disaring, lalu direbus dan didinginkan. Setelah dingin, 
dilakukan inokulasi dengan Acetobacter xylinum, 
yang menggunakan protein dan karbohidrat sebagai 
sumber energi untuk berkembang biak. dalam masa 
inkubasi, dihasilkan nata (krim) berupa lembaran 
lapisan  padat seperti agar-agar di permukaan cairan 
pemeliharaan. Setelah itu, bahan padat itu dipotong-
potong berbentuk kotak seperti nata de coco (dari air 
kelapa), kemudian dicuci dan direndam. Berikutnya, 
nata dimasak atau direbus, dan akhirnya dikemas 
dan siap dipasarkan.MP rU IV

Furnitur antik dari bahan kayu jati melekat sebagai 
furnitur khas Indonesia. desain yang terus menerus berubah 
mengikuti perkembangan selera masyarakat  menjadi salah 
satu alasan Galery Furniture diminati banyak kalangan.

Adalah Wibi Hanata, pemuda berusia 18 tahun yang 
masih duduk bangku SMA kelas III ini memiliki jiwa seni 
yang tinggi. Jiwa seni tersebut dituangkannya lewat karya 
furnitur berdesain klasik dan menarik sehingga memberi 
nilai tambah yang tinggi pada kayu jati.

Awalnya, usaha furnitur ini dikelola oleh orangtuanya 
sejak 1995 di ngawi-Solo, Jawa Timur dengan nama 
“Romanza Furniture”. Furnitur yang dihasilkan usaha 
orangtuanya ini masih memiliki desain yang terlihat kuno.
Setelah Wibi duduk di bangku SMA,  ia tertarik ikut membantu 
kegiatan usahanya dengan memberikan sentuhan desain 
yang lebih menarik, tanpa kehilangan sisi klasik dan kuno 
dari sebongkah jati.

Usaha ini mulai semakin berkembang sejak orangtuanya 
mendapatkan pinjaman dana PKBL dari Pertamina pada 
2003  sebesar Rp 75 juta. Wibi mengakui, Pertamina tidak 
hanya membantu dalam permodalan, tetapi juga memberikan 
berbagai fasilitas, seperti diikutsertakan dalam berbagai 
ajang pameran tanpa mengeluarkan biaya. “dengan  ikut 
pameran,  relasi kami bertambah yang otomatis omzet pun 
meningkat,” ujarnya. 

Menurut Wibi, sebelum bergabung menjadi mitra binaan 
Pertamina, omzet per bulan yang dihasilkan hanya Rp 15 
juta per bulan. namun setelah mendapatkan modal pinjaman 
dari Pertamina, omzet yang dihasilkan mencapai Rp 80 juta 
per bulan.

Saat ini kebanyakan konsumen Galery Furniture 

datang dari Surabaya dan Jakarta. “Saya berharap melalui 
pameran ini, furnitur kami akan lebih dikenal, lebih maju 
dan mendapatkan relasi dari mancanegara juga,” kata Wibi 
saat ditemui pada Pameran Indonesia Furniture Industri & 
Kerajinan Association 2011 di Arena Pekan Raya Jakarta.

Wibi  menjelaskan, saat ini dia lebih banyak mendesain 
furnitur berdasarkan hasil permintaan konsumen. Karena 
itu, desain produk-produk dari galerinya jarang ada yang 
menyamai. 

dengan mematok harga antara Rp 500 ribu hingga 
Rp 15 juta, Wibi menaruh harapan besar agar Romanza 
Furnitur sebagai induk usaha bisa buka cabang atau galeri 
di kota-kota besar, selain di depan rumah. 

Selain ingin menjadi pengusaha furnitur, selepas lulus 
SMU Wibi ingin melanjutkan kuliah ke Seni Interior dan 
Management agar usaha yang telah lama dirintis oleh 
orangtuanya bisa lebih berkembang lagi.MPIk
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