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direktur Utama Pertamina karen agustiawan melakukan 
pengecekan ke dapur-dapur warga di wilayah Geger 
kalong, Bandung.

JAKARTA – Mengabaikan perawatan paket Elpiji, 
men jadi pemandangan umum di kalangan warga 
penerima paket konversi, seperti perawatan kompor, 
tabung, regulator, dan selang. kebiasaan warga ja-
rang merawat kompor minyak tanah, ternyata masih 
terbawa saat menggunakan kompor Elpiji. Misalnya 
jarang membersihkan kompor yang terkena tumpahan 
makanan, membiarkan selang tergeletak di tanah dengan 
tumpahan aneka sisa masakan, yang mengundang 
gigitan tikus maupun semut. Hal yang dianggap biasa ini, 
ternyata bisa memicu kebocoran selang, yang berimbas 
pada kebocoran gas Elpiji.

seperti ditemui di rumah lili, warga Rt 11, Jalan 
swadaya, kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta 
selatan. saat direktur Utama Pertamina karen agus-
tiawan menyambangi rumah lili, Minggu (1/8), didapati 
selang yang tak dibersihkan. selang paket Elpiji yang 
dibalut dengan besi spiral anti tikus itu telah berkarat. 
Bahkan wujud selang di dalamnya pun sulit terlihat, 
hingga tak bisa dideteksi ada tidaknya kebocoran di 

Pertamina untuk meminimalisir insiden Elpiji, sekaligus 
mengedukasi dan mengubah budaya warga untuk 
lebih peka terhadap perawatan paket Elpiji termasuk 
aksesorisnya. tak hanya selang, kompor, tabung, re-
gulator pun juga harus diperhatikan perawatan dan 
pe nanganannya. Pasalnya masih saja ada warga 
yang mengetok-ngetok regulator atau mengganjalnya 
dengan alat khusus karena kompor tak menyala.  “kalau 
kompor tidak menyala, regulatornya jangan dipukul,  
di ganjal dengan “cobek”, atau valve dibalut karet ge-
lang, bisa jadi pemasangannya yang belum benar,” 
pa par M. toriq, kepala operasi Gas domestik Rayon 
ii Pertamina, saat memberikan penjelasan kepada 
ratusan warga yang hadir dalam sosialisasi di kelurahan 
Bintaro, Pe sanggrahan, Jakara selatan.  Namun jika 
upaya pemasangan sudah maksimal, bisa jadi valve 
tabung rusak akibat ulah oknum penyuntik tabung. Jika 
mendapatkan tabung yang bermasalah seperti ini, warga 
diimbau menukarkan dengan tabung yang kondisinya 
lebih baik.MPDSU 

dalam selang.
“tolong sering dibersihkan ya Bu, biar bisa tahu kondisi 

selang Elpiji aman atau tidak,” kata karen sambil menunjuk 
selang Elpiji di dapur rumah lili yang mulai berkarat.

Hal yang tak jauh berbeda ditemukan saat karen 
mengunjungi rumah Yayah, warga Geger kalong, kelurahan 
isola, Bandung (31/7) lalu. di rumah ini meski pemilik telah 
meletakkan tabung tidak sejajar dengan kompor, namun 
masih saja selang yang digunakan tak terawat. Penuh 
tumpahan minyak, besi spiral berkarat dan mulai keropos. 

Untuk mengantisipasi kebocoran selang,  pemerintah 
lewat kementerian Perindustrian telah mengeluarkan selang 
dan regulator standar sNi. selang tersebut bisa didapat 
warga di sejumlah agen Pertamina yang memfasilitasi 
program tukar tambah ini. “kami imbau ibu-ibu jika selang 
sudah satu tahun diganti. dan upayakan membeli selang 
yang standar sNi, jangan sekali-kali menutup selang yang 
bocor dengan dengan lakban atau selotip,” pesan karen. 

kunjungan ke rumah-rumah warga di sela-sela so-
sialisasi ini, semakin memudahkan pihak terkait termasuk 
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Mengoptimalkan Underwriting 
dan Kapasitas Treaty

Pengantar Redaksi :
Upaya terus-menerus yang di la ku kan 
PT Tugu Pratama Indonesia (TUGU), 
membuahkan hasil yang membanggakan. 
Prestasi menggembirakan TUGU 
pada 2009 adalah buah kerja keras 
seluruh pekerja dan penerapan strategi 
tepat oleh manajemen. Salah satunya 
adalah berkat pengelolaan risiko yang 

berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudent), karena 
di tahun buku 2009 terdapat pertumbuhan pada perolehan 
premi bruto, premi netto, pendapatan underwriting  dan hasil 
underwriting serta penurunan beban usaha. Sehingga TUGU 
mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp.123,77 Milyar 
dari sebelumnya yang Rp 100,88 miliar. Indikasi keberhasilan 
TUGU dalam pengelolaan risiko juga terlihat dari peningkatan 
kapasitas Treaty TUGU di awal tahun 2010, dari USD 55 juta di 
tahun 2009 menjadi USD 70 juta di tahun 2010. Selain itu, TUGU 
beserta anak perusahaan yakni Tugu Re Indonesia, Samsung 
Tugu dan Tugu Insurance Company (Hongkong) juga memiliki 
kapasitas gabungan untuk bisnis aviasi hingga US$10 juta. 
Treaty adalah suatu perjanjian tertulis antara direct insurer 
dan reasuradur. Kenaikan kapasitas treaty ini adalah salah satu 
langkah membantu program pemerintah menahan devisa dan 
meminimalkan defisit neraca asuransi nasional. Hal ini juga akan 
membantu langkah TUGU untuk menjadi perusahaan asuransi 
berskala regional maupun internasional. Berikut penuturan 
Direktur Teknik PT Tugu Pratama Indonesia Choky Leonard To-
bing, kepada Media Pertamina di Kantor Pusat PT Tugu Pratama 
Indonesia, di Jakarta.

Bisa dijelaskan seperti apa  ruang lingkup fungsi Direktorat 
Teknik di perusahaan asuransi kerugian TUGU? Untuk di tUGU 
itu sendiri direktorat teknik membawahi underwriting group, Claim 
group, reinsurance group, dan Portofolio group. dalam sebuah 
usaha asu ransi kerugian, maka akan mengenal sebuah istilah 
Underwriting yaitu proses seleksi risiko yang dilakukan oleh suatu 
group di dalam Perusahaan asuransi kerugian untuk menentukan 
apakah suatu prospek/Calon tertanggung dapat dipertanggungkan 
dalam suatu produk asuransi, termasuk persyaratan dan ketentuan 
tambahan yang diperlukan dalam suatu pengajuan permohonan 
asuransi, melalui analisa terbaik untuk memutuskan apakah suatu 
pertanggungan dapat diterima, dengan tambahan syarat, ditunda 
ataukah ditolak sesuai dengan standar underwriting guideline 
Perusahaan.

Sejauh mana Kontribusi dan Strategi Underwriting maupun 
Treaty bagi TUGU ? oleh pemegang saham terbesar kami yaitu Pt 
Pertamina (Persero) lebih condong melihat kepada hasil underwriting 
dari pada hasil pertambahan profitnya. Walaupun kebanyakan peru
sahaan asuransi melihat dari hasil gross premi ataupun melihat dari 
profitnya. Namun sebenarnya inti dari asuransi itu yang perlu lebih 
dilihat adalah underwriting result yaitu hasil operasi sendiri tanpa ada 
investment income yaitu keuntungan kurs dan keuntungan investasi 
itu tidak diperhitungkan.

Profit perusahaan asuransi bisa berdasarkan hasil company 
operation atau dibantu oleh investment income. tapi tidak menutup 
kemungkinan sebuah perusahaan asuransi underwriting result-nya 
negatif tapi dibantu oleh investment income. tapi yang diminta oleh 
Pertamina adalah underwriting yang positif.

itulah pentingnya underwriting result bagi tUGU, pengolahannya 
didalam baik dari program treaty-nya, underwriting disiplinnya itu 
sangat penting sehingga tUGU bisa mendapatkan underwriting 
result yang terbaik.

Hasil annual report 2009 menunjukkan kenaikan underwriting 
result tUGU sebesar Rp 232,7 miliar dari tahun sebelumnya tahun 
2008 sebesar Rp 165,7 miliar.

saat ini tUGU juga sudah mengalami banyak perbaikan baik 
itu dari sisi program treatynya, karena kapasitas yang saat ini kami 
miliki sebesar Us$ 70 juta sehingga mempunyai kapasitas yang lebih 
besar untuk dapat mengambil premi ataupun menutup risiko yang 
lebih besar.  salah satu untuk mengoptimalkan kapasitas dan retensi 
kita sehingga kita bisa mengambil yang lebih besar tapi bukan hanya 
mengambil saja tapi kita harus melihat kualitasnya. Misalnya dengan 
analisa survey report yang baik dan bagus sehingga kita up to date 
dengan resikonya sehingga kita bisa mengambil yang lebih banyak 
lagi dan program treaty ini kita persiapkan.

strategi yang lain adalah mengoptimalkan anak-anak 
perusahaan tUGU Group yang sekarang ini sudah jauh lebih stabil 
dan dengan semakin kuatnya sinergi kami lebih mampu memajuan 
anak-anak perusahaan.

di sisi lain, optimalisasi underwriting result juga tergantung dari 
gross premi. sekarang strategi ke depannya kami harus menaikkan 
gross premi dan mempersiapkan diri menjadi perusahaan regional 
jadi jangan hanya fokus bermain di indonesia. karena program treaty 
kami sekarang sudah dipersiapkan untuk bisa ambil risiko-risiko 

yang ada di regional.

Untuk target jangka pendeknya seperti apa? target jangka 
pendek ini tUGU juga telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan 
iPo (initial Public Offering) sejak tahun 2008. seperti yang diinginkan 
oleh majority shareholder, yaitu Pertamina. 

setelah iPo, tentunya kami sudah harus siap untuk menjadi 
pemain regional, dan bagi saya perusahaan asuransi kerugian yang 
paling siap untuk bermain ke regional itu adalah tUGU dibandingkan 
dengan perusahaan asuransi kerugian lainnya.

Untuk mencapai target tersebut, strategi apa yang telah 
disiapkan oleh TUGU? tUGU mempersiapkan Human resources 
dengan keahlian terbaik di bidang masing-masing secara profesional, 
dukungan inovasi it pun semakin digenjot, pembenahan-pembenahan 
ini dipersiapkan untuk menjadikan perusahaan yang multinasional 
ke depannya.

dan dalam rangka mengoptimalkan manajemen risiko atas 
per tanggungan asuransi yang bernilai besar dan mempunyai risi ko 
khusus, perusahaan mengadakan kontrak yang melibatkan peru-
sahaan asuransi dan reasuransi yang credible dalam bentuk program 
quota share, surplus treaty. selain itu tugu menetapkan persyaratan 
ketat dalam memilih reasuradur yang memiliki rating minimum A -.

sedangkan khusus untuk reasuransi mencoba untuk mendapatkan 
bisnis-bisnis internasional jadi mengambil dari perusahaan-perusahaan 
lain dan juga dari luar negeri. Jadi selain menyiapkan program treaty, 
kita bisa mendapatkan bisnis dari perusahaan-perusahaan lain 
tersebut.

Terus target kerja di 2010 seperti apa?  keberhasilan tidak 
lepas dari strategi yang diterapkan perseroan dalam meningkatkan 
daya saing perusahaan di pasar asuransi dengan memberikan harga 
yang kompetitif berdasarkan sound of underwriting. 

selain itu juga menempatkan investasi yang memberikan hasil 
yang optimal dalam portofolio investasi perusahaan. kemudian 
mengembangkan pasar non energi sebagai upaya memperluas pasar 
dengan masuk sektor retail corporate contohnya melalui produk health 
insurance, broker perbankan dan bisnis syariah. saat ini tUGU tetap 
konsisten menjalankan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 
periode 2007-2011 dengan fokus melakukan pembenahan internal dan 
eksternal melalui optimalisasi sumber daya dan revitalisasi pasar. 

Revitalisasi pasar dilakukan melalui penataan ulang terhadap 
potensi pasar yang ada, baik pasar yang bersumber dari Pt Perta-
mina (Persero) maupun anak perusahaannya. Penataan ini dilakuakn 
berdasarkan prinsip sinergi bisnis yang berbasis “Pertamina incor-
porated.

Revitalisasi pasar ini juga bertujuan menyeimbangkan portofolio 
bisnis antara bisnis energi, migas dan non-energi (core & non core), 
serta syariah untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan.

Apa yang diharapkan untuk keberhasilan TUGU ke depannya? 
Harapan ke depannya kami harus siap menghadapi Era CaFta- aFta, 
jika kita tidak siap maka kami peluang bisnis akan diambil oleh orang 
luar, karena bagaimanapun juga kami tidak bisa menghindar dari era 
globalisasi.

Kesiapan untuk TUGU menghadapi era tersebut sudah berapa 
persen? dari semua asuransi baik itu dari sisi treaty-nya, struktur 
maupun kapasitasnya, tUGU yang paling siap. ini adalah bagian 
dari komitmen dan kewajiban dari seluruh direktorat untuk fokus 
mendukung strategi perusahaan diantaranya  melalui optimalisasi 
sumber daya dan revitalisasi pasar. 

Terkait dengan konversi minyak tanah, Pertamina bekerjasama 
dengan TUGU sebagai penyedia asuransi bagi pengguna tabung 
LPG 3 kg, seperti apa mekanismenya? Pihak tUGU akan selalu 
memberikan best support, artinya secara asuransi tUGU diminta 
oleh pemegang saham dalam hal ini adalah Pt Pertamina (Persero) 
untuk mendukung program ini. tUGU perusahaan asuransi yang 
paling cepat untuk pembayaran claimnya dibandingkan perusahaan 
asuransi lainnya. Jika data-data sudah lengkap maka pembayaran 
sudah bisa terselesaikan dalam waktu 14 hari walaupun batas waktu 
yang ditentukan oleh depkeu adalah 30 hari. ini adalah salah satu 
bentuk added value tUGU.

kendati telah berusia lebih dari seperempat abad, tUGU masih 
tetap eksis. Perjalanan bisnisnya selama ini memperkuat semangat 
dan komitmen pemilik, pengelola, dan para pekerja untuk mampu 
tampil lebih baik. 

Perusahaan asuransi yang berdiri sejak 25 November 1981 
atas prakasa Pt Pertamina (Persero) dengan kepemilikan saham 
sebesar 65 persen ini juga telah teruji dalam meng-cover berbagai 
aktivitas bisnis, baik energi maupun non energi. Bahkan, perseroan 
memberikan perlindungan asuransi terhadap berbagai aktivitas bisnis 
ritel atau konsumer secara korporasi konvensional dan juga market 
syariah, seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kepercayaan 
seluruh stakeholder.MPIK
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pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
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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
Konsentrasi 
Pertamina

sebenarnya masih proporsionalkah Pertamina 
menanggung risiko di balik program konversi dari 
minyak tanah ke lPG? Betulkah pihak-pihak lain tak 
maksimal menjalankan tugasnya dalam program ini? 
Mengapa pers, kalangan dPR, lsM, dan pengamat 
cenderung hanya menyerang dan menyalahkan 
Pertamina di balik kecelakaan pengguna Elpiji 3 
kilogram?

Mengapa semua peristiwa yang di-blow up habis-
habisan oleh media itu seperti menenggelamkan 
keberhasilan Pertamina mengadakan dan 
mendistribusikan paket Elpiji 3 kilogram sejak  Mei 
2007, selama tiga tahun? ini seharusnya menjadi 
catatan banyak pihak, karena beberapa pihak yang 
semula ditugaskan di tengah perjalanan tidak bisa 
menjalankan tugas dengan baik, sehingga Pertamina 
sendiri yang melaksanakan.

konsentrasi direksi dan jajaran pimpinan 
Pertamina dalam tahun-tahun terakhir ini terus disibuki 
oleh urusan konversi. Bagaimana dengan kegiatan 
komersial untuk mencapai world class national oil 
company, sebuah perusahaan nasional milik negara 
berkelas dunia? ini rupanya yang banyak terganggu 
oleh urusan Elpiji. sudah berbuat banyak,  tapi ujung-
ujungnya Pertamina masih terus dihantam sejumlah 
pihak.

Bagaimana Pertamina bisa melanjutkan program 
menuju perusahaan kelas dunia, jika konsentrasi 
segenap pimpinan dan pekerja Pertamina terpecah 
oleh urusan yang sebenarnya urusan banyak 
pihak? Pertamina punya tugas dan kewajiban dalam 
program konversi, tapi tak berarti semua tugas demi 
keberlanjutan pemakaian energi ramah lingkungan ini 
dilimpahkan kepada Pertamina.

Pertanyaan banyak pihak seperti stasiun tV, media 
cetak, sampai dPR, seyogianya diarahkan kepada 
para pihak sesuai tanggung jawabnya masing-masing. 
silakan, publik mencatat narasumber yang bisa 
dimintai pertanggungjawaban, dari mulai ditjen Migas 
kementeraian EsdM (tugas sosialisasi dengan segala 
dana yang diperlukannya), kementerian Peranan 
Perempuan dan Perlindungan anak (sosialisasi berikut 
dananya), kementerian Perindustrian (urusan produksi 
tabung dan aksesorisnya), Badan standar Nasional 
(rekomendasi sNi), kementerian Perdagangan 
(mengawasi peredaran tabuang dan aksesoris di 
lapangan), dan kepolisian (berkaitan dengan tindakan 
kriminal tabung palsu dan penyuntikan gas dari tabung 
biru ke tabung hijau). 

setelah sukses menyediakan dan mendistribusikan 
44 juta paket Elpiji 3 kilogram, kini Pertamina bertugas 

memfasilitasi 
pendistribusian 
aksesoris tabung.  
nah, apakah 
adil kalau  hanya 
Pertamina sendiri 
yang menjadi 
sasaran kemarahan 
orang, caci-maki, 
pemberitaan 
miring, sasaran 
demo, dan class 
action atas semua 
peristiwa kecelakaan 
penggunaan tabung 
Elpiji 3 kilogram? 
kemana tanggung 
jawab para pihak 
yang  lain?MP

Setiap Pekerja Adalah  Public Relations Perusahaan?
Membaca maklumat dari Federasi serikat Pekerja 

Pertamina Bersatu (FsPPB) baru-baru ini membuat saya 
semakin bangga menjadi bagian dari Pertamina. Pertamina 
yang saat ini tengah mendapatkan sorotan tajam akibat 
insiden konversi minyak tanah ke lPG, hingga tudingan 
menurunkan kualitas Premium, ternyata masih memiliki 
pekerja-pekerja yang peduli dengan nasib perusahaan. 

image bahkan persepsi yang selama ini mengemuka - 
setidaknya dalam benak saya- bahwa serikat pekerja adalah 
pihak yang selalu berseberangan dengan management 
terbantahkan lewat maklumat tersebut. Bahkan dengan 
tegas dinyatakan : “kepada direktur Utama Pertamina, ibu 
Galaila karen kardinah agustiawan, FsPPB meminta untuk 
tetap tegas dan istiqomah dalam menyikapi/manghadapi 
masalah ini, dan yakinlah tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
melindungi niat baik kita, dan pekerja Pertamina dalam wadah 
FsPPB akan mendukung sepenuhnya upaya perbaikan 
berkelanjutan yang telah dicanangkan termasuk mendukung 
setiap upaya melawan/menghadapi tantangan/gangguan dari 
pihak manapun.”

Meski demikian, jika mencoba turun lebih jauh ke 
akar rumput, ternyata masih ada sikap-sikap tidak peduli 
para pekerja yang membuat kita terkadang merasa miris 
melihatnya.  Rekan saya – pekarya di Pertamina - pada suatu 
kesempatan bercerita. dalam perjalanan pulang dari kerja, dia 
bersama satu rombongan dengan pekerja-pekerja Pertamina. 
ketika ditanya tentang lPG, justru para pekerja ini balik 
bertanya kepada teman saya tentang masalah lPG. 

Pernyataan lain sempat terlontar dari seorang pekerja 
yang saya dengar sendiri beberapa waktu lalu. “itu kan urusan 
orang Gas domestik,” jawab pekerja itu enteng ketika saya 
ajak berdiskusi tentang lPG. kalimat yang terkesan tidak 
peduli dan familiar di telinga saya adalah “saya memang kerja 
di Pertamina, tapi urusan lPG saya nggak tau.”

sikap acuh dan terkesan tidak peduli dengan isu yang 
berkembang di perusahaan ini adalah salah satu masalah 
yang saya pikir harus dicari solusinya. Jika melihat  kondisi 
seperti ini masih lazim terjadi di perusahaan ini, maka 
idealisme bahwa setiap pekerja adalah marketing dan public 
relations dari Pertamina masih jauh panggang dari api.

Menjadikan setiap individu Pertamina sebagai marketing 
dan public relations perusahaan memang tidak mudah. 
Bagaimana mungkin seluruh pekerja Pertamina akan mampu 
menjadi public relations bagi perusahaannya jika pesan apa 
yang harus disampaikan saja mereka tidak tahu? Bahkan 
yang lebih parah tidak mau tahu? Bagaimana mungkin setiap 
pekerja mampu menjadi marketing perusahaan jika informasi 
produk dan portofolio perusahaan banyak di antara mereka 
yang bergeming menutup mata?

Untuk itu, jika idealisme menjadikan setiap pekerja 
sebagai public relations  perusahaan masih ada, adalah 
penting bagi setiap pekerja Pertamina untuk dibekali informasi 
terkait isu-isu yang berpotensi menjadi krisis (salah satu tanda 
paling gampang dari krisis adalah ketika isu telah menjadi 
konsumsi media massa secara besar-besaran). 

dari sisi komunikasi internal perusahaan, perlu dibuat 

strategi komunikasi internal yang masif dan lebih terarah. 
Meski saat ini isu sudah terlalu meluas, tapi saya selalu 
berpendapat tidak ada kata terlambat untuk melakukannya. 
Hal yang sebenarnya mudah dilakukan adalah dengan 
menyusun jawaban-jawaban umum, pesan-pesan penting 
dalam bentuk Question and answer (Q&a) terkait isu-isu yang 
berpotensi besar. Jika terlalu sulit untuk mempersiapkannya 
secara preventif, maka setidaknya langkah penyusunan 
strategi semacam itu dapat menjadi antisipasi, pada saat kita 
sudah mampu memetakan isu-isu mana yang berpotensi besar 
dan berdampak krisis bagi perusahaan. 

selanjutnya, sosialisasikan informasi-informasi penting tadi 
kepada seluruh pekerja. Manfaatkan seluruh channel (saluran) 
komunikasi yang ada di perusahaan. kita memiliki banyak 
channel, mulai dari Media Pertamina, warta Pertamina, 
Pertamina tV,  broadcast  via intranet, morning briefing di 
setiap fungsi, weekly meeting, coaching, dan pertemuan-
pertemuan informal lainnya seperti senam setiap Jumat pagi. 

Misalnya soal lPG 3 kilogram. setiap pekerja Pertamina 
harus satu kata soal apa penyebabnya? apa sebenarnya 
tugas Pertamina? langkah apa yang sudah kita lakukan? dan 
masih banyak hal lain yang harus dirumuskan dengan matang. 
soal tudingan penurunan kualitas premium pun harus begitu. 

dengan adanya antisipasi semacam itu, setidaknya dari 
internal perusahaan seluruh pekerja akan memiliki bekal yang 
cukup untuk menjadi public relations perusahaan. Mareka 
akan aware dan menjadi tahu bahkan lebih baik lagi akan 
mencari tahu tentang isu-isu besar yang berpotensi menjadi 
krisis seperti lPG 3 kilogram saat ini. Bukannya hanya 
semangat dan sibuk mencari tahu kapan bonus atau insentif 
akan diberikan oleh perusahaan. 

sehingga pernyataan-pernyataan seperti “itu kan urusan 
fungsi X” atau “aduh saya orang Pertamina tapi nggak tahu 
soal  Premium itu,” tidak akan pernah terlontar dari mulut-mulut 
pekerja Pertamina. 

Memang tidak mudah menggerakkan hati setiap pekerja 
untuk peduli dan merasa memiliki perusahaan dengan 
sepenuh hati. Memang tidak menutup kemungkinan, 
ada pekerja yang termotivasi bekerja dalam perusahaan 
bukan karena memiliki keterikatan batin dan loyal dengan 
perusahaan ini. Namun dengan komunikasi internal yang 
intensif, pendekatan personal yang baik, maka saya yakin 
setiap indvidu di Pertamina sebenarnya mampu menjadi 
pekerja yang memiliki keterikatan dan kepedulian terhadap 
Pertamina yang kita cintai ini dengan sepenuh hati.

dan, langkah FsPPB mengimbau pekerja (setidaknya 
yang tergabung dalam FsPPB) untuk ikut prihatin dan 
senantiasa mendukung langkah management mengatasi 
permasalahan insiden lPG dan tudingan turunnya kualitas 
Premium ini saya nilai sebagai bentuk internal public relations 
yang patut diacungi jempol dan sudah seharusnya diikuti oleh 
seluruh pekerja Pertamina. MP

Zainal Abidin
ast. Bod support

Menantang Energi Baru Pertamina
JAKARTA - “saudara-sau-
dara semua adalah energi 
baru yang kita harapkan 
mem ber ikan kontr ibusi 
mak  simal untuk percepatan 
transformasi. saudara-sau-
dara semua adalah  darah 
segar buat perusahaan ini. 
Jika pada saatnya bekerja 
nanti,  anda melihat ada 
kekurangan  dalam sistem 
be kerja di Pertamina, ma ka 
tugas anda lah untuk mem-
perbaikinya. Jangan justru 
sebaliknya, anda ikut arus 
dan larut dengan mereka 
yang anti dengan perubahan 

di perusahaan ini.”
Hal tersebut dikatakan di-

rektur sdM Rukmi Hadihartini 
yang membacakan sambutan  
dirut Pertamina karen agus-
tiawan  ketika menutup Pro-
gram BPs Batch iii tahun 
2009. acara dihadiri direktur  
Hulu Bagus setiardja, direktur 
Pemasaran & Niaga djaelani 
sutomo, direktur keuangan 
M. afdal Bahauddin, sVP 
HR Mamad samadi, dan 
lain-lain. 

selanjutnya Rukmi Hadi-
hartini  ju ga mengatakan untuk 
mem  buang jauh-jauh zona 

kenyamanan yang selama ini  
pernah didengar di lingkungan 
Pertamina. “Yang perlu diingat 
adalah bahwa Pertamina saat 
ini menghadapi persaingan 
yang luar biasa berat dari per-
usahaan-perusahaan minyak 
swasta, baik  lokal maupun 
asing, di negeri ini. Belum 
la gi  persaingan dengan 
per   usahaan kelas dunia di 
kancah global, kita masih jauh 
tertinggal. “

“karena itu saya katakan 
pada saudara-saudara, si-
tuasi yang anda hadapi sa at 
ini adalah sangat me nantang. 

dan di tangan sau dara-
saudara lah nasib Per tamina 
dipertaruhkan,” lanjut Rukmi. 

Manager Pengembangan  
kepemimpinan ida Halya 
da lam kesempatan tersebut 
melaporkan, BPs Batch iii 
tahun 2009 diikuti 197 pe-
serta, yang terdiri dari BPs 
Pengolahan (58), BPs Mar-
keting and trading (43), 
Hukum (23), Human Resource 
(19), sPi (13), Safety and 
environment (19),  Corporate 
Secretary (10), keuangan  (8) 
dan Hulu (4). MPUHK
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Pertamina Anggarkan 
Dana Pengembangan 
Blok ONWJ

Bersaing di BBM Marine

direktur Pemasaran & Niaga Pertamina djaelani sutomo mengajak para mitra kerja bidang perkapalan untuk mempererat 
kerjasama dalam melayani konsumen.

Pelumas Pertamina Sabet 
Dua Penghargaan Sriwijaya Expo
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JAKARTA -  “Pertamina 
meng alami banyak kemajuan, 
selain bahwa tantangannya 
menjadi semakin berat. te-
tapi saya percaya bahwa 
kolaborasi kami dengan  an-
da semua, rasanya tidak  
ada yang tidak bisa dicapai. 
apapun lawan kita, apapun 
kondisinya, insyaallah, kita 
mampu untuk bersaing,” kata 
direktur Pemasaran & Niaga 
Pertamina djaelani sutomo di 
acara Shippingnite. 

Fungsi Key account Ma-
rine – Pemasaran BBM industri 
& Marine menye lenggarakan 
Shipping nite pada Rabu 
(28/7) di West Mall Hotel 
kem pinsky, Jakarta. acara 
dihadiri direktur Pemasaran & 
Niaga djaelani sutomo, sVP  
Pemasaran Hariyoto saleh, 
Pjs. VP Pemasaran BBM 
industri & Marine khoiruddin  
s. Budi,  Manajer key account 
Marine amir Hamzah siagian 
beserta  jajaran Pemasaran 
BBM  industri & Marine lain-

BOGOR – Guna pengembangan blok Offshore north 
west Java (ONWJ), Pertamina persiapkan dana ang
garan senilai 500 juta dolar as per tahun. Hal ini sebagai 
tindak lanjut Pertamina yang telah mengakusisi 46 per-
sen aset BP West Java Ltd anak perusahaan dari BP 
indonesia pada Juni 2009 lalu.

“ONWJ merupakan salah satu PSC (Production 
Sharing Contract) tertua di dunia. Program kerjanya 
besar dengan budget (anggaran) sekira 500 ju ta dolar 
as tiap tahun,” tutur sVP Business develop ment 
upstream directorate Pertamina slamet Ri yadhi, dalam 
Musyawarah Kerja FWESDM di Grand Ussu Puncak, 
Bogor, senin (26/7). 

Menurut slamet Riyadhi, dana tersebut di ni lai cukup 
besar karena melihat karakter wilayah kerja ONWJ  
membutuhkan infrastruktur le pas pantai yang sangat 
kompleks. 

selain itu, Pertamina telah berhasil meningkatkan  
produksi ONWJ yang awal produksi hanya 20 ribu bph 
(barel per hari), naik menjadi 30 ribu bph.  se hingga 
Pertamina  ONWJ termasuk dalam 10 besar produsen 
minyak terbesar di indonesia. 

dalam kesempatan tersebut VP Perencanaan 
strategis dan Pengembangan Usaha direktorat Pe -
masaran dan Niaga Pertamina Nursatyo argo me-
nambahkan bahwa Pertamina akan menargetkan 
untuk menjadikan Pelumas, sebagai anak perusahaan 
perseroan. 

Menurut Nursatyo hal ini karena melihat potensi 
penjualan Pelumas yang telah mencakup lebih dari 
10 negara, antara lain australia, singapura, Malaysia, 
Vietnam, Myanmar, Bangkok, taiwan, Pakistan, dubai, 
oman, dan Belgia. 

“dengan adanya kompetisi bisnis Pelumas yang 
sangat tinggi, saat ini Pelumas Pertamina juga tengah 
menjajaki ke China dan hal ini dilakukan karena meng-
ingat peluang pangsa pasar di China yang dinilai cukup 
besar,” ungkapnya.MPIK

nya.  
djaelani menegaskan 

bahwa telah banyak yang 
dihasilkan dalam pelayanan 
bunker, mulai dari produk-pro-
duk baru, khususnya di minyak 
diesel seperti MFo 380 cst 
dan MGo 5. “di samping itu, 
ada satu  kebanggaan  karena 
Pertamina sudah bisa masuk 

ke pasar untuk melayani 
lNG,” lanjut djaelani. 

djaelani berharap bahwa 
dengan kerjasama yang baik 
antara Pertamina dengan 
para mitra, maka akan mampu 
memberikan pelayanan yang 
baik kepada masyarakat, 
khususnya  para konsumen 
pengguna bunker. Pertamina, 

menurut djaelani, masih 
meng harapkan masukan atau 
input untuk bisa mempercepat 
program  transformasi seperti 
yang diinginkan. 

acara dihadiri  general 
shipping agent, trader  inter-
national, ship owner, mobile 
bunker agent dan pelanggan 
utama BBM Marine.MPUHK

PALEMBANG - Penampilan 
yang menarik, pelayanan 
prima, desain interior yang 
luxurious, serta program 
und ian  dengan  had iah 
yang menar ik  membuat 
stand Pelumas Region ii 
sumbagsel mendapatkan 
tempat tersendiri di hati 
pengunjung sriwijaya Expo 
2010 yang diselenggarakan 
di Balai kesenian dekranasda 
Jakabaring, Palembang 16-23 
Juni 2010. 

tidak tanggung-tanggung, 
dalam keikutsertaan yang 
kedua kali pada expo ini, stand 
Pelumas Pertamina langsung 
menyabet dua penghargaan, 
yaitu sebagai stand favorit 
sriwijaya Expo 2010 dan 
peng hargaan stand terbaik ii 
untuk kategori BUMN/BUMd/
swasta dan perbankan.  
Pencapaian ini tentunya 
cukup membanggakan meng-
ingat sriwijaya Expo 2010 
melibatkan lebih dari 150 
stand dari berbagai instansi 
dan perusahaan yang ada 
di sumbagsel bahkan dari 
provinsi lain di indonesia. 

sales Manager Region 
ii Pelumas Pertamina, Bu-
diarto tedja mengatakan 
keberhasilan ini tidak ter-
lepas dari kerja keras semua 
komponen Pertamina khu-
susnya fungsi pelumas dalam 

mengkreasi stand pelumas 
menjadi  semenar ik  dan 
semeriah mungkin.

dari  bentuk memang 
stand pelumas terlihat men-
colok dan terkesan unik di-
bandingkan stand lainnya 
perpaduan warna kemasan 
berbagai jenis pelumas Per-
tamina juga menambahkan 
kesan semarak namun tetap 
dengan desain interior yang 
rapi dengan banner produk 
yang lebih edukatif membuat 
pengunjung tidak bisa mening-
galkan arena sriwijaya Expo 
sebelum mengunjungi stand 
Pelumas Pertamina. 

Hal lain yang membuat 
stand Pelumas menjadi sa-
ngat difavoritkan adalah ada-
nya paket hiburan berupa 
arena khusus karaoke dengan 
diiringi keyboard. sehingga 
meskipun nuansa produk 
Pelumas cukup banyak me-
me nuhi ruangan tetapi tidak 
meninggalkan kesan santai 
dan nyaman. terlebih lagi 
disediakan paket undian un-
tuk pembelian produk Pe-
lumas Pertamina selama expo 
berlangsung, dengan hadiah 
yang menarik seperti televisi 
flat 21 inci, handphone  dan 
masih banyak lagi.

Menurut Erwin Budianto, 
selaku penanggung jawab 
lapangan, sejak hari pertama 

pembukaan sriwijaya Expo, 
stand ini tidak pernah se pi 
pengunjung, bahkan men-
dekati hari terakhir pengunjung 
lebih membludak karena ada-
nya program undian.

“sesuai dengan tujuan 
awal nya selain promosi are-
na sriwijaya Expo ini juga 
untuk memberikan sarana 
bagi masyarakat untuk tahu 
lebih banyak tentang produk 
pelumas Pertamina. Untuk itu, 
kami menyiapkan berbagai 
jenis profil produk serta me
layani konsultasi seputar pro-
duk terutama produk-produk 
pelumas yang cukup baru di 
pasaran,” tuturnya.     

Erwin menambahkan 
de ngan keberhasi lan ini  
men jadi pemacu semangat 

untuk tampil lebih baik lagi 
jika berkesempatan tampil 
kembali di sriwijaya Expo 
2011 mendatang terutama 
model-model kreasi desain 
dan bentuk pelayanan yang 
diberikan sehingga mampu 
mempertahankan atau bahkan 
meningkatkan prestasi yang 
sudah diraih di sriwijaya Expo 
2010 ini.

Pertamina sendiri berpar-
tisipasi lewat tiga stand di 
ajang sriwijaya Expo 2010.
Yakni stand PKBL, Refinery 
Unit iii Plaju dan Pelumas 
Pertamina. selain itu juga 
Per tamina mengikutsertakan 
UkM-UkM yang merupakan 
mitra binaan PkBl dalam ex-
po tersebut.MPPMS REG. II

Ndaru kusuma, Market analyst Pelumas Region ii memboyong dua piala 
penghargaan sriwijaya Expo.   

DUMAI - Sertifikasi Gas Tester yang diselenggarakan 
di Banglat RU ii dumai (30/6) diharapkan mampu me-
ningkatkan kepedulian pekerja RU ii dumai terhadap 
aspek safety. Pelaksanaan in House training Sertifikasi 
Gas tester ini dilaksanakan sebanyak enam angkatan 
dengan peserta 30 pekerja untuk setiap angkatan.

 Manager Maintenace Planning & Support  RU ii 
dumai andi agus  yang mewakili Manager Operation and 
Manufacturing  dalam pembukaan acara mengatakan 
bahwa bisnis Pengolahan BBM ini dahulunya sangat 
mengutamakan hasil produksi sedangkan sekarang 
yang menjadi peran utama adalah aspek safety. 

andi agus pada kesempatan itu mengharapkan agar 
para peserta setelah selesai mengikuti Sertifikasi ini 
mampu mengaplikasikannya di lapangan dan mampu 
pula mentransfer ilmu yang didapatnya untuk rekan 
kerja lainnya.

dalam acara pembukaan in House training ter-
se but tampak hadir  Manager Health, safety and 
Environ mental (HsE) ahmad Muslimin dan agi Ginanjar 
Mewakili Manager HR area/BP RU ii.MPRU II

Pekerja RU II Ikuti 
In House Training  
Sertifikasi Gas Tester
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di Ascope Games
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Menneg BUMN Mustafa abubakar menyerahkan piala PoR BUMN kepada 
deputi Menteri Bidang logistik Heru susetyo.

297 SPBU di Region I Sudah Lulus Pasti Pas!

JAKARTA – Pt Pertamina 
(Persero) melepas kontingen 
olahraga untuk mengikuti 
ascope Games 2010 yang 
berlangsung di singapura. 
kontingen dilepas oleh di-
rektur Utama Pertamina yang 
diwakili oleh direktur Hulu 
Pertamina Bagus setiardja 
di kantor Pusat Pertamina, 
selasa (27/7). 

Pada ascope Games 2010 
kali ini, Pertamina mengikuti 
seluruh cabang olahraga 
yang dipertandingkan yaitu 
bulu tangkis, volly, bowling, 
golf, dart, tenis meja dan 
bilyar dengan jumlah atlit dan 
official sebanyak 60 orang. 

Pada pelaksanaan as-
cope Games 2008 di Brunei 
darussallam, kontingen Per-
tamina berhasil meraih pre-
dikat juara umum. dengan 
menjuarai tiga cabang olah-
raga dari enam cabang yang 
dipertandingkan yaitu cabang 
tenis meja, bulu tangkis dan 

tenis lapangan.
sedangkan pada tahun 

2009, ascope Games ti dak 
dilaksanakan karena adanya 
krisis global yang me landa 
di seluruh dunia. Pada tahun 
ini, ascope Games diikuti 
oleh tujuh  perusahaan mi-
gas asean, yaitu Petroleum 
Brunei darussalam, Petro-
nas (Malaysia), PNoC (Fi li-
pina), Ptt (tahiland), Per-
tamina (indonesia), Petro 
Viet nam, dan sebagai tuan 
rumah adalah Petro Group 
singapore.

“Walaupun kondisi Per
tamina saat ini sedang pri-
hatin, namun direksi te tap 
berkomitmen untuk membe-
rangkatkan kontingen Per-
tamina tentunya dengan se-
dikit penekanan biaya agar 
pembinaan olahraga tetap 
dapat dijalankan seiring de-
ngan misi kita menjadi per-
usahaan minyak nasional 
kelas dunia,” ungkap Bagus.

Bagus berpesan agar se-
luruh atlit dapat menjaga nama 
baik perusahaan. Meraih 
prestasi dengan menjunjung 
tinggi sportifitas olahraga 
dalam mempertahankan 
predikat juara umum pada 
ascope Games 2010.

sebelumnya Pertamina 
pernah menjadi tuan rumah 

penyelenggaraan ascope 
Games 2005. Pertamina 
terus memberikan dukungan 
terhadap olahraga dengan 
menjadi sponsor di berbagai 
event olahraga. Bersamaan 
dengan kegiatan ini, Per-
tamina juga mengikuti Pekan 
olahraga BUMN dan Porseni 
EsdM.MPIK

direktur Hulu Pertamina Bagus setiardja (tengah) melepas kontingen Pertamina 
untuk berlaga pada asCoPE Games di singapura.

MEDAN - Hingga awal Juli 
2010 ini, terdapat 294 sPBU 
Pertamina di wilayah Region 
i yang berkategori ”Pasti 
Pas!”. ke-294 sPBU “Pasti 
Pas!” tersebut tersebar di li-
ma provinsi, yaitu 47 di Nad, 
131 di sumatera Utara, 36 di 
sumatera Barat, 59 di Riau, 
dan 21  di kepulauan Riau.

Pertamina berkeinginan 
agar standar pelayanan 
Per tamina Way dapat dira
sakan oleh lebih banyak la-
gi masyarakat umum, dan 
konsumen akan mendapatkan 
jaminan terhadap pelayanan 
prima di sPBU Pertamina. 
Jumlah ini meningkat hampir 
dua kali lipat dibanding pe-
riode yang sama pada tahun 
lalu. dengan total 624 sPBU 
di sumatera Bagian Utara, 
berarti sudah 47,12 persen 
sPBUdi wilayah Region i 
mendapat sertifikat Pasti 
Pas!

“Pasti Pas!” merupakan 
sertifikasi yang diberikan pa
da sPBU Pertamina sebagai 
langkah dari program pene-
rapan standar Pertamina 
Way. Program standardisasi 
ini bertujuan agar semua 
sPBU Pertamina dapat seca-
ra konsisten memberikan 
pe layanan terbaik bagi kon-
sumen sesuai dengan standar 
internasional. 

APRESIASI UNTUK Shift 
TERBAIK SPBU

Pertamina menyampaikan 
apresiasi terhadap semua 
unsur yang ikut mendukung 
pelaksanaan program Per-
tamina Way dan Pasti Pas! 
ini. khususnya kepada para 
operator dan supervisor 
sPBU, yang menjadi ujung 
tombak Pertamina. 

seperti dalam program 
“Operator SPBu Competition”, 
Pertamina memberikan peng-
hargaan senilai Rp 5 juta, 
kepada shift 1 operator sPBU 
14.202.1128 - Jl. krakatau 
Ujung Medan. Hal tersebut 
karena mereka meraih nilai 
terbaik dalam peni la ian 
untuk bulan Mei 2010 lalu. 
se dangkan pada bulan se-
be  lumnya, penghargaan 
diberikan kepada shift i sPBU 
14.201.115 – Jl. H.M.Joni 
kembang darmo Medan. 
kri teria penilaian meliputi 
kelengkapan dan kerapian 
pakaian, kualitas kuantitas 
BBM, dan perawatan peralatan 
operasional di sPBU.

Untuk memastikan pene-
rapan standar pelayanan 
secara konsisten, auditor 
in ternasional independen 
akan secara terus menerus 
melakukan audit pengawasan 
setelah sertifikasi. apabila 
dalam pengawasan tiga bu-

lanan tersebut sPBU Pasti 
Pas ternyata tidak lulus au dit, 
maka sertifikatnya dicabut. 

Progam Sertifikasi “Pas
ti Pas!” ini merupakan ba-
gian dari program trans-
formasi Pertamina. Pro gram 
ini bertujuan un tuk men-
jadikan Pertamina se bagai 
perusahaan yang efektif dan 
efisien, akan men ja dikan 
Pertamina seba gai  per-
usahaan kompetitif di tingkat 
dunia. 

dengan diberlaku kannya 
UU Migas No. 22 tahun 2001 
maka keran li beralisasi sektor 
hilir migas dibuka. Untuk 
itu Per tamina selaku BUMN 
penyedia energi dalam negeri 

terus berbenah diri untuk tetap 
memenangkan persaingan. 
Format baru sPBU yang lebih 
baik harus diiringi dengan 
peningkatan pelayanan yang 
prima. 

dulu, masyarakat hanya 
membeli di sPBU Pertamina, 
bagaimanapun kondisinya. 
kini, persaingan adalah hal 
biasa. Bahkan sesama sPBU 
Pertamina pun harus bersaing 
merebut konsumen. 

dengan penerapan Per-
tamina Way, SPBU Pertamina 
membuktikan siap bersaing 
dan menjadi tuan rumah di 
negeri sendiri dengan mem-
berikan yang terbaik ke pada 
indonesia.MPPMS REG. I

Sales Representative BBM Retail Wilayah II Sumatera Utara, Awan Raharjo, 
memberikan penghargaan kepada Supervisor SPBU, Wahyudi, mewakili 
petugas shift i sPBU 14.202.1128 - Jl. krakatau Ujung Medan yang meraih 
nilai terbaik dalam penilaian untuk bulan Mei 2010.
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PERTAMINA INCAR DUA BLOK BARU
BANDUNG, (REPUBLiKA) – Pertamina berencana 

mengakuisisi dua blok migas di lepas pantai (offshore) dan 
daratan (onshore). akuisisi blok-blok migas ini diharapkan 
bisa mendongkrak produksi Pertamina sebesar satu juta 
barel setara minyak per hari (MBoEPd) pada 2015. 
“saya tidak bisa sebutkan nilai investasinya, tapi kami 
upayakan ada peningkatan produksi 50 persen dari 
organik dan 50 persen anorganik,” kata direktur Utama 
Pertamina karen agustiawan di Bandung, Jawa Barat, 
(4/8). Rencana akuisisi dua blok baru itu dibenarkan oleh 
direktur Hulu Pertamina Bagus setiardja. sejauh ini, 
me nurutnya, langkah akuisisi dua blok tersebut masih 
da lam tahap penjajakan. Yang pasti, dua blok itu berada 
di sumatera dan Jawa.

PERTAMINA TURUNKAN HARGA PERTAMAX
JAKARTA, (KORAN JAKARtA)  – Pertamina 
menurunkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax 
terhitung mulai 1 Agustus 2010 pukul 00.00 WIB. Di 
wilayah Bangka, penurunan harga jual BBM nonsubsidi 
mencapai Rp 1.250 per liter. Vice President Corporate 
Communication Pertamina B. trikora Putra menyatakan, 
harga Pertamax turun kaarena Pertamina melakukan 
penyesuaian dengan harga MoPs. selain itu, harga 
juga turun karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap 
dolar as sebesar 0,3% dibandingkan dengan periode 
sebelumnya. Penurunan harga ini bervariasi tergantung 
jenis BBM dan unit pemasarannya. Harga Pertamax Plus 
di hampir seluruh unit wilayah pemasaran mengalami 
penurunan Rp 200 per liter.

PERTAMINA INVESTASI DI BISNIS PELUMAS
JAKARTA, (fORUM) – Pertamina  akan membentuk 

anak usaha khusus menangani produk pelumas 
kendaraan pada akhir tahun 2010. diharapkan 
perusahaan baru itu akan lebih mampu bersaing di pasar 
domestik dan internasional.  “Pertamina menganggap 
unit bisnis usaha pelumas lebih layak menjadi anak 
perusahaan karena dinilai mampu mencapai target 
penjualan 542.299 liter tahun ini,” ujar Vice President  
Perencanaan strategis dan Pengembangan Usaha 
direktorat Pemasaran & Niaga Pertamina Nursatyo argo. 
Proses pembentukan anak usaha ini sedang disususun 
di kementerian BUMN dan mungkin siap beroperasi 
akhir 2010 atau awal 2011. Pertamina selama ini telah 
menjual produk pelumas beragam jenis kendaraan ke 
11 negara tetangga. Pelumas Pertamina cukup laris 
di taiwan, Myanmar, singapura, Belgia, Pakistam, Uni 
Emirat arab, Qatar, australia, dan thailand.

PEMERINTAH PERTIMBANGKAN 
KOMPENSASI BUAT PERTAMINA

JAKARTA, (iNVEStOR DAiLY) – Pemerintah akan 
mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada 
Pertamina dalam menjalankan tugas public service 
obligation  (Pso) Elpiji karena ada disparitas harga 
antara Elpiji 3 kg dan 12 kg. “saya melihat kita perlu 
hargai upaya untuk atasi disparitas harga. Masukan 
dari Pertamina adalah masukan baik dalam arti ingin 
mengatasi masalah disparitas,” kata Menteri EsdM 
darwin Zahedy saleh di kantornya. darwin mengatakan, 
berdasarkan masukan dari Bareskrim Polri, disparitas 
harga Elpiji 3 kg dan 12 kg  telah menyebabkan 
maaraknya kasus pengoplosan. kementrian EsdM akan 
berupaya untuk menyelesaikan disparitas harga itu. 
“Perlu dirumuskan formula kompensasi untuk Pertamina, 
Jadi, Pertamina tidak menanggung kerugian dari selisih 
harga gas tersebut,” katanya.

PERTAMINA SIAP AMBIL StANDBY LOAN 250 
JUTA DOLAR AS

JAKARTA, (iNVEStOR DAiLY) – Pertamina akan 
mengambil pinjaman siaga (standby loan) sebesar 250 
juta dolar as jika konsumsi BBM bersubsidi mencapai 
40,1 juta kl atau melampaui kuota BBM bersubsidi da-
lam aPBNP 2010 sebanyak 36,5 juta kl. Hal tersebut 
di te gaskan direktur keuangan Pertamina M. afdal Ba-
hauddin di Jakarta.MPRO
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Belajar Prinsip Manajemen Mutu dari 
10 QC Maxims (Bagian II)

KOMET Jelang MAKE Study

Pada Q-Corner sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip manajemen mutu harus 
dipahami dan menjadi dasar bagi setiap tindakan yang diperlukan dalam membangun dan 
menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan. tanpa 
menggunakan  prinsip tersebut, maka sesungguhnya sistem manajemen mutu tidak akan 
memberikan manfaat secara keseluruhan.

 dan Masaake imae (1971) yang ditulis dalam bukunya berjudul 10 QC Maxims 
yang kemudian juga menjadi acuan dalam standar iso 9001 mengemukakan 10 intisari 
manajemen mutu. Menyambung diskusi kita mengenai prinsip manajemen mutu ala 10 QC 
Maxim, sekarang kita akan melanjutkan dengan prinsip yang ke-enam.

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

apa yang dikatakan standar iso 9001 tentang perbaikan? Perusahaan harus 
mengambil langkah-langkah untuk mengeliminasi penyebab terjadinya ketidak sesuaian 
agar masalah yang sama tidak terulang kembali.tindakan yang diambil haruslah dengan 
dampak yang ditimbulkan.

apa yang dikatakan standar tentang pencegahan? Perusahaan harus memastikan 
langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan penyebab-penyebab ketidak 
sesuaian untuk pencegahan yang diambil haruslah sesuai dengan dampak potensi yang 
ditimbulkan.

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

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

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

sasaran perlu ditetapkan agar evaluasi keberhasilan dapat dilakukakn setelah 
perbaikan.dalam penetapan sasaran biasanya digunakan prinsip “sMaRt”.

S =Spesific : sasaran harus jelas dan spesifik
M =Measurable : sasaran harus dapat diukur
A =Attainable : sasaran harus realistis dan mungkin dicapai
R =Reasonable : harus ada alasan terhadap pemilihan sasaran.
T =Time : sasaran harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

9. Market in Concept. konsep dasar merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan 
produk dengan memfokusakan perhatian pada kebutuhan pasar, bukan pada apa yang 
mampu diproduksi atau dibuat oleh perusahaan. Hampir sama dengan konsep fokus 
pelanggan, konsep pasar lebih menekankan pada kebutuhan pasar.sebelum memproduksi 
secara massal sebaiknya prusahaan meliti kebutuhan pasar.secara lebih fokus kebutuhan 
pasar berarti melihat kebutuhan,persyratan, harapan, calon pelanggan pad segmen yang 
menjadi terget.

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

Peserta Konvensi 
Mutu RU III Tahap 
2 Ada Peningkatan

SURABAYA - iCM Project atau integrated 
Change Ma nagement Project adalah bagian dari 
BtP iiM (integrated inventory Management). 
iCM Program ditujukan untuk mendukung 
pekerja --yang terlibat transaksi  MysaP-- dari 
sisi peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
pekerja dalam mengutilisasi dan mengadopsi 
system MysaP di lingkungannya. dengan 
itu diharapkan continous improvement  pada 
program iCM tersebut dapat mendukung pe-
manfaatan MysaP secara optimal. 

iCM memiliki beberapa milestones, ya itu: 
MySaP Kaizen workshop, Spiritual empo-
werment Program, training Management, 
Pe ngembangan tko/tki, Program apresiasi, 
dan user Support Mechanism.  

MySaP Kaizen workshop bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan pelaku proses bis-
nis terhadap proses bisnis secara end to end, 
sehingga mereka bisa mengetahui dam pak 
daripada pekerjaan mereka kepada pekerja 
yang menjalakan proses bisnis selanjutnya. 

Pada tahun 2009, workshop Kaizen telah 
dilang sungkan  untuk  modul otC dan P2P 
non Hydro.  di tahun 2010, iCM memfokuskan 
MySaP Kaizen workshop pada modul otC, 
P2P StO (Hydro), iM Hydro, dan iM non 
Hydro. roll out pertama telah berlangsung di 
surabaya, pada tanggal 12 – 16 Juli 2010 untuk 
modul otC (Order to Cash), Finance, sPC dan 
P2P, dengan peserta dari Patraniaga.  Untuk 
membantu peserta workshop memecahkan 
masalah detail operasional, di penghujung 
program workshop menyediakan sesi Clinic di 
mana para peserta workshop dapat bertanya 
kepada narasumber mengenai masalah 
MysaP yang dihadapi sehari-hari dalam pe-
kerjaan. 

dalam workshop ini, seluruh peserta tam-
pak antusias dalam mengemukakan masalah 
dan berbagi pandangan dalam menghadapi 
permasalahan. keterlibatan narasumber 
dan fasilitator sangat membantu peserta 
workshop membuka wawasan dan wacana 

dalam menyelesaikan permasalahan yang 
ada dan membangun kebersamaan serta kerja 
sama peserta. dengan konsep continuous 
improvement, seluruh peserta kaizen akan 
dilibatkan dalam MySaP Online forum http://
intra-prd.pertamina.com/mysap_of/. disana 
pe serta dapat pula melakukan konsultasi me-
ngenai permasalahan terkait transaksi MysaP 
di unitnya. 

MysaP Kaizen workshop dijadwalkan 
akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini. 
diharapkan program ini mendapat dukungan 
dari seluruh jajaran dan peserta terlibat, 
sehingga ajang ini benar-benar menjadi sarana 
peningkatan perbaikan berkelanjutan sesuai 
dengan spirit kaizen itu sendiri. 

sampai jumpa di MysaP Kaizen workshop 
berikutnya!

PLAJU - konvensi Gugus kendali Mu-
tu (GkM) RU iii tahap 2  yang di ge lar 
pada 4-5 agustus 2010 di Gedung 
komering dan lamusi, hingga minggu 
terakhir pengumpulan makalah di 
Quality Management (QM) mencapai 
78 makalah (GkM 9 makalah, ss 64 
makalah, PkM 5 makalah). Quality 
Ma nagement Section Head aries 
Ham dani saat dikonfirmasi Public re-
lations di sela-sela kesibukannya me-
ngatakan, jika dibandingkan dengan 
tahap pertama pada bulan april lalu ada 
peningkatan peserta cukup signifikan.
Padahal kebanyakan pekerja masih 
terfokus kepada kondisi operasional 
kilang yang belum normal. “Mudah-
mudahan setelah operasional kilang 
normal, peserta GkM, ss maupun PkM 
bisa lebih banyak lagi. sebab, yang 
dilakukan pekerja dalam meningkatkan 
keandalan kilang bisa dituangkan dalam 
makalah berikutnya,” ujar aries.

Yang diharapkan dari konvensi saat 
ini, bukan hanya kuantitas makalah 
yang semakin bertambah, tetapi kualitas 
makalah, “sehingga ber GkM bukan 
sekedar mengejar target kPi, tetapi 
demi kemajuan kilang, meningkatkan 
efisiensi, produktifitas yang bermuara 
pada peningkatan daya saing mutu 
produk RU iii,” tuturnya.

Untuk mencari kualitas makalah, 
diadakan konvensi hingga tiga tahap 
dan setiap makalah diaudit langsung ke 
lapangan oleh tim juri untuk mengetahui 
apakah ide tersebut benar-benar 
diimplementasikan di lapangan.

dikatakan aris, sebenarnya, per-
tum  buhan GkM, ss maupun PkM, 
sa  ngat membutuhkan dukungan, 
ma  sukan dari tim Manajemen dan 
Section Head. ini diperlukan agar 
setiap GkM, ss maupun PkM bisa 
mengimplementasikan di lapangan, 
sehingga ber GkM me ra sa dihargai dan 
memiliki makna, man faat nyata untuk 
menambah ke andalan kilang. “saat ini 
ada 18 ss belum diimplementasikan. 
diharapkan ke depan 18 ss itu bisa 
di implementasikan semua, sehingga 
se mangat pekerja dalam berinovasi 
dihargai,” tegasnya.

Mengingat kondisi kilang RU iii 
sudah beumur, ide sekecil apapun 
un tuk menambah keandalan kilang 
sangat dibutuhkan. semua pekerja 
diharapkan membuat GkM sebagai 
nilai tambah.  Cukup dengan tujuh 
pekerja yang mempunyai ide dan se-
cara berkala mengadakan pertemuan 
untuk melakukan alat kendali mutu dan 
proses pemecahan masalahnya. “Bila 
pekerja ada kemauan, insyaallah bisa,” 
tandasnya.   

disinggung mengenai reward bagi 
peserta GkM, ss dan PkM, aris me-
ngatakan, QM akan memfasilitasi ma-
kalah yang pantas mendapatkan reward.
Masing-masing Fungsi diharapkan 
bisa memberikan reward sebagai 
pe rangsang semangat terhadap ide 
maupun inovasi pekerjanya.MPRU III   

Make study atau Most admire knowledge Enterprise study bukan hanya sebgai ajang pengakuan 
terhadap kematangan organisasi-organisasi praktisi dalam pengelolaan pengetahuan, namun juga 
merupakan ajang belajar berbagai best practice untuk kemudian mendorong menciptakan best 
practice berikutnya.

Pertamina yang cukup lama mengimplementasikan knowledge Management (kM) dan secara 
formal telah membentuk suatu tim yang terdiri dari perwakilan Unit / Region dan kantor Pusat dengan 
nama koMEt (knowledge Management Pertamina) yang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) 
tahun ini pun merasa tertantang untuk mengikuti ajang ini. selain untuk mengetahui posisi koMEt 
saat ini, juga untuk mengakselerasi kegiatan budaya berbagi pengetahuan di Pertamina.

adapun yang menjadi kriteria dalam penilaian MakE yaitu :
1. Menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan,
2. Mengembangkan knowledge workers melalui kepemimpinan senior,
3. Menyajikan produk / jasa / solusi berbasis pengetahuan,
4. Memaksimalkan modal intelektualitas pengetahuan,
5. Menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif
6. Menciptakan suatu organisasi pembelajar,
7. Memberikan nilai tambah berdasarkan pengetahuan pelanggan,
8. Mentransformasi pengetahuan perusahaan menjadi nilai tambah untuk pemegang saham (atau 

societal capital bagi organisasi nirlaba).

delapan kriteria terbut menjadi dasar penilaian dalam MakE study, dimana para juri akan 
memberikan nilai 0 hingga 100 untuk setiap kriterianya untuk menentukan 5 (lima) organisasi yang 
dikagumi setiap tahunnya.

adapun temuan dari indonesian MakE study yang dapat menjadi imput dalam implementasi 
budaya berbagi pengetahuan di Pertamina, diantaranya adalah :

1. Hasil Jangka Panjang dari Knowledge Management (KM). Para peneliti indonesian MakE 
study melaporkan organisasi yang digerakkan oleh pengetahuan memiliki performa yang lebih baik, 
rata-rata 2:1 tahun dibandingkan dengan pesaingnya. artinya organisasi berbasis pengetahuan 
bergerak satu tahuan lebih cepat dibandingkan organisasi biasa. 

2. Mengoptimalkan Modal Intelektual untuk Membangun Brand. Pada umumnya pemenang 
telah dikenal secara luas sehingga tidak lagi berfokus terhadap pengembangan brand, namun pada 
pengembangan modal intelektual untuk mencapai pengakuan brand tertinggi di era pengetahuan.

3. Transfer Pengetahuan ke Masyarakat Indonesia. Pemerintah bersama asosiasi bisnis 
nasional mendorong adanya transfer pengetahuan dalam bentuk keterampilan dan kompetensi yang 
terstruktur antar berbagi sektor, yaitu bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

4. Perkembangan Pengetahuan Organisasi di Asia.  Para peneliti indonesian MakE study 
memperkirakan dalam satu samapai dengan tiga tahun ke depan, perusahaan-perusahaan di asia 
terutama RRC dapat bersaing secara global berdasarkan inovasi dan modal intelektual.

5. Pentingnya Pengetahuan dalam Persaingan Global. dimasa ekonomi global saat ini, 
mengawasi pergerakan pesaing tidak lagi menjad pilihan. Berbagai organisasi terus meningkatakan 
kapabilitas mereka untuk memimpin di sektor bisnis yang mereka kuasai.

dari berbagi referensi best practice yang ada, berikut ini yang perlu dimiliki Pertamina demi 
suksesnya implementasi budaya berbagi pengetahuan yaitu :

1. Strategi / Roadmap Implementasi KM Pertamina.  sesuai dengan kebijakan direksi terhadap 
budaya berbagi pengetahuan, berikut ini roadmap yang telah disusun dalam menjalankan koMEt. 

2. Budaya Berbagi Pengetahuan. agar terbentuknya budaya, perlu diawali dengan sistem 
berupa suatu ‘paksaan’ yang selanjutnya akan terbentuk menjadi suatu kebiasaan bagi seluruh 
insan Pertamina. sistem tersebut dituangkan dalam bentuk kPi yang akan dimonitor secara periodik. 
selain itu, dilakukan pula kegiatan sharing melalui media off-line (forum diskusi) dan on-line (portal/
intranet).

3. Infrastruktur. infrastruktur disini termasuk sponsor, Champion, tim  PiC koMEt sebagai 
penggerak budaya berbagi pengetahuan. dan media teknologi informasi (ti) untuk mempermudah 
dan mempercepat budaya berbagi pengetahuan ini.• 

PENYERAHAN PIAGAM 
ULANG TAHUN DINAS

PEKERJA DI HR DIRECTORATE
senin, 02 agustus 2010, bertempat di ruang meeting lt. 5 Gedung Utama kantor 

Pusat Pertamina, telah dilaksanakan penyerahan secara langsung Piagam Ulang 
tahun dinas (Utd) oleh HR director Rukmi Hadihartini kepada 18 orang pekerja HR 
yang merayakan Utd ke 20 dan ke 35 di bulan Juli dan agustus 2010.

acara yang dibawakan oleh Manager HR services, Hiasinta kyky berlangsung 
santai namun cukup khidmat tersebut diawali dengan suatu ilustrasi atas pertanyaan 
seorang anak kepada orang tuanya, yaitu “Mengapa hari ulang tahun perlu untuk 
dirayakan?” kemudian orang tuanya menjelaskan bahwa “hari ulang tahun bukan 
hanya sekedar untuk merayakan masa lalu, tetapi apa yang harus dan bisa di lakukan 
untuk masa depan.”

HR services  merupakan bagian dari HR operation yang memproses pengadaan 
Piagam Utd bagi para pekerja Pertamina, mengupayakan suatu inisiatif yang dilatar 
belakangi dari keinginan  manajemen HR untuk melakukan penyerahan piagam 
Utd secara langsung kepada pekerja dijadikan suatu moment khusus dan bentuk 
penghargaan dari manajemen yang diharapkan dapat memberikan nilai positif dan 
motivasi bagi pekerja yang merayakan ulang tahun dinas.

Jika dipandang kegiatan tersebut cukup efektif dan mendapatkan tanggapan yang 
positif dari para pekerja, maka HR services akan menjadikan kegiatan penyerahan 
piagam Utd tersebut sebagai standard untuk dilakukan secara rutin, misalnya setiap 
2(dua) bulan sekali.

adapun ke 18 orang pekerja yang memperoleh piagam Utd pada kesempatan 
tersebut diantaranya adalah Mamad samadi (sVP Human Resource), torang 
M. Napitupulu (direktur Utama dana Pensiun Pertamina), suwardi somantri (VP 
Pertamina Learning Center), serta para Pekerja eks. BPS SDM I lainnya.• 
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Pada Q-Corner sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip manajemen mutu harus 
dipahami dan menjadi dasar bagi setiap tindakan yang diperlukan dalam membangun dan 
menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan berkesinambungan. tanpa 
menggunakan  prinsip tersebut, maka sesungguhnya sistem manajemen mutu tidak akan 
memberikan manfaat secara keseluruhan.

 dan Masaake imae (1971) yang ditulis dalam bukunya berjudul 10 QC Maxims 
yang kemudian juga menjadi acuan dalam standar iso 9001 mengemukakan 10 intisari 
manajemen mutu. Menyambung diskusi kita mengenai prinsip manajemen mutu ala 10 QC 
Maxim, sekarang kita akan melanjutkan dengan prinsip yang ke-enam.

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

apa yang dikatakan standar iso 9001 tentang perbaikan? Perusahaan harus 
mengambil langkah-langkah untuk mengeliminasi penyebab terjadinya ketidak sesuaian 
agar masalah yang sama tidak terulang kembali.tindakan yang diambil haruslah dengan 
dampak yang ditimbulkan.

apa yang dikatakan standar tentang pencegahan? Perusahaan harus memastikan 
langkah-langkah yang diambil untuk menghilangkan penyebab-penyebab ketidak 
sesuaian untuk pencegahan yang diambil haruslah sesuai dengan dampak potensi yang 
ditimbulkan.

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

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

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

sasaran perlu ditetapkan agar evaluasi keberhasilan dapat dilakukakn setelah 
perbaikan.dalam penetapan sasaran biasanya digunakan prinsip “sMaRt”.

S =Spesific : sasaran harus jelas dan spesifik
M =Measurable : sasaran harus dapat diukur
A =Attainable : sasaran harus realistis dan mungkin dicapai
R =Reasonable : harus ada alasan terhadap pemilihan sasaran.
T =Time : sasaran harus dicapai dalam waktu yang telah ditentukan.

9. Market in Concept. konsep dasar merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan 
produk dengan memfokusakan perhatian pada kebutuhan pasar, bukan pada apa yang 
mampu diproduksi atau dibuat oleh perusahaan. Hampir sama dengan konsep fokus 
pelanggan, konsep pasar lebih menekankan pada kebutuhan pasar.sebelum memproduksi 
secara massal sebaiknya prusahaan meliti kebutuhan pasar.secara lebih fokus kebutuhan 
pasar berarti melihat kebutuhan,persyratan, harapan, calon pelanggan pad segmen yang 
menjadi terget.

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

Peserta Konvensi 
Mutu RU III Tahap 
2 Ada Peningkatan

SURABAYA - iCM Project atau integrated 
Change Ma nagement Project adalah bagian dari 
BtP iiM (integrated inventory Management). 
iCM Program ditujukan untuk mendukung 
pekerja --yang terlibat transaksi  MysaP-- dari 
sisi peningkatan pengetahuan dan pemahaman 
pekerja dalam mengutilisasi dan mengadopsi 
system MysaP di lingkungannya. dengan 
itu diharapkan continous improvement  pada 
program iCM tersebut dapat mendukung pe-
manfaatan MysaP secara optimal. 

iCM memiliki beberapa milestones, ya itu: 
MySaP Kaizen workshop, Spiritual empo-
werment Program, training Management, 
Pe ngembangan tko/tki, Program apresiasi, 
dan user Support Mechanism.  

MySaP Kaizen workshop bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan pelaku proses bis-
nis terhadap proses bisnis secara end to end, 
sehingga mereka bisa mengetahui dam pak 
daripada pekerjaan mereka kepada pekerja 
yang menjalakan proses bisnis selanjutnya. 

Pada tahun 2009, workshop Kaizen telah 
dilang sungkan  untuk  modul otC dan P2P 
non Hydro.  di tahun 2010, iCM memfokuskan 
MySaP Kaizen workshop pada modul otC, 
P2P StO (Hydro), iM Hydro, dan iM non 
Hydro. roll out pertama telah berlangsung di 
surabaya, pada tanggal 12 – 16 Juli 2010 untuk 
modul otC (Order to Cash), Finance, sPC dan 
P2P, dengan peserta dari Patraniaga.  Untuk 
membantu peserta workshop memecahkan 
masalah detail operasional, di penghujung 
program workshop menyediakan sesi Clinic di 
mana para peserta workshop dapat bertanya 
kepada narasumber mengenai masalah 
MysaP yang dihadapi sehari-hari dalam pe-
kerjaan. 

dalam workshop ini, seluruh peserta tam-
pak antusias dalam mengemukakan masalah 
dan berbagi pandangan dalam menghadapi 
permasalahan. keterlibatan narasumber 
dan fasilitator sangat membantu peserta 
workshop membuka wawasan dan wacana 

dalam menyelesaikan permasalahan yang 
ada dan membangun kebersamaan serta kerja 
sama peserta. dengan konsep continuous 
improvement, seluruh peserta kaizen akan 
dilibatkan dalam MySaP Online forum http://
intra-prd.pertamina.com/mysap_of/. disana 
pe serta dapat pula melakukan konsultasi me-
ngenai permasalahan terkait transaksi MysaP 
di unitnya. 

MysaP Kaizen workshop dijadwalkan 
akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini. 
diharapkan program ini mendapat dukungan 
dari seluruh jajaran dan peserta terlibat, 
sehingga ajang ini benar-benar menjadi sarana 
peningkatan perbaikan berkelanjutan sesuai 
dengan spirit kaizen itu sendiri. 

sampai jumpa di MysaP Kaizen workshop 
berikutnya!

PLAJU - konvensi Gugus kendali Mu-
tu (GkM) RU iii tahap 2  yang di ge lar 
pada 4-5 agustus 2010 di Gedung 
komering dan lamusi, hingga minggu 
terakhir pengumpulan makalah di 
Quality Management (QM) mencapai 
78 makalah (GkM 9 makalah, ss 64 
makalah, PkM 5 makalah). Quality 
Ma nagement Section Head aries 
Ham dani saat dikonfirmasi Public re-
lations di sela-sela kesibukannya me-
ngatakan, jika dibandingkan dengan 
tahap pertama pada bulan april lalu ada 
peningkatan peserta cukup signifikan.
Padahal kebanyakan pekerja masih 
terfokus kepada kondisi operasional 
kilang yang belum normal. “Mudah-
mudahan setelah operasional kilang 
normal, peserta GkM, ss maupun PkM 
bisa lebih banyak lagi. sebab, yang 
dilakukan pekerja dalam meningkatkan 
keandalan kilang bisa dituangkan dalam 
makalah berikutnya,” ujar aries.

Yang diharapkan dari konvensi saat 
ini, bukan hanya kuantitas makalah 
yang semakin bertambah, tetapi kualitas 
makalah, “sehingga ber GkM bukan 
sekedar mengejar target kPi, tetapi 
demi kemajuan kilang, meningkatkan 
efisiensi, produktifitas yang bermuara 
pada peningkatan daya saing mutu 
produk RU iii,” tuturnya.

Untuk mencari kualitas makalah, 
diadakan konvensi hingga tiga tahap 
dan setiap makalah diaudit langsung ke 
lapangan oleh tim juri untuk mengetahui 
apakah ide tersebut benar-benar 
diimplementasikan di lapangan.

dikatakan aris, sebenarnya, per-
tum  buhan GkM, ss maupun PkM, 
sa  ngat membutuhkan dukungan, 
ma  sukan dari tim Manajemen dan 
Section Head. ini diperlukan agar 
setiap GkM, ss maupun PkM bisa 
mengimplementasikan di lapangan, 
sehingga ber GkM me ra sa dihargai dan 
memiliki makna, man faat nyata untuk 
menambah ke andalan kilang. “saat ini 
ada 18 ss belum diimplementasikan. 
diharapkan ke depan 18 ss itu bisa 
di implementasikan semua, sehingga 
se mangat pekerja dalam berinovasi 
dihargai,” tegasnya.

Mengingat kondisi kilang RU iii 
sudah beumur, ide sekecil apapun 
un tuk menambah keandalan kilang 
sangat dibutuhkan. semua pekerja 
diharapkan membuat GkM sebagai 
nilai tambah.  Cukup dengan tujuh 
pekerja yang mempunyai ide dan se-
cara berkala mengadakan pertemuan 
untuk melakukan alat kendali mutu dan 
proses pemecahan masalahnya. “Bila 
pekerja ada kemauan, insyaallah bisa,” 
tandasnya.   

disinggung mengenai reward bagi 
peserta GkM, ss dan PkM, aris me-
ngatakan, QM akan memfasilitasi ma-
kalah yang pantas mendapatkan reward.
Masing-masing Fungsi diharapkan 
bisa memberikan reward sebagai 
pe rangsang semangat terhadap ide 
maupun inovasi pekerjanya.MPRU III   

Make study atau Most admire knowledge Enterprise study bukan hanya sebgai ajang pengakuan 
terhadap kematangan organisasi-organisasi praktisi dalam pengelolaan pengetahuan, namun juga 
merupakan ajang belajar berbagai best practice untuk kemudian mendorong menciptakan best 
practice berikutnya.

Pertamina yang cukup lama mengimplementasikan knowledge Management (kM) dan secara 
formal telah membentuk suatu tim yang terdiri dari perwakilan Unit / Region dan kantor Pusat dengan 
nama koMEt (knowledge Management Pertamina) yang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) 
tahun ini pun merasa tertantang untuk mengikuti ajang ini. selain untuk mengetahui posisi koMEt 
saat ini, juga untuk mengakselerasi kegiatan budaya berbagi pengetahuan di Pertamina.

adapun yang menjadi kriteria dalam penilaian MakE yaitu :
1. Menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan,
2. Mengembangkan knowledge workers melalui kepemimpinan senior,
3. Menyajikan produk / jasa / solusi berbasis pengetahuan,
4. Memaksimalkan modal intelektualitas pengetahuan,
5. Menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif
6. Menciptakan suatu organisasi pembelajar,
7. Memberikan nilai tambah berdasarkan pengetahuan pelanggan,
8. Mentransformasi pengetahuan perusahaan menjadi nilai tambah untuk pemegang saham (atau 

societal capital bagi organisasi nirlaba).

delapan kriteria terbut menjadi dasar penilaian dalam MakE study, dimana para juri akan 
memberikan nilai 0 hingga 100 untuk setiap kriterianya untuk menentukan 5 (lima) organisasi yang 
dikagumi setiap tahunnya.

adapun temuan dari indonesian MakE study yang dapat menjadi imput dalam implementasi 
budaya berbagi pengetahuan di Pertamina, diantaranya adalah :

1. Hasil Jangka Panjang dari Knowledge Management (KM). Para peneliti indonesian MakE 
study melaporkan organisasi yang digerakkan oleh pengetahuan memiliki performa yang lebih baik, 
rata-rata 2:1 tahun dibandingkan dengan pesaingnya. artinya organisasi berbasis pengetahuan 
bergerak satu tahuan lebih cepat dibandingkan organisasi biasa. 

2. Mengoptimalkan Modal Intelektual untuk Membangun Brand. Pada umumnya pemenang 
telah dikenal secara luas sehingga tidak lagi berfokus terhadap pengembangan brand, namun pada 
pengembangan modal intelektual untuk mencapai pengakuan brand tertinggi di era pengetahuan.

3. Transfer Pengetahuan ke Masyarakat Indonesia. Pemerintah bersama asosiasi bisnis 
nasional mendorong adanya transfer pengetahuan dalam bentuk keterampilan dan kompetensi yang 
terstruktur antar berbagi sektor, yaitu bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

4. Perkembangan Pengetahuan Organisasi di Asia.  Para peneliti indonesian MakE study 
memperkirakan dalam satu samapai dengan tiga tahun ke depan, perusahaan-perusahaan di asia 
terutama RRC dapat bersaing secara global berdasarkan inovasi dan modal intelektual.

5. Pentingnya Pengetahuan dalam Persaingan Global. dimasa ekonomi global saat ini, 
mengawasi pergerakan pesaing tidak lagi menjad pilihan. Berbagai organisasi terus meningkatakan 
kapabilitas mereka untuk memimpin di sektor bisnis yang mereka kuasai.

dari berbagi referensi best practice yang ada, berikut ini yang perlu dimiliki Pertamina demi 
suksesnya implementasi budaya berbagi pengetahuan yaitu :

1. Strategi / Roadmap Implementasi KM Pertamina.  sesuai dengan kebijakan direksi terhadap 
budaya berbagi pengetahuan, berikut ini roadmap yang telah disusun dalam menjalankan koMEt. 

2. Budaya Berbagi Pengetahuan. agar terbentuknya budaya, perlu diawali dengan sistem 
berupa suatu ‘paksaan’ yang selanjutnya akan terbentuk menjadi suatu kebiasaan bagi seluruh 
insan Pertamina. sistem tersebut dituangkan dalam bentuk kPi yang akan dimonitor secara periodik. 
selain itu, dilakukan pula kegiatan sharing melalui media off-line (forum diskusi) dan on-line (portal/
intranet).

3. Infrastruktur. infrastruktur disini termasuk sponsor, Champion, tim  PiC koMEt sebagai 
penggerak budaya berbagi pengetahuan. dan media teknologi informasi (ti) untuk mempermudah 
dan mempercepat budaya berbagi pengetahuan ini.• 

PENYERAHAN PIAGAM 
ULANG TAHUN DINAS

PEKERJA DI HR DIRECTORATE
senin, 02 agustus 2010, bertempat di ruang meeting lt. 5 Gedung Utama kantor 

Pusat Pertamina, telah dilaksanakan penyerahan secara langsung Piagam Ulang 
tahun dinas (Utd) oleh HR director Rukmi Hadihartini kepada 18 orang pekerja HR 
yang merayakan Utd ke 20 dan ke 35 di bulan Juli dan agustus 2010.

acara yang dibawakan oleh Manager HR services, Hiasinta kyky berlangsung 
santai namun cukup khidmat tersebut diawali dengan suatu ilustrasi atas pertanyaan 
seorang anak kepada orang tuanya, yaitu “Mengapa hari ulang tahun perlu untuk 
dirayakan?” kemudian orang tuanya menjelaskan bahwa “hari ulang tahun bukan 
hanya sekedar untuk merayakan masa lalu, tetapi apa yang harus dan bisa di lakukan 
untuk masa depan.”

HR services  merupakan bagian dari HR operation yang memproses pengadaan 
Piagam Utd bagi para pekerja Pertamina, mengupayakan suatu inisiatif yang dilatar 
belakangi dari keinginan  manajemen HR untuk melakukan penyerahan piagam 
Utd secara langsung kepada pekerja dijadikan suatu moment khusus dan bentuk 
penghargaan dari manajemen yang diharapkan dapat memberikan nilai positif dan 
motivasi bagi pekerja yang merayakan ulang tahun dinas.

Jika dipandang kegiatan tersebut cukup efektif dan mendapatkan tanggapan yang 
positif dari para pekerja, maka HR services akan menjadikan kegiatan penyerahan 
piagam Utd tersebut sebagai standard untuk dilakukan secara rutin, misalnya setiap 
2(dua) bulan sekali.

adapun ke 18 orang pekerja yang memperoleh piagam Utd pada kesempatan 
tersebut diantaranya adalah Mamad samadi (sVP Human Resource), torang 
M. Napitupulu (direktur Utama dana Pensiun Pertamina), suwardi somantri (VP 
Pertamina Learning Center), serta para Pekerja eks. BPS SDM I lainnya.• 



Kunker Tim dari Dekom Pertamina ke Dumai :

RU II Dumai Terus Upayakan Peningkatan Kinerja
DUMAI - tingginya harga minyak dunia ber-
dampak kepada target pemberian deviden 
kepada Pemerintah selaku pemegang saham. 
dari target Rp 25 triliun di tahun 2010 ini, 
setelah diprognosakan (asumsi kondisi saat 
ini),  Pertamina hanya akan mampu memenuhi 
target  44  persen atau sekitar Rp 11 triliun 

dari pemetaan semester Pertama tahun 
ini,  kinerja RU ii ternyata mempengaruhi 
ber kurangnya perolehan margin Pertamina. 
keadaan ini disebabkan karena kilang RU ii 
dumai mengolah 85 persen slC (sumatera 
light Crude) dari intake 124 MBCd (Ribu 
Barrels Calender day) dan RU ii sungai 
Pakning mengolah 100 persen slC dari intake 
36 MBCd (basis sts Juli 2010). slC adalah 
merupakan jenis crude yang paling tinggi 
harganya di dunia. Mengapa kilang RU ii yang 
merupakan satu-satunya kilang Pertamina 
di tahun 2010 ini yang beroperasi normal 
tanpa mengalami force majeur sebagaimana 
RU lainnya, ternyata dikata kan merugi. dari 
perhitungan Bagian Budget & Performance–
refinery Planning & Optimization bahwa 
perolehan margin RU ii untuk Juni 2010 adalah 
-1,14 Usd/Barrel on Crude dan periode Januari 
s.d. Juni -2,34 Usd/Barrel on Crude. 

kondisi ini menyebabkan tim dari dewan 
komisaris (dekom) Per tamina melihat lang-
sung di lapangan dan apa upaya unit un tuk 
mengatasi keadaan ini sehingga margin tidak 
minus atau kalau terpaksa minuspun jangan 
sampai terlalu jauh. Pada 7 Juli 2010, tim dari 
dekom Pertamina yang terdiri dari triharyo dan 
Nurdin Zainal beserta Vice President Refinery 
technology Heru supandriyo berkun jung ke 
RU ii, dan melakukan pertemuan dengan 
seluruh manajemen serta section head di RU 
ii. dalam pertemuan di Ruang Rapat anggrek 
tersebut, GM RU ii suhaimi menyampaikan 
alternatif pilihan dalam upaya perbaikan 
perolehan margin RU ii yang diikuti dengan 

tanya jawab serta peng arahan dari VP Refinery 
technology dan tim dari dekom. 

suhaimi menyampaikan beberapa alternatif 
pilihan dalam rangka upaya menaikkan perolehan 
margin. salah satunya adalah dengan melakukan 
perubahan pola operasi kilang, dimana untuk 
pengolahan crude (intake) di CdU adalah 
dengan pola maksimum margin.  ini berarti CdU 
tidak mengolah 100 persen sts (Short term 
Survey), tetapi disesuaikan dengan perhitungan 
perolehan margin yang optimum. alternatif lain 
adalah bahwa RU ii meminimalkan pengolahan 
slC dan mendatangkan crude jenis lain sebagai 
pengganti slC (2 x 600 MB/bulan) atau dengan 
mengolah LSWR dari RU V Balikpapan sebanyak 
600 MB/bulan. Bahkan ada opsi untuk “meng-
instirahatkan” sementara CdU sungai Pakning 
sehingga dapat menghemat slC ± 900 MB/bulan 
(beroperasi lagi jika perolehan margin positif). 

selanjutnya dalam rangka mendukung ke-
andalan operasi kilang, maka sejumlah rencana 
investasi dipaparkan oleh Manager Engineering 
& Development RU II Safii Triyono, mulai da
ri revamping beberapa unit, pembangunan 

unit-unit baru seperti desalter Unit hingga per-
baikan Calciner Unit. semua itu bertujuan untuk 
mendukung perubahan operasi kilang dan 
an tisipasi jika mengolah crude jenis lain yang 
kadar sulfurnya lebih tinggi dari slC.  termasuk 
untuk menopang terpenuhinya target pemenuhan 
BBM.

Dalam kesempatan tersebut, VP Refinery 
technology Heru supandriyo  mengungkapkan 
keheranannya bahwa RU ii  tidak menunjukkan 
kinerja maksimal. oleh sebab itu, mantan GM RU 
ii ini mengharuskan RU ii berupaya melakukan 
upaya terobosan.  ”apa yang disam paikan GM 
RU ii tadi adalah suatu usaha yang baik dan 
harus diikuti dengan action plan,” tegasnya. Heru 
juga mengingatkan bahwa RU ii harus mempu 
mengatasi kesulitan ini jika ingin tetap survive.

sementara tim dari dekom Pertamina tri-
haryo memberikan apresiasi atas first step yang 
dipaparkan. triharyo mengingatkan pekerja 
RU ii untuk berbuat lebih baik dan jika berhasil 
mengatasi persoalan yang sedang dihadapi ini 
adalah sebuah karya yang memberikan kepuasan 
yang tak ternilai harganya.MP RUII

tim dari dewan komisaris Pertamina  berbincang dengan tim manajemen RU ii dalam kunjungan  kerjanya ke RU ii.
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PWP PEP Region Sumatera Bantu 
Sarana Pendidikan di Kecamatan Lembak

MUARA ENIM- Menyambut HUt ke-10, 
PWP Pertamina EP Region Sumatera telah 
menggelar berbagai kegiatan. di antaranya, 
kunjungan ke panti asuhan, olahraga ber sama, 
pemberian bantuan sarana pendidikan seperti 
bantuan perlengkapan sekolah, bantuan 
sarana olahraga bagi karang taruna, alat 
peraga untuk proses belajar mengajar siswa 
sd, sMP dan sMa di kecamatan lembak, 
kabupaten Muara Enim.

Bantuan bidang pendidikan yang dikemas 
dalam wadah “Pertamina sahabatku” berlang-
sung pada (26/5) di halaman sMPN lembak. 
Bantuan ini merupakan salah satu bagian 
dari program corporate social responsibility di 
bidang penddikan, khususnya bagi siswa yang 
berprestasi dan kurang mampu yang berada di 
sekitar wilayah operasi perusahaan.

Perlengkapan sekolah yang dibagikan 
untuk siswa terdiri dari tas, sepatu, topi, dasi, 
baju seragam putih merah, putih biru, seragam 
pramuka dan alat tulis untuk 62 siswa. Pada 
kesempatan itu juga diresmikan lapangan 
basket SMPN Lembak oleh Ketua PWP PEP 
Region sumatera.   

Hadir pada acara tersebut asisten Manajer 
Humas PEP Region sumatera Bambang Budi 
Utomo, kepala dinas Pendidikan kabupaten 
Muara Enim tjik din M Noor, Unsur tripika 

kecamatan lembak, tokoh masyarakat, pa ra 
kepala sekolah, dewan guru dan staf peng-
ajar  serta undangan lainnya.MP PEP REG. SU-
MATERA
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Jika anda ingin menjadi peme-
nang dalam bisnis saat ini, anda 
harus belajar sebuah permainan 
persaingan baru.  saat ini sudah 
bukan saatnya lagi sekadar mem-
formulasikan strategi, kemudian 
duduk manis dan melihat hasilnya 
muncul. anda harus terus tetap 
mewaspadai perubahan trend dan 
pasar yang muncul. dan yang 
lebih penting,  anda harus siap 
bereaksi dengan cepat dan efektif. 
anda membutuhkan strategi ke-
tangkasan (strategic agility).

secara strategis, perusahaan-
perusahaan yang tangkas 
tahu bagaimana memperoleh 
keuntungan dengan cepat dan 
mentransformasi dirinya tanpa 
harus kehilangan momentum. tim 
manajemen mereka secara per-
manen  mempertimbangkan untuk 
mengambil faedah dari sebuah 
perubahan. sepeti juga di banyak 
perusahaan, termasuk yang baru 
saja merasakan kesuksesan, juga 
merasakan sisi lain dari peru-
bahan. secara  positif, dengan 
strategi ketangkasan, mereka 
bisa memanfaatkannya untuk 
keberhasilan maksimal yang bisa 
mereka dapatkan di masa yang 
akan datang.

lalu, apa yang membedakan 
pemenang dan yang kalah 
dalam permainan persaingan 
strategi yang cepat? Bagaimana 
cara  perusahaan yang ber-
hasil memimpin? Bagaimana 
cara mereka mengorganisir 
usahanya? Bagaimana mereka 
membuat keputusan?  dengan 
penelitian dan wawancara dengan 
perusahaan-perusahaan besar, 
Fast Strategy menjawab semua 
pertanyaan di atas. 

dapatkan bagaimana anda 
mencapai puncak di permainan 
strategi yang cepat di buku ini.

Buku ini menunjukkan kepada 
anda bagaimana mengembang-
kan strategi ketangkasan  dalam 
bisnis anda sehingga posisi anda 
selalu berada selangkah di depan 
dibandingkan dengan para pe-
saing anda.MPNDJ
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Warung Kopi
Direpotin Amat, Seeehh...

P O S I S I

MANGASI DHARMA GUNAwAN
PJ. direktur operasi, 
Pt Pertamina EP Cepu
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PERTAMINA PEDULI PERAJIN BATIK DAN SEKOLAH DI 
YOGYAKARTA

YOGYAKARTA - Melalui kegiatan CsR, Pertamina kem-
bali memberikan bantuan sebanyak 1000 kompor listrik untuk 
perajin batik dan sekolah di di Yogyakarta. Bantuan tersebut 
diserahkan oleh  Environment Officer CSR Pertamina Julian 
iskandar Muda kepada Gubernur di Yogyakarta sri sultan Ha-
mengkubuwono, di halaman kantor dinas Pariwisata Provinsi 
diY, (5/7). turut hadir dalam kesempat tersebut kepala dinas 
Pariwisata, kepala dinas Perindustrian, ketua Hipmikindo diY, 
pejabat Pemda diY, serta para perajin batik. Menurut Julian, 
bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan Pertamina bagi 
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bagi para perajin 
batik di wilayah di Yogyakarta dan sekaligus sebagai bentuk 
kepedulian Pertamina untuk melestarikan batik sebagai salah 
satu ikon budaya bangsa indonesia. Bantuan ini sebagian juga 
diberikan kepada sekolah-sekolah untuk mendukung pembela-
jaran pembuatan batik bagi para siswa.MPJULIAN

ZAINAL ILMI BAHRUN
PJ. direktur Perencanaan & 
Pengembangan,
Pt Pertamina Geothermal Energi

GHANAPATI S. SATYANI
Manager Corporate social Responsibility
Corporate secretary
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GINANJAR
Manajer New Venture,
lNG BusinessFo
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PwP DIREKTORAT PEMASARAN & NIAGA SALURKAN 
BEASISwA DI CILINCING

CILINCING - sebagai bentuk kepedulian terhadao masyarakat, 
PWP Direktorat Pemasaran & Niaga memberikan bantuan 
beasiswa kepada sisiwa sekolah dasar di enam sd yang 
tersebar di kelurahan Cilincing, Jakarta Utara senilai Rp 32,4 
juta, (29/7). Beasiswa diserahkan langsung oleh Ketua PWP 
direktorat Pemasaran & Niaga Nini djaelani sutomo. selain 
beasiswa juga diserahkan bantuan berupa bahan bangunan 
dan karpet untuk Masjid al-alam Cilincing senilai Rp 9,2 juta. 
Bantuan tersebut diterima oleh Wakil Lurah Cilincing Moch. 
Mujakir. Bakti sosial ini menjadi salah satu program kerja PWP 
direktorat Pemasaran & Niaga.MPKUN
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MAHASISwA POLITEKNIK ITS KUNJUNGI PERTAMINA 
PUSAT

JAKARTA - Rombongan 100 mahasiswa program studi d3 
dan d4 teknik informatika  dan teknik komputer Politeknik its 
beserta 2 dosen pembimbingnya  datang berkunjung ke kantor 
Pusat Pertamina. Rombongan diterima  fungsi CsR – sekper 
di lantai M Gedung Utama pada selasa (27/7). Rombongan 
mendengarkan penjelasan tentang Pertamina dari ifki sukarya 
(sekper) , dan tentang fungsi Css dari Benny ishanda, isa 
antariksa dan Frans F. Huwae.  ketiganya dari Css – direktorat 
Umum.MPUHK
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PwP PEP fIELD CEPU MENGIKUTI TAUSIAH KULTUM  MAMAH 
DAN A’A DI INDOSIAR

JAKARTA - Untuk meningkatkan keimanan & ketaqwaan kepada 
Allah SWT, 23 anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) PEP Field 
Cepu melaksanakan kunjungan kerohanian ke Mamah  & aa’ yang 
menjadi salah satu program kerohanian indosiar pada 21 Mei 2010.
Rombongan berangkat pada 19 Mei 2010 dengan dilepas oleh 
Field Manager Cepu beserta para asmen & ka. Fungsi di Field 
Cepu. dalam acara  pelepasan, Field Manager Cepu setio Pur-
wanto menngingatkan agar para peserta dengan sungguh-sungguh 
mengikuti acara tersebut dan selalu menjaga kondisi agar dalam 
perjalanan mengikuti acara dapat berjalan dengan lancar tanpa 
halangan apapun.MPPEP fIELD CEPU 

wORKSHOP METODE UJI LAB

laboratorium sebagai sarana penguji crude maupun produk kilang 
RU iV memegang peranan penting sebagai quality control. terkait 
hal tersebut sesuai kemajuan zaman dan untuk memenuhi persyara-
tan dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN) maupun ISO dilakukan 
validasi tentang metode uji dimaksud dalam suatu workshop. 
Workshop metode uji lab untuk angkatan I pekerja Laboratorium 
RU iV ini berlangsung mulai tanggal 10 hingga 11 Mei 2010 di hotel 
santika Bandung, dibuka oleh Manager Production ii RU iV Hadi 
Chairunnas. Workshop yang sama terus akan berlangsung untuk 
semua pekerja laboratorium hingga 5 angkatan.MPRU IV

Pertamina sedang digempur habis-habisan oleh banyak 
pihak. Urusan apa lagi kalau bukan urusan Elpiji 3 kilogram. 
Wartawan menanyakan semua hal dari A sampai Z kepada 
Pertamina, padahal soal kayak ginian bukan tugas Pertamina 
sendirian. Pemerintah bertanggung jawab karena ini program 
Pemerintah.

Pak Rudianto : gak adil, gak adil!
Pak Romano : kenapa sih Pak Rudianto marah-marah? 

siapa yang dizalimi?
Pak Rudianto  : Pertamina lah. Masak berita-berita tV 

menyudutkan Pertamina dalam urusan soal 
Elpiji 3 kilogram. siapa sih yang mau gasnya 
meledak?

Mas Ule : Sebodo lah, bukan aku ini yang diberitakan, 
tapi Pertamina kan?

Mang warta : nah, ini dia orang yang gak tahu diri!
Pak Romano : wah, wah, Mang Warta bisa marah juga.
Mang warta :  Mas Ule, kita memang bukan pekerja 

Pertamina, tapi kalau masih merasa dapat 
rejeki dari allah dengan kerja di Pertamina, 
jualan di Pertamina, ya harus membela 
Pertamina dong...

Pak Romano : Berarti Mas Ule mah sama, mau uang 
Pertamina tapi tak pernah membela 
Pertamina. 

Mas Ule : aduh, aduh, kenapa menjadi serius begini? 
Maksud saya, urusan Elpiji kan urusan 
bapak-bapak pimpinan kita, jadi ngapain kita 
mikirin? Betul tidak?

Mang warta : tidak, Mas. aku tidak sependapat, kalau 
kita cuek dan tak peduli ketika Pertamina 
disalahkan orang. sebagai orang kecil kan 
bisa membantu simpati, jangan cuek saja. 
kalau ada tetangga menyalahkan Pertamina, 
kan kita menjelaskan kalau urusan Elpiji itu 
urusan banyak departemen. Bukan cuma 
Pertamina.

Ujang : alaaaah kayak orang partai saja, kampanye.
Mang warta : ini nih, anak muda tidak peduli pada urusan 

perusahaan punya negara. kamu tinggal di 
negara mana Jang? 

Ujang : Jangan terlalu serius. gini-gini juga aku 
sering membela Pertamina kalau lagi belanja 
di pasar. ada saja kan orang di pasar 
menyalahkan Pertamina.MPNS
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Pertamina EP Lampaui Target Produksi 
Semester Pertama 2010

Survei Budaya Kerja 
di PEP Region Sumatera
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PANGKALAN SUSU – Untuk 
meningkatkan kemampuan 
pekerja di bidang operasi 
pro duksi, Pt Pertamina EP 
(PEP)  Region sumatera 
me lak sa nakan penyegaran 
dan sertifikasi bidang operasi 
produksi lepas pantai dan 
darat yang melibatkan 20 
pekerja Field Pangkalan susu 
dan Rantau pada 12 - 17 Juli 
2010 di Guest House PEP 
Field Pangkalan susu.

“kegiatan operasi pro-
duksi  merupakan salah 
sa tu kegiatan utama kita 
sebagai sebuah lapangan,” 
ujar Field Manager PEP 
Field Pangkalan susu sigit 
Gunanto ketika membuka 

REGION SUMATERA - dalam rangka mendukung 
keberhasilan program transformasi di Pertamina 
EP, khususnya di Region sumatera, terkait dengan 
pembentukan budaya kerja di perusahaan, Rabu (21/7) 
tim dari lPt Ui yang diketuai oleh Fransisca Vitria 
melakukan pemetaan dan penilaian tentang sejauhmana 
keberhasilan budaya kerja yang telah dilaksanakan di 
PEP Region sumatera. Hal ini penting dilakukan agar 
program transformasi yang telah dilakukan sejalan 
dengan visi dan misi perusahaan.  

PEP telah melakukan transformasi dengan penuh 
kesadaran, apalagi didorong oleh perkembangan in dustri 
migas dan aturan yang ada, baik secara internal maupun 
eksternal. PEP berusaha maksimal untuk tetap eksis, 
maju dan berkembang, menjalankan proses transformasi 
secara berkesinambungan. “Pekerjaan yang berat 
namun mulia ini, harus kita emban bersama, sehingga 
visi misi PEP menjadi perusahaan berkelas dunia pada 
2014 mendatang dapat terwujud,”  demikian harapan 
GM PEP Region Sumatera Bambang Widjanarko pada 
acara survei budaya kerja yang dimediasi oleh lembaga 
Psikologi terapan (lPt) Universitas indonesia. 

survei yang berlangsung dua hari ini diikuti oleh 
160 pekerja dan tim manajemen Pertamina EP Region 
sumatera yang berlangsung di Gedung Patra Ria 
komperta Prabumulih. 

Menurut Bambang, pemetaan budaya kerja sangat 
penting karena menyangkut karakter dan kepribadian 
pekerja PEP. “apakah sudah berubah, progress-nya 
sudah sejauhmana serta  bagaimana tindak lanjutnya,” 
ujarnya. Menurut Bambang, hal terpenting dari survei ini 
adalah bagaimana PEP Region sumatera mendapatkan 
data secara riil dan transparan tentang perilaku pekerja-
nya, iklim kerja dan kondisi lingkungan setempat. “Cara-
nya dengan mengisi kuesioner yang disiapkan oleh tim 
dari lPt Ui,” paparnya. 

acara survei budaya dilanjutkan dengan membentuk 
focus group discussion melalui wawancara langsung 
ke p ada para pekerja PEP Region sumatera yang 
di  ja  dikan sample. “Mudah-mudahan survei ini akan 
memberikan gambaran yang lengkap dan konkrit tentang 
bagaimana sesungguhnya implementasi budaya kerja 
yang diinginkan perusahaan,”ujarnya.

Pelaksanaan survei hari kedua, berlangsung pada 
kamis (22/7) di Gedung Patra Ria, diikuti para pekerja 
lintas fungsi yang juga dipandu tim dari lPt Ui. Ekariza 
selaku Pengawas Etika Region sumatera mengatakan, 
tujuan survei adalah untuk mengevaluasi perilaku pe-
ker ja secara transparan. Misalnya, bagaimana aspek 
kepemimpinan, apakah bisa mendorong perubahan 
budaya kerja, bagaimana seorang pemimpin memotivasi 
dirinya sendiri dan bawahannya serta hal apa saja yang 
dapat menghambat proses tersebut. “survei ini sangat 
erat kaitannya dengan EkB & GCG yakni dalam upaya 
memetakan perilaku dan budaya kerja di lingkungan PEP 
Region sumatera,” jelas Ekariza.

Pada kesempatan tersebut agent of Change di PEP 
Region Sumatera, Aris Widodo dan Hasan Adi Susanto 
menyampaikan pemaparan singkat terkait gambaran 
kegiatan survei budaya. dilanjutkan dengan Focus group 
discussion untuk memperoleh informasi dan gam baran 
lebih dalam mengenai transformasi budaya di Pertamina 
EP.MPPEP REG. SUMATERA

JAKARTA - Produksi mi-
nyak Pt Pertamina EP (PEP) 
pada semester pertama 
2010 melampaui target pro-
duksi 2010 dengan angka 
pencapaian sebesar 130,4 
ribu barrel per hari atau 102 
persen dari target rata-rata 
produksi 20010 sebesar 128 
ribu barrel per hari. 

Presiden direktur PEP 
salis s. aprilian menya ta-
kan bahwa prestasi ini mem-
perkuat opt imisme PEP 
untuk mencapai target yang 
diberikan. Bahkan pada per-
tengahan Juni 2010, ang-
ka produksi sempat me-
nyentuh 140 ribu barel per 
hari. Meski angka tersebut 
hanya bertahan satu hari, 
pencapaian ini merupakan 
bukti nyata keberhasilan 
program percepatan yang 

dilaksanakan sebagai rang-
kaian transformasi Pertamina 
EP.

Pertamina EP melaku-
kan sejumlah upaya un tuk 
mempertahankan pertum-
buhan produks i  an ta ra 
lain meliputi pelaksanaan 
pem boran pada fokus area, 
melaksanakan operasi water 
Management dengan “Zero 
discharge”, melakukan Fract 
Pack untuk mengatasi masalah 
kepasiran, meningkatkan 
fre kuensi untuk perawatan 
pipa produksi, mengubah 
cara pengangkatan minyak 
atau lifting, meningkatkan 
reaktivasi sumur-sumur tua 
pada lapangan eksisting, dan 
optimalisasi serta penggantian 
fasilitas produksi. keberhasilan 
penerapan strategi ini ten tu 
berkat dukungan dan do-

rongan kuat dari BPMiGas 
untuk meningkatkan produksi 
minyak di 2010. Pemerintah 
melalui BPMiGas pada 17 Juli 
2010 juga telah memberikan 
penghargaan atas prestasi 
PEP dalam mencapai kinerja 
terbaiknya meningkatkan pro-
duksi minyak dan gas selama 
lima tahun berturut turut. 

Produksi minyak PEP 
untuk Juli 2010 juga telah 
menunjukkan peningkatan 
cukup tajam dengan rata-
rata produksi harian sebesar 
135.681 barel per hari atau 
7.681 barel di atas target. 
Ma salah utama yang masih 
menjadi kendala peningkatan 
produksi adalah tingginya 
penurunan produksi alamiah 
yang cukup besar yakni 18 
persen pertahun. 

Beberapa lapangan PEP 

yang berhasil meningkatkan 
produksi pada semester pe r-
tama  2010, di antaranya la-
pangan Rantau Nangro aceh 
darusalam yang berhasil 
meningkatkan produksi dari 
2.200 pada Mei 2010 menjadi 
4.400 barel per hari. lapangan 
Bunyu di kalimantan timur 
juga berhasil meningkatkan 
produksi lebih dari empat 
kali lipat dari rata-rata april 
2010 sebesar 1.400 barel 
minyak per hari menjadi 6.400 
barel per hari hingga saat ini. 
keberhasilan peningkatan 
produksi ini menambah daftar 
panjang keberhasilan PEP 
dalam mengembangkan la-
pangan minyaknya untuk 
te rus memberikan kontribusi 
positif dalam pemenuhan tar-
get produksi nasional.MPPEP

Sertifikasi Operasi Produksi Bagi Pekerja 
Field Pangkalan Susu dan Rantau

pelatihan. operasional pro-
duk si di Field Pangkalan su-
su menurutnya juga cukup 
kompleks karena tidak hanya 
mengangkat, menyalurkan 
dan menyimpan, tetapi ju ga 
mengapalkan minyak. “se-
muanya itu menunjukkan bah-
wa kegiatan operasi produksi 
memiliki peran yang sangat 
penting bagi kita,” ujar sigit.

sigit juga menjelaskan 
bahwa kegiatan di dunia migas 
memang merupakan kegiatan 
berisiko tinggi. Untuk itu juga 
diperlukan standar aspek 
HsE yang tinggi. “kecelakaan 
kerja justru terjadi pada ke-
giatan yang sangat biasa 
kita lakukan. Untuk itu kita 

perlu terus waspada dan ber-
hati-hati,” ujarnya. dia juga 
mengatakan bahwa kejadian-
kejadian yang terjadi di la-
pang an lainnya di PEP harus 
menjadi pembelajaran bagi 
kita semua untuk menghindari 
kejadian serupa.

sigit juga menegaskan 
bahwa setiap pekerja harus 
melaksanakan supervisi se-
lama 24 jam. “Pekarya tidak 
bisa bekerja dengan maksimal 
bila supervisi pekerja lemah,” 
tegasnya. supervisi ini menu-
rutnya sangat penting untuk 
meminimalisasi terjadinya 
kecelakaan kerja. Para pekerja 
harus mampu melakukan cek 
terhadap risiko sebuah pe-

kerjaan, memimimalisasi risiko 
serta mengantisipasi semua 
kemungkinan. “dan yang 
ter   penting, sebaik apapun 
pe kerjaan kita jika terjadi 
ke   celakaan kerja semuanya 
menjadi sia-sia,” tegasnya.

Menurutnya kegiatan ser -
tifikasi yang diadakan tidak 
hanya memberikan man  faat 
bagi perusahaan, na mun akan 
mening kat kan kompetensi 
pekerja sendiri di dunia migas. 
“Per gunakan kesempatan 
ini untuk mendapatkan pe-
ngetahuan dan mening kat kan 
kompetensi anda,” ujar nya 
kepada pekerja yang meng-
ikuti sertifikasi tersebut.MPPEP 
P.SUSU

BOJONEGORO - stop global 
warming, together we can 
make a change in our earth. 
Menjaga dan melindungi 
alam merupakan tugas kita 
bersama, siapa yang akan 
peduli dengan kondisi alam 
saat ini kalau bukan kita sen  -
diri. Bersama dengan BP 
Migas perwakilan Jawa timur 
– Papua - Maluku (Ja  palu) 
beserta Muspida dan Muspika 

PEP Field Cepu Beserta BP Migas Japalu 
Peduli Lingkungan

Bojonegoro mengadakan 
penanaman bi bit tanaman 
buah maupun bibit tanaman 
keras (8/6) yang dimaksudkan 
untuk menghijaukan daerah 
sekitar sebagai wujud kepe-
dulian Pertamina dan BP Mi-
gas ter hadap kelangsungan 
ling kungan sekitar.

Penanaman bibit pohon 
yang menjadi bagian dari acara 
karya Bhakti imbangan tMMd 

tahun  2010 yang dilaksanakan 
di desa dayukidul kecamatan 
kedungadem Bojonegoro 
merupakan tindak lanjut dari 
penyerahan bibit tanaman 
oleh PEP Field Cepu diwa kili 
Field Manager Cepu se tio 
Purwanto kepada dan dim 
tuban dan dandim Bojo-
negoro kepada Pangdam 
V / Brawijaya pada 10 Mei 
2010 sebanyak 97.500 bibit 

tanaman buah maupun ta-
naman keras. 

Harapan dijalankannya 
penghijauan ini tidak lain 
un tuk membuat ling kungan 
Bojonegoro men jadi hijau 
kembali dan dapat mengurangi 
pema nasan global yang saat 
ini se dang hangat dibicarakan 
oleh masyarakat global.MPPEP 
CEPU
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Pertamina Jalin Asa Bersama 
Media Sumbagsel

Pertamina Kembangkan 
Potensi Shale Gas

Fashion & Craft Indonesia 2010

JAKARTA – Pt Pertamina (Persero) saat ini sedang melakukan 
studi untuk melakukan pengembangan shale gas di wilayah kerja 
yang dianggap memiliki potensi shale gas dari onshore maupun 
offshore. 

“kita harus berupaya keras untuk menggali cadangan-cadangan 
yang dimiliki Pertamina. kita harus membuktikan sumber daya 
yang kita miliki sangat berpotensi dan Pertamina harus siap men-
jadi pioneer shale gas di indonesia, karena kelangsungan suatu 
perusahaan migas ditentukan dari besarnya cadangan yang di miliki,” 
demikian ditegaskan oleh direktur Hulu Pertamina Bagus setiardja 
saat membuka workshop Identifikasi Potensi dan Pengembangan 
Shale gas di Gedung kwarnas, Rabu (28/7).

Pengembangan shale gas ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan 
energi indonesia yang meningkat, khususnya untuk energi yang 
berasal dari gas bumi dan upaya mendukung pemerintah me-
wujudkan sasaran Energi Primer Nasional pada tahun 2025 dalam 
penggunaan gas alam dari 28,57 persen ditingkatkan menjadi 30 
persen.

Berdasarkan data kementerian EsdM tahun 2010, cadangan 
gas konvensional di indonesia sebesar 170 tcf, sedangkan untuk 
cadangan unconventional gas di indonesia di antaranya yaitu shale 
gas sebesar 1000 tcf.

unconventional gas adalah gas yang diproduksikan tidak berasal 
dari reservoir konvensional (batu pasir atau batu gamping), memiliki 
permeabilitas kecil, porositas kecil, seperti Coal Bed Methane (CBM), 
shale gas dan tight gas.

senior VP Business development upstream directorate Perta-
mina slamet Riyadhi menjelaskan, Pertamina akan melakukan 
pengembangan usaha energi baru shale gas ini di seluruh wilayah 
kerja Pertamina karena berpotensi mempunyai lapisan shale dengan 
tektoniknya yang aktif.

“saat ini kita sedang intensif untuk melakukan penelusuran 
daerah-daerah tersebut. antara lain unit bisnis Pertamina EP dan 
Pertamina Hulu Energi. Untuk target tahun 2010 ini kita akan mela-
kukan studi untuk mengkaji potensinya sehingga di tahun 2011 kita 
segera bergerak ke pilot project,” ungkap slamet Riyadhi.

Pengembangan shale gas ini dinilai sangat bermanfat bagi 
Pertamina untuk mencari sumber energi baru sebagai sumber pen-
dapatan Pertamina untuk ke depan nantinya karena shale gas akan 
menjadi salah satu peluang bisnis bagi Pertamina untuk menambah 
cadangan gas.MPIK

JAKARTA – Mitra Binaan Pertamina 
turut serta dalam pameran per-
nak-pernik budaya, Fashion & 
Craft indonesia 2010, yang di ge-
lar pertama kalinya oleh Pt de-
bindomulti adhiwasti. kegiatan 
ini pun mendapat dukungan dari 
Pemerintah daerah dan Badan 
Usa ha Milik Negera (BUMN) dengan 
memfasilitasi pengusaha-pengusaha 
mitra binaannya. acara yang dibuka 

perwakilan kementerian Pemuda 
dan olahraga di Jakarta Convention 
Center, Rabu (21/7), merupakan 
upaya mendorong pengembangan 
Usaha Menengah kecil dan Makro 
(UMkM). dalam kesempatan ter-
sebut sebanyak 11 mitra binaan 
Per tamina turut serta, dengan me-
nampilkan berbagai kerajinan mulai 
dari perhiasan, pakaian, kain khas 
daerah, hingga kerajinan tangan 

yang memiliki daya tarik tersendiri. 
adapun dari sebelas mitra bi-

naan tersebut di antaranya, Perta-
mina Region iii Jakarta – Batik 
Prabu – Pengrajin Batik; Pertamina 
Region iii Jakarta – a&R Jewellery 
– Produksi Perhiasan dan kerajinan 
Perak; Pertamina Region iii Jakarta 
– Batik Bintang arut – Batik tulis; 
Pertamina Region iii Jakarta  - B’Mo-
dish – Fashion & acessoris ories; 

Pertamina Region iii Jakarta – Batik 
Naura – Fashion; Pertamina Region 
iV semarang – industri Bordir dan 
konveski sri Rejeki – industri bordir 
dan konveksi; Pertamina Region 
iV semarang – tirta Handicraft 
– Handicaft; Pertamina Region V 
su rabaya – Ud. Pring agung klasik – 
kerajinan tas Bahan Eceng Gondok; 
Pertamina Region V surabaya – 
Batik daun – Batik tulis; dan Per-

tamina Region V surabaya – Ud. 
Vatur Jaya – Batik tulis.

Pameran kali ini diikuti 405 
pe  serta. sekitar 142 mitra binaan 
dari 21 BUMN, 72 peserta dari 21 
provinsi, dan 38 peserta dari 26 
pemerintah kabupaten. sedangkan 
145 peserta swasta dan 10 peserta 
dari kementerian Perindustrian Ri. 
MPNDJ

BANDUNG - Pertamina sebagai 
BUMN terbesar dan bergerak di sektor 
yang krusial terhadap hajat hidup 
orang banyak, merupakan salah satu 
sumber berita terbesar di indonesia. 
Berbagai aktivitas maupun isu hangat 
yang menyangkut Pertamina selalu 
menarik untuk disimak, sehingga 
hampir tidak ada aktivitas Pertamina 
yang terlewatkan dari bidikan pencari 
berita. keterkaitan inilah yang mem-
buat hubungan baik antara para 
pen cari berita dan Pertamina harus 
terus terjaga.

Hal ini disampaikan oleh GM 
pemasaran BBM Retail Region ii, 
Haris Budiarto saat membuka Media 
gathering Pertamina sekaligus 
pe la tihan jurnalistik wartawan se-
sumatera Bagian selatan, 13-15 
Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat.  
Mengangkat tema “Menjalin asa 
Membangun karya” kegiatan ini di-
ikuti oleh 26 wartawan dari berbagai 
media cetak dan elektronik di lima 
provinsi yakni, sumatera selatan, 
Jambi, lampung, Bengkulu dan ke-
pulauan Bangka Belitung. 

Haris Budiarto mengatakan pe-
ran media sangat penting dalam 
memberikan kontribusi kepada 
Per tamina dalam mencapai cita-cita 
transformasi menjadi per usahaan 
minyak kelas dunia. Me dia gathering 
yang diadakan ini merupakan salah 
satu bentuk apresiasi Pertamina atas 
hubungan baik yang terjalin antara 
Pertamina dan media sumbagsel 
selama ini. 

“dalam beberapa hal, informasi 
per tama tentang Pertamina yang kita 
peroleh berasal dari media. selain 
itu, media massa telah membantu 
Pertamina menyebarluaskan infor-
masi kepada masyarakat mengenai 
kinerja Pertamina, seperti kerja 
ke ras mendistribusikan BBM ke 
seluruh pelosok, transformasi sPBU 
hingga program-program pro rak yat 
dari Program kemitraan dan Bina 
lingkungan maupun Corporate 

Social responsibility,” ujar Haris.
Haris menyampaikan, Media 

gathering ini diadakan dengan tu-
juan utama berbagi pengetahuan 
dan informasi tentang bisnis dan 
operasional Pertamina. Para jurnalis 
bisa memperoleh pengetahuan yang 
lebih advanced tentang suplai dan 
distribusi, BBM Retail, Pelumas, 
dan Gas domestik. di samping itu, 
forum diskusi juga menjadi wadah 
untuk meluruskan beberapa hal 
yang sering disalahpahamkan oleh 
masyarakat. 

“seperti pemberitaan mengenai 
kelangkaan BBM di sPBU, para 
re kan-rekan pers memberitakan 
panjangnya antrian truk batubara di 
sPBU. Padahal secara hukum, truk 
tersebut seharusnya tidak membeli 
BBM subsidi di sPBU dan harus 
membeli BBM industri non subsidi,” 
ujarnya.

Contoh lainnya di minggu-ming-
gu terakhir, berita di koran mau pun 
televisi juga seakan “berlomba” 
mengenai tabung El piji 3 kg  yang 
menimbulkan korban baik harta 
maupun jiwa. insiden yang selama 
ini terjadi akibat kebocoran Elpiji 
sehingga menyulut api yang menye-
babkan kebakaran. Penyidikan pihak 
berwajib sendiri memastikan tidak 
ada tabung Elpiji yang meledak 
atau hancur. Pertamina berharap 
media massa dapat menjadi sumber 
informasi yang akurat dan tidak 
spekulatif.

“dengan adanya acara ini diharap-
kan nantinya akan ada keseimbangan 
serta pemahaman rekan-rekan 
pers terhadap Pertamina, sehingga 
berita yang dihasilkan tetap kreatif, 
inovatif, edukatif namun masih me-
ngedepankan nilai-nilai kritikal. itu 
lah cita-cita karya yang kita tunggu, 
sesuai tema kita ‘Menjalin asa 
Membangun karya’,” ungkapnya. 

dalam media gathering ini, pa ra 
insan pers mendapatkan penge-
tahuan materi tentang kegiatan 
bis nis Pertamina yakni pola suplai 
dan distribusi, Gas domestik, BBM 
retail dan Pelumas. selain itu, 
para awak media yang setiap hari 
bergelut dengan deadline juga 
diajak refreshing sejenak dengan 
mengunjungi tempat wisata di Jawa 
Barat seperti Gunung tangkuban 
Perahu serta permainan paint ball 
dan ATV di kawasan Wisata Sari Ater, 
serta wisata belanja dan kuliner. 

“kita menyambut baik adanya 
kegiatan ini serta konsep acaranya, 
materi yang diberikan sangat ki-
ta butuhkan sebagai sumber re-
fe rensi dan pemahaman kita ke 
depan dalam pemberitaan. akibat 
kekurangpahaman selama ini, berita 
yang muncul menjadi terkesan 
menyudutkan. saya berharap kegiat-
an ini dilakukan secara periodik se-
hingga informasi yang didapat selalu 
up to date,” ungkap Wawan Perdana 
dari Harian Berita Pagi, sumsel.
MPPMS REG. II    

GM Pemasaran BBM Retail Region ii Haris Budiarto (tengah Berdiri) foto bersama dengan para 
wartawan se-sumatera Bagian selatan yang mengikuti Media gathering.
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Pemasaran Region I 
Peringati HAN dalam 
Gebyar Anak Medan

RU IV Bangun Madin dan TPQ di Kampung Laut

MEDAN - sebagai wujud kepedulian Pertamina terhadap 
Pendidikan di indonesia melalui Program Corporate 
Social responsibility (CsR), Pemasaran BBM Retail  
Region i memperingati Hari anak Nasional (HaN) melalui 
acara ”Gebyar anak Medan”. acara dikemas dalam 
serangkaian perlombaan menggambar, mengarang, dan 
tari daerah untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 sd bagi 
sekolah di lingkungan sekitar operasional, sabtu (24/7) 
di lapangan sepak Bola Jl k.l Yos sudarso Medan.

Rangkaian kegiatan diikuti sekitar 300 peserta dari 
11 sekolah dasar. Untuk lomba melukis, dibagi menjadi 
dua kategori. Yaitu, untuk kelas 1-3 diikuti sebanyak 40 
peserta, dan kelas 4-6 diikuti sekitar 85 peserta. Untuk 
lomba mengarang diikuti sekitar 62 peserta dan tarian 
daerah sumatera Utara diikuti dari 5 tim.

asisten Manager External Relation Pertamina Pema-
saran Region i  Fitri Erika kepada sejumlah wartawan 
mengatakan bahwa acara ini adalah rangkaian kegiatan 
dalam memperingati Hari anak Nasional yang jatuh 
pada 23 Juli kemarin, maka Pertamina dengan program 
Cerdas Bersama Pertamina melaksanakan Gebyar 
anak Medan.

Pelajar sd yang berada di sekitar unit operasional 
Pertamina, diharapkan dapat menjadi agen perubahan 
dalam menumbuhkan rasa memiliki, sebagai pemilik 
sah kekayaan minyak dan gas bumi indonesia. “Untuk 
itu sebagai calon pemimpin di masa depan, pelajar 
selayaknya mengenal lebih dekat dengan Pertamina 
sejak dini,” ujar Erika.

sementara itu, ketua Panitia sudarman meng ung-
kapkan bahwa acara ini adalah memberikan motivasi 
yang tinggi, untuk memberikan kreativitas bagi pelajar 
khususnya pelajar sd.

setelah acara berlangsung sekitar tiga jam ini, 
langsung diumumkan pemenang oleh dewan juri, yang 
dihadirkan dari Universitas Negeri Medan dan sanggar 
tari taman Budaya Medan.

Pemenang menggambar kategori kelas 1 hingga 
kelas 3 sd dimenangkan oleh Nabila azzahra dari 
sd Pertiwi dengan nilai 740,  agula danis sd 060837 
dengan nilai 738 dan M.Rahdim dengan nilai 730. Un-
tuk menggambar kategori kelas 4 hingga kelas 6 sd 
dimenangkan oleh Fania dini aulia dari sd 060870 
dengan nilai 830, M. daffa dari sd 060870 dengan nilai 
780 dan  Melisa luptikasari sd 060866 dengan nilai 730 
mendapatkan masing-masing tropi, uang hiburan, tas 
sekolah dan sertifikat.

Untuk lomba mengarang, juara i dengan judul 
”tulang Punggung Negara” dari sd 060837 bernama 
Mauliza lubis dengan nilai 270, Juara ii dengan judul 
”sPBU Pertamina” dari sd 060843 bernama sri Madinah 
dengan nilai 260 dan Juara iii dengan judul ”Pertamina” 
dari sd 060837 bernama irigie ichlasul dengan nilai 255 
mendapatkan masing-masing tropi, uang hiburan, tas 
sekolah dan sertifikat.

sedangkan perlombaan tari daerah sumatera Uta ra 
dimenangkan oleh tim sd 060879 dengan mem ba wa 
tarian Gale-Gale dengan nilai 1.345, Juara ii di me nang-
kan oleh sd 060843 dengan membawa tarian Melayu 
dengan nilai 1.340 dan Juara iii dimenangkan oleh 
Per kumpulan sd ring i Pertamina dengan mem bawa 
ta rian Melayu mendapatkan masing-masing tropi, uang 
hiburan, tas sekolah dan sertifikat.    

kegiatan ini adalah bagian dari program “Cerdas 
Bersama Pertamina”, sebagai bentuk Corporate Social 
responsibility (CsR) Pertamina kepada lingkungan 
se kitar. Program CsR Pertamina difokuskan di bi-
dang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan 
pemberdayaan masyarakat.MPPMS REG. I

CIREBON - Bakti sosial adalah 
agenda rutin Pertamina Motor 
Club. kegiatan ini merupakan 
salah satu wujud kepedulian 
perusahaan dan jalinan si-
laturahmi antara Pertamina 
terhadap masyarakat di sekitar 
daerah operasi perusahaan. 

demikian di tegaskan 
oleh ketua Umum Pertamina 
Motor Club sutrisno (PMC) 
di Jakarta, sabtu (31/7). 
“PMC kini mengedepankan 
Bakti sosial sebagai bagian 
dari kegiatan touring. selain 
itu, kita juga mengajak dan 
mengedukasi para motoris 
untuk menggunakan produk 
Pertamina yakni Pertamax 
dan Enduro,” tegasnya.   

lebih lanjut sutrisno mene-
gaskan bahwa pelaksanaan 
ini merupakan upaya untuk 
memupuk kegiatan positif 
para bikers Pertamina. 

Bakti sosial dilaksanakan 
di Yayasan Panti asuhan 
Fajar Hidayah, desa Purwa 
Wirangun Kec. Sura Nenggala 
kab. Cirebon. Penerima bakti 
sosial adalah 50 anak yatim 

piatu dan 150 warga lanjut 
usia dan tidak mampu. lokasi 
yayasan tersebut berada di 
dekat daerah operasi Per-
tamina EP Region Jawa.  

PMC menyerahkan 200 
Paket sembako antara lain 
terdiri dari beras, sarden, 
dan mie instan, 50 paket alat 
sekolah tas, buku dan alat 
tulis, serta paket tambahan 
berupa seprai, selimut, dan 
lain-lain. total nilai Bakti 
sosial ini mencapai lebih dari 
20 juta rupiah. 

selain itu, dalam kegiat-
an ini juga diberikan Uang 
santunan untuk para anak yatim 
piatu dan guru pembimbing 
di Yayasan Panti asuhan 
Fa jar Hidayah. santunan di-
serahkan oleh sekjen PMC 
adiatma sardjito.

Haj i  doim sekretaris 
Yayasan mengatakan ucapan 
terima kasih kepada Pertamina 
dan PMC atas bantuan yang 
diberikan kepada anak yatim 
dan warga lanjut usia dan 
tidak mampu. 

sebagai upaya edukasi 

kepada konsumen, staf 
BBM Retail abdullah me-
nyampaikan edukasi tentang 
produk Pertamina. Para 
mo toris dari club undangan 
memberikan kesaksian bahwa 
menggunakan Enduro mesin 
lebih ringan dan Pertamax 
per formance mesin lebih 
baik. 

selain itu, menggunakan 
produk Pertamina berarti me-
nguntungkan bangsa sendiri. 

acara Pertamax dan PMC 
Bakti sosial dan touring de-

ngan tema Smile Pertamax 
Roda dua ini terselenggara 
berkat dukungan CsR Perta-
mina, Pertamax, Enduro, 
El nusa Petrofin, Patra Niaga, 
Pertamina learning Center, 
Pertamina Retail, , dan industri 
Marine Pertamina. 

acara ini diramaikan oleh 
218 bikers dari PMC dan 
para undangan duta srikandi, 
PtkBC, li thos, iNtEC, serta 
para jur na lis Bi kermag, Mo-
tobike, dan Motorev, dan Ci-
rebon tV.MPPMC 

sekjen PMC adiatma sardjito menyerahkan santunan kepada warga lanjut 
usia di Desa Pura Wirangun, Cirebon.

CILACAP - Peduli terhadap 
pendidikan keagamaan ma -
sya rakat Cilacap terus di-
lakukan RU iV melalui pro-
gramnya di Baituzzakah Per-
tamina (Bazma). setelah 
ba nyak membantu biaya 
pendidikan masyarakat ku-
rang mampu  di Cilacap, 
ba ik melalui sekolah maupun 
pesantren, kini Bazma RU iV 
membangunkan Madrasah 
diniyah (Madin) dan taman 
Perguruan Qur’an (tPQ) di 

desa Ujung alang kampung 
laut (13/6).

Madin dan tPQ amanah 
sebanyak tiga ruang kelas ini 
diresmikan penggunaannya 
oleh kepala kantor depar-
temen agama Cilacap Muh-
tadin dan dihadiri oleh Camat 
kampung laut sukar dan 
kepala MUi Cilacap dzu-
basyor sekaligus memberikan 
siraman Rohani.

Camat kampung laut 
su kar sangat berterima ka-

sih atas kepedulian RU iV. 
Menurutnya, RU iV se lama 
ini telah banyak mem bantu 
dae rahnya, seperti me les-
ta rikan lingkungan dengan 
penanaman mangrove. 

sementara Public rela-
tion Section Head RU iV 
kur di susanto menjelaskan 
bahwa pembangunan Madin 
dan tPQ ini merupakan wu-
jud kepedulian Pertamina 
terhadap pendidikan agama 
masyarakat kampung laut. 

sebelumnya tPQ yang sama 
juga dibangun Pertamina di 
kelurahan tegalkamulyan.

Pada kesempatan tersebut 
Pertamina juga memberikan 
ban tuan al-Qur’an, buku-
bu ku aga  ma, sajadah, kain 
sarung, dan mukenah untuk 
masjid al-Huda dan masjid 
al Muhajir in. sementara 
ban  tuan prasarana belajar 
juga diberikan untuk sMPN i 
kampung laut berupa 1 set 
komputer.MPRUIV






