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ASURANSI  
UNTUK KORBAN 

INSIDEN ELPIJI 3 KG

Pertamina memberikan asuransi kepada 
korban insiden Elpiji 3 Kg di Bekasi.  Asuransi 
yang diberikan ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian Pertamina kepada korban 
insiden Elpiji 3 kg. Selain terus melakukan 
penyuluhan bagaimana meng gunakan pa
ket Elpiji  3 Kg yang benar dan aman, Dirut 
Pertamina Karen Agustiawan meminta 
ma sya rakat untuk lebih peduli pada unsur 
safety  dalam menggunakan paket Elpiji.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan bantuan kepada Farida, istri dari salah satu korban insiden Elpiji 3 Kg di Sekolah Dasar Negeri 3 Marga Mulya, Bekasi yang terjadi pada 4 Juni 
2010. Dalam ke sempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina memberikan paket sembako dan asuransi kepada Farida untuk pengobatan suaminya, (15/6). 
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Siap Bersaing, 
Hilangkan Kesan “Disuapi”

Pengantar Redaksi :
Gerak Pertamina Retail sebagai 

ujung tombak pemasaran produk 
Pertamina, kian lincah dan terarah 
menyiasati era persaingan dengan 
peritel asing. Anak perusahaan ini 
didirikan untuk mengelola SPBU 
COCO (Company Own, Company 
Operate) atau SPBU yang dimiliki 
dan dikelola langsung Pertamina. 
Juga dituntut menampilkan SPBU 

percontohan. “SPBU yang kinclong,” ujar Direktur Utama Perta
mina Retail Giri Santoso. Di Indonesia hingga 31 Maret 2010 
terdapat 4.663 unit SPBU dan 2.858  unit SPBU sudah bersertifikat 
sebagai SPBU Pasti Pas. Dan SPBU COCO yang kini berjumlah 
54 unit, merupakan percontohan bagi SPBUSPBU Pasti Pas lain 
yang merupakan milik swasta atau dikenal sebagai SPBU DODO 
(Dealer Own, Dealer Operate). Meski masih ‘balita,’ ke depan 
Pertamina Retail tak ingin terkesan hanya “disuapi” dengan hanya 
diminta mengelola SPBU COCO saja, tapi sudah menyiapkan 
amunisi untuk mendukung bisnis retail Pertamina korporat, ber
sinergi dengan anakanak perusahaan Pertamina lainnya. Berikut 
wawancara Giri Santoso dengan Media Pertamina, di kantor 
Pertamina Retail, Wisma Tugu Wahid Hasyim, Jakarta (1/6).

Apa sebenarnya yang menjadi tugas Pertamina Retail 
yang jadi ujung tombak pengelolaan SPBU Pertamina?  Per
tamina Retail, sejak didirikan tahun 2006, ditugaskan mengelola 
SPBU milik Pertamina. Kenapa diserahkan kepada kita, karena 
Pertamina masih mengurusi kerjasama dengan lebih dari 4.400 
unit SPBU  lain. Harapannya Pertamina Retail bisa mengelola 
SPBU  yang mencerminkan citra bagus bagi  Pertamina. Sehingga 
SPBU yang dikelola Pertamina Retail bisa menjadi role model 
bagi SPBUSPBU lainnya. 

Kita berusaha menerapkan bagaimana mengelola SPBU 
Pertamina (COCO) yang baik, dan benar, agar saat  konsumen 
ke SPBU Pertamina bisa melihat SPBU yang bagus, bersih 
tampilannya, orangorangnya, tata letaknya, tamannya. Jadi orang 
melihat SPBU Pertamina itu yakin dan nyaman. 

Kalau orang sudah banyak datang masuk ke situ berarti kita 
harus jaga penampilannya. Nggak boleh kotor, tamannya harus 
tertata rapi. Istilahnya kalau saya instruksikan kepada seluruh 
jajaran SPBU, saya pengin SPBU COCO  itu “kinclong”

Jadi kalau ditanya apa bedanya mengelola SPBU COCO 
dan DODO punya swasta? Meski samasama “Pasti Pas”, saya 
ingin memberikan lebih, saya ingin memberikan banyak alternatif 
bagi orang untuk berkumpul di situ sehingga orang yang datang 
merasa nyaman, tenang, aman berada di SPBU. 

Memberikan banyak alternatif di SPBU contoh konkretnya 
seperti apa? SPBU itu kan sebenarnya tempat orang berkumpul, 
orang datang ke situ. Apakah mereka datang untuk beli minyak 
saja? Kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan misalnya 
kita punya lokasilokasi space, ruanganruangan kita manfaatkan 
untuk jual consumer store lewat jaringan Bright. Oli Mart-nya juga 
ada, karena itu namanya SPBU. Apa yang dijual mencerminkan 
apa yang dijual oleh Pertamina juga. Ada Elpiji, ada minyak tanah 
non subsidi, ada Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Bio 
Solar, Bio Pertamax. 

Dengan 54 SPBU COCO ini, apakah nanti Pertamina Retail 
punya target berapa banyak perbandingan antara SPBU 
COCO dan DODO ini ? Itu kembali ke kebijakan Pertamina 
korporat. Targetnya berapa Pertamina korporat yang tahu. Tetapi 
yang jelas, kami selaku pengelola,  akan mengelola semua itu 
dengan sebaikbaiknya, sebagai SPBU percontohan, sebagai 
role model. Mau berapapun SPBU yang diserahkan kepada 
kami, akan kita kelola. 

Ketika SPBU COCO menjadi role model,  ada SPBU DO
DO yang ingin mengikuti standar pertamina COCO apa kah 
akan diakukan pembinaan  atau kerjasama dengan Pertamina 
Retail ? Boleh saja, karena sebetulnya SPBU DODO dengan 
SPBU COCO itu kan sama, SPBU Pertamina. Harusnya yang 
dilakukan SPBU COCO itu juga dilakukan SPBU DODO. Atau 
kalau SPBU DODO lebih bagus ya SPBU COCO harus lebih 
bagus lagi. Jadi istilahnya nggak ada bedanya. Cuma kalau kami 
yang mengelola betulbetul harus bonafid. SPBU tampilannya oke, 
kebersihannya terjaga, konsep one stop servicenya kelihatan. 
Jadi boleh saja mereka meniru seperti kita, toh nanti kan yang 
keluar juga citra Pertamina.

Ketika Pertamina harus punya SPBU lagi,  menjadi role 
model dan memiliki nilai strategis, sementara jumlahnya tak 

sebanyak SPBU DODO/SPBU swasta. Mengingat Pertamina 
sebagai pelaksana penjualan BBM PSO tidak sendiri lagi, 
sehingga SPBU DODO berhak berkiblat pada pemain lain. 
Bagaimana antisipasinya? Kalau saya melihat ke depannya 
dalam waktu tidak lama menurut saya PSO BBM akan berkurang 
dan sebagian besar akan ke NON PSO. Berarti mereknya sendiri
sendiri, persaingan sangat bebas. Kita harus bersaing secara 
murni. Saya yakin dengan programprogram seperti Pertamina 
Way dsb, akan tetap membuat SPBU DODO tetap bersama 
Pertamina.

Antisipasi supaya mereka tidak lari ke tempat lain bagai
mana? Antisipasi tidak ada sesuatu yang pasti. Logikanya saja 
kalau kontrak habis mereka mau lari ya bisa saja. Itulah yang kita 
jaga supaya yang berbisnis dengan kita merasakan manfaatnya.  
Kalau mereka sudah tidak  nyaman sama kita, konsumen bisa 
lari ke tempat lain. Tetapi kalau kita memberikan kerjasama 
bisnis yang baik dan menguntukan bagi mereka, mereka pasti 
tetap sama kita.  Program Pertamina Way, kalau ditaati semua 
SPBU pasti pangsanya tetap terjaga. Jangan takut kita dengan 
pesaing, pesaing belum tentu punya standar seperti kita yang 
sudah world class. Tetapi sebetulnya bisnis seperti ini kan  bisnis 
generik, kayaknya nanti pasar yang akan menetukan. Dimana 
mereka puas di SPBU A akan tetap di A, atau ketika mereka puas 
di SPBU B, ya tetap di B.  

Bagaimana kita menjawab persaingan?  Kita memberikan 
pelayanan terbaik, memberikan manfaat yang terbaik, dan bisa 
dimanfaatkan oleh konsumen kita. 

Kenapa Pertamina – melalui Pertamina Retail  lebih 
memprioritaskan SPBU COCO dalam membentuk citra, 
apakah nantinya seluruh Pertamina Pasti Pas akan dikelola 
oleh  Pertamina Retail? Pertamina kan luas, Pertamina punya 
unit. Unit  sebagai pembina di lokasinya berdasarkan pembagian 
wilayahwilayah.  SPBU DODO dan SPBU COCO dibina oleh 
Unit Pemasaran (UPms). Bedanya SPBU DODO dikelola swasta, 
sedangkan SPBU COCO milik Pertamina. Seperti tadi sudah 
disampaikan, selain bisnis yang harus untung, SPBU COCO 
harus menjadi roll model bagi SPBU lain sekaligus sebagai citra 
pertamina dalam bisnis SPBU.

Bisnis Pertamian Retail sekarang kesannya sekedar 
mengurusi SPBU COCO, sangat captive market. Jadi kesannya 
seperti ‘disuapin’ Apakah seperti itu? Mengelola SPBU itu tidak 
sekedar berjualan BBM, tetapi harus bisa mengoptimalkan SPBU 
sebagai point of sale. Ada kegiatan yang tidak sematamata hanya 
SPBU, karena kegiatan itu bisa untuk mendukung penjualan di 
SPBU. Misalnya kalau orang sebetulnya belum mau mengisi 
bensin, tetapi dia ada keperluan mau membeli susuatu yang ada 
di sekitar SPBU. Ujungujungnya dia  akhirnya mengisi bensin 
juga. Jadi kita menciptakan one stop service untuk keperluan 
masyarakat di situ.

 Jadi nggak sekedar jualan BBM tetapi kita juga jual aksesories 
(convenience store), Bright Store, ada bengkel oli, penjualan 
Elpiji dan pelumas, dan ada rumah makan. Konsepnya one stop 
service. 

Kita kembangkan potensi di SPBU. Kalau kita hanya menjual 
BBM kan marginnya sudah tertentu, segitu saja. Kita harus 
mengoptimalkan apa yang bisa kita jual di SPBU,  iklan bisa juga 
kita jual. Jadi kita eksplore SPBU nanti tidak sekedar jualan BBM 
saja, karena kita bisa jual sesuatu di situ. Katakanlah kita bisa 
menyediakan rumah makan, bisa buka counter pick up service, 
seperti laundry, city check in. Kita bisa ciptakan cuci mobil otomatis 
di situ supaya orangorang yang awalnya tidak berniat mengisi 
bensin karena ada keperluan di situ, ya sudah akhirnya sekalian  
beli bensin juga. 

Berkaitan dengan sinergisitas antara Pertamina Retail 
dengan Patra Niaga, terkait  agenda pemasaran, bagaimana 
membagi wilayah kerjanya? Pembagian wilayah kerjanya? 
Sebenarnya begini, Patra Niaga bergerak dalam  perniagaan 
BBM juga kan dia. Dengan fokus ke BBM Industri dan Non SPBU, 
sedangkan kita fokus di retail SPBU, jadi masingmasing sudah 
ada porsinya.

Adakah mungkin Pertamina Retail akan menjual produk
produk lain? Ini kembali ke policy Pertamina korporat, untuk saat 
ini kami masih memasarkan produkproduk BBM Pertamina di 
SPBU COCO, untuk penjualan produkproduk lainnya tentunya 
yang tidak berlawanan dengan bisnis inti. Kami mengembangkan 
bisnisbisnis retail sebagai pelengkap antara lain ; Bright Store 
& Café, Bright Olimart dan Bright Wash, dan sebagainya.MPNS/
DSU
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

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

Editorial
Saat Medan 

Diserbu
Sumbang Saran untuk Masalah Elpiji

EPI TRESNAWAN
726857
Direktorat Umum

Setelah menyimak imbauan dari Ibu Dirut tentang  
masalah safety LPG ,  serta mengamati beritaberita 
tentang insiden kebakaran dan ledakan yang terjadi di 
masyarakat yang dihubungkan dengan tabung LPG baik 
3 kg maupun 12 kg, saya sebagai pekerja Pertamina 
tergerak untuk  membantu memperjernih permasalahan, 
terutama di lingkungan sekitar dan masyarakat terdekat.  

Pada masyarakat kecil di sekitar rumah dan 
lingkungan saya juga pemahaman tentang pemakaian 
LPG sangat terbatas, apalagi dari segi safety-nya. 
Pada saat pertama mendapat pembagian LPG 3k g 
gratis, tetangga kami seorang nenek malah selama 
lebih dari seminggu belum menggunakannya.
Istri saya mengajarkan secara perlahan caracara  
penggunaannya dan Alhamdulillah bisa.

Sebagai jawaban (kalau boleh disebut seperti 
ini) dari imbauan Ibu Karen sebagai Direktur Utama 
Pertamina, sebagai pekerja saya mengajukan usulan, 
yang mungkin juga telah  disampaikan oleh para staf 
ahli direksi yang lebih pakar.  Mungkin dari saya lebih 
berbahasa awam dan sebagai bagian cetusan rasa 
memiliki dan ikut bertanggung jawab atas perusahaan 
tercinta.

Usulan pertama mengenai sosialisasi penggunaan 
gas LPG. Pada berbagai media baik media cetak 
maupun visual telah tersebar, bapak Toharso (Sekretaris 
Perseroan, red) sendiri telah tampil dalam sosialisasi 
di TV. Menurut pemahaman saya,  karena mayoritas 
pengguna LPG 3 kg adalah masyarakat umum  yang 
sederhana serta pelaku usaha kecil dan  tingkat 
rumahan, sosialiasi yang mungkin efektif adalah dengan 
menggunakan  sayembara berhadiah dengan hadiah 
yang sangat berguna misalnya rumah sederhana 
(RSS) atau sepeda motor. Cara pengumpulan  
keikutsertaan sayembara juga mungkin dipermudah, 
dengan hanya mengirimkan kartu pos/brosur ke 
satu alamat di Pertamina dengan beban/biaya pos/
pengiriman di Pertamina.

Untuk menghindari ekses sayembara ini ditunggangi 
oleh pihak yang beritikad buruk dengan membuat 

pemenang palsu, dan menipu peserta, perlu dibuat 
mekanisme pengumuman dan pembagian hadiah yang  
terencana serta terkoordinasi dengan berbagai instansi.

Usulan kedua adalah tentang 
upaya preventif. Diusulkan 
agar (apabila memungkinkan) 
dilakukan perubahan 
atau tambahan 
pengamanan pada 
tabung  LPG, terutama 
3 Kg. Misalnya dengan menambahkan semacam 
pengaman gas,  seperti gambar terlampir , yang banyak 
beredar di masyarakat, sebagai bagian standar tabung. 
Jika memungkinkan secara teknis, pengaman tersebut 
di las langsung ke area kepala tabung.  Tentunya hal 
ini akan sangat memberatkan karena menyangkut 
jutaan tabung LPG yang beredar. Akan tetapi ada 
baiknya Pertamina memperlihatkan kesungguhan dalam 
meningkatkan keamanan tabung dengan melakukan 
perbaikan secara bertahap dan terencana, tidak harus 
sekaligus dan dengan biaya yang terkendali.

Sebagai contoh perbandingan, perusahaan mobil  
Jepang di Amerika menarik ribuan mobil produksinya 
untuk diperbaiki sebagai peningkatan dan perbaikan  
kualitas/keamanan. Kegiatan tersebut ternyata diprotes 
perusahaan mobil Amerika yang menilai bahwa 
perbuatan tersebut sebagai kegiatan peningkatan citra 
yang melanggar UU. Jadi tergantung cara melihat/sudut 
pandang, kegiatan yang merugikan ternyata dianggap 
kegiatan untuk menarik keuntungan dalam jangka 
panjang.

Demikian usulan dan suara pekerja dari saya. Mohon 
maaf, sekali lagi, ini sebagai cetusan rasa memiliki dan 
ikut bertanggungjawab atas perusahaan tercinta. 

Jayalah Pertamina.

Begitu keluar gerbang Polonia International 
Airport, Medan, kita langsung berhadapan dengan 
SPBU Petronas yang sejak menjual BBM subsidi 
larismanis tanjung kimpul. Beruntung sekali Petronas, 
mendapatkan izin mendirikan SPBU di tempat 
strategis, menang tender pelaksana pengadaan dan 
pendistribusian BBM di Medan, yang notabene dekat 
dengan sumber suplai mereka, dan masyarakat 
menduga oktan BBM yang dijual Petronas bukan lagi 
88 seperti diatur, tapi sudah 92. Jelas bensin mereka 
terasa lebih unggul. SPBU DODO berlogo Pertamina 
di Jl. Imam Bonjol, yang dekat dengan Jl. Juanda 
di mana SPBU Petronas berada, terjungkal dengan 
kehilangan 40 persen tingkat penjualannya. Juga 
SPBU DODO yang head to head dengan Petronas di 
Jl. Pattimura. 

Unggulnya Petronas di Medan menggusarkan 
banyak pihak. Dalam dengar pendapat di DPRD 
Sumut, 8 Juni 2010, kalangan Hiswana Migas Daerah 
Sumut, DPRD Sumut, Pemprov Sumut, menyesalkan 
kenapa perusahaan asing diberi kesempatan menjual 
BBM bersubsidi. Karena sejak menjual BBM bersubsidi 
Petronas menggebuk Pertamina di kandangnya 
sendiri. Isu bahwa BBM bersubsidi Petronas memakai 
oktan yang lebih tinggi di luar ketentuan menjadi isu 
di Medan, harus dibuktikan di lab oleh pihak terkait 
seperti BPH Migas agar terjadi persaingan yang apple 
to apple dan fair.

Beberapa pemilik SPBU seperti yang disurvei 
Media Pertamina, 1011 Juni 2010, berniat menjual 
SPBU mereka, frustrasi SPBU mereka anjlok omzet 
penjualannya. Konon Petronas sudah berniat membeli, 
tapi pemilik masih berharap Pertamina yang membeli 
SPBU mereka. Isu nasionalisme sedang berhembus 
di kalangan Hiswana Migas, tapi konsumen justru 
merasa nyaman dengan bensin Petronas yang cepat 
pembakarannya.

Surat kabar lokal Medan heboh. Harian Waspada 
pada terbitan Rabu, 9 Juni 2010 menuliskan judul 
DPRD Protes Subsidi Untuk Petronas. Sementara 
Medan Bisnis menulis judul, Sumut Kehilangan Rp 
60 Miliar Beli BBM Subsidi dari Petronas. Satu judul 
lagi dari harian ini, Penjualan Solar & Minyak Berat 
Terus Turun. Dan kabar yang terdengar dari kalangan 
pemilik SPBU adalah kalangan Hiswana Migas Medan, 
DPRD, dan Pemda Sumut akan memprotes soal 
perusahaan minyak asing menjual BBM bersubsidi 
di daerah Medan ke Kemenko Ekonomi, BPH Migas, 
dan Kementerian ESDM. Terhitung oleh mereka Rp 60 

miliar setahun, dana 
subsidi lari ke kocek 
Malaysia. Mereka 
membandingkan 
dengan derita para 
TKI di negeri jiran 
itu. Apakah serbuan 
perusahaan asing 
akan dibiarkan dengan 
mudah merampas 
market share SPBU 
pribumi di daerah 
“basah” sementara 
daerahdaerah 
“kering”, sulit dan 
terpencil tetap tugas 
Pertamina? Adilkah?MP
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Direktur Utama Karen Agustiawan berbicara mengenai safety  di hadapan mitra kerja SPPBE/SPPEK Pertamina.
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Perusahaan

Sosialisasi Safety Elpiji kepada 
Mitra Kerja Pertamina
JAKARTA – Untuk meng an
tisipasi dampak unsafe act 
maupun unsafe condition 
El piji terhadap masyarakat, 
diharapkan kepada mitra kerja 
Pertamina baik dari SPPBE, 
SPBE/SPPEK bersamasama 
menyatukan pandangan dan 
langkah ke depan agar kita 
da pat memberikan rasa 
aman dan nyaman kepada 
masyarakat Indonesia pe
makai Elpiji maupun yang 
baru saja beralih ke Elpiji 3 
kilogram. Demikian disam
paikan Direktur Utama Perta
m ina Karen Agustiawan, di 
hadapan 500 mitra kerja 
SPPBE/SPPEK Pertamina di 
Kantor Pusat Pertamina Ja
karta, Kamis (10/6). 

“Bagi saya pribadi, ke
sem patan untuk dapat berta
tap muka dengan mitra ker ja 
SPPBE/SPBE/SPPEK me
miliki arti yang sangat penting 
bagi Pertamina. Dan lebih dari 
itu, pertemuan ini diharapkan 
akan memberikan dampak 
posi t i f  yang besar bagi 
masyarakat Indonesia secara 
keseluruhan – khususnya bagi 
mereka yang menggunakan 
produk Elpiji Pertamina,” ujar 
Karen.

Dalam kesempatan ter
sebut, Karen juga menjabarkan 
bahwa ada tujuh hal yang 
harus senantiasa diingat dan 
segera ditindaklanjuti oleh 
mitra kerja dari SPPBE/SPBE 
dan SPPEK; yaitu Pertama, 
S P P B E / S P B E / S P P E K 
agar lebih meningkatkan 
pengawasan terhadap akti
fitas operasi Elpiji, terutama 
yang berhubungan dengan 
as pek keamanan dan kesela
matan (safety). Sebagai con
toh, rubber seal harus se
lalu terpasang setelah di
isi. Selain itu, SPBE juga 
harus menggunakan rubber 
seal dengan kualitas dan 
spesifikasi yang memenuhi 
standar yang telah ditetapkan 
oleh Pertamina. Pertamina 
akan melakukan pemeriksaan 
berkala atas pemasangan dan 
kualitas rubber seal ini. 

Kedua, jangan pernah me
nerima, mengisi, atau membeli 
tabung yang tidak melalui 
quality control Pertamina. 
Ketiga, memperlakukan ta
bung dengan baik, tidak me
lempar atau membanting 
tabung dalam aktivitas operasi 
Elpiji di SPBE/SPPBE/SPPEK. 

Keempat, SPBE/SPPBE/
SPP EK harus menjamin dan 
bertanggung jawab bahwa 
tabung Elpiji yang telah diisi 
kuantitasnya tepat serta tidak 
terdapat kebocoran pada 
ta  bung tersebut. Agar setiap 
tabung yang keluar dari SPBE/
SPPBE/SPPEK juga diberikan 
plastic seal sebagai quality 
control. Kelima, disiplin dan 
kontinyu dalam melakukan 
pengecekan kebocoran untuk 
setiap valve dan tabung Elpiji 
yang telah diisi. Keenam, me
lengkapi karyawan dengan alat 
pelindung diri (helm, Sepatu 
Safety, sarung tangan) dan 
selalu meningkatkan budaya 
safety setiap aktivitas di ling
kungannya. Dan, ketujuh, 
tertib administrasi, disiplin 
dalam melakukan goods issue 
dan goods receive secara te
pat waktu.

Lebih lanjut Karen me
ngatakan bahwa sosialisasi 
kepada mitra kerja dilakukan 
sangat erat kaitannya dengan 
insiden yang terjadi akibat 
pemakaian Elpiji  khususnya 
akibat penggunaan Elpiji 3 
kilogram   semakin sering 
terjadi di sejumlah wilayah 
di Indonesia. Tentunya, hal 
ini tidak hanya merugikan 
masyarakat pengguna produk 
LPG. Namun lebih dari itu, 
insiden akibat unsafe act dan 
unsafe condition LPG tersebut 
juga telah menimbulkan 
so cial cost yang besar di 
masyarakat. 

“Terlepas dari apapun 
penyebab insiden tersebut, 
kita semua patut prihatin 
a tas  ke jad ian ke jad ian 
yang juga telah merenggut 
korban jiwa itu. Karena itu, 

Pertamina sebagai pihak 
yang mendapatkan tugas 
dari pemerintah untuk men
jadi pelaksana konversi 
mi nyak tanah ke Elpiji me
rasa bersimpati dan ikut 
ber tanggung jawab untuk 
memperbaiki halhal yang 
kita anggap masih menjadi 
kekurangan dalam distribusi 
LPG 3 kilogram selama ini,” 
tukasnya.

Dipaparkan juga oleh 
Ka ren, bahwa sejak awal 
konversi minyak tanah ke 
El piji 3 kilogram, Pertamina 
telah melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang 
pemakaian Elpiji yang baik, 
aman, dan benar. Saat ini, 
sosialisasi tersebut perlu di
tingkatkan lagi baik secara 
langsung kepada pemakai 
Elpiji maupun pihakpihak 
terkait seperti pekerja Perta
mina sendiri. 

“Saya pribadi telah me
ngajak dan mengimbau seluruh 
pekerja Pertamina untuk 
mam  pu menjadi wakilwakil 
Pertamina di masyarakat yang 
ikut serta bertanggungjawab 
mengedukasi warga di ling
kungannya dan ren cananya 
Pertamina akan memasang 
sticker khusus di masingma
sing tabung Elpiji yang ber
isikan informasi dan petunjuk 
pemakaian Elpiji yang baik, 
aman dan benar,” paparnya.

ASPEK Safety
Dirut Karen Agustiawan 

mengimbau kepada semua 
mitra kerja Pertamina, bahwa 
Pertamina telah menerapkan 
kebijakan baru terkait as
pek safety di l ingkungan 
ope  rasi. Dan dalam rangka 

membangun budaya safety 
termasuk di kalangan mitra 
kerja, perlu disampaikan dan 
ditegaskan kembali halhal 
yang harus menjadi perhatian 
mitra kerja.

Halhal safety yang ha
rus diperhatikan sebagai be
rikut, pertama, setiap pro
ses pengadaan barang/jasa 
akan menerapkan CSMS 
(Contractor Safety Ma na-
gement System). Kedua, 
apabila penyedia barang/
jasa untuk Pertamina terbukti 
menyebabkan terjadinya 
fatality (meninggal dunia) 
pada pelaksanaan pekerjaan 
(baik yang berada dalam 
tang gung jawabnya langsung 
maupun di sub-contract-
kan) akan dimasukkan ke 
dalam penyedia barang/jasa 
kelompok hitam. Dan ketiga, 
mereka yang masuk ke dalam 
kelompok hitam dikeluarkan 
sebagai penyedia barang/
jasa Pertamina dan tidak di
perbolehkan lagi mengikuti 
kegiatan pengadaan barang/
jasa selanjutnya (berlaku bagi 
perusahaan, pemilik, dan pe
ngurusnya).

“Semua ini kami laku
kan, sematamata untuk me
ningkatkan kedisiplinan kita 
dalam menerapkan budaya 
safety selama beraktifitas 
dan bekerja serta untuk ke
nyamanan dan keamanan 
masyarakat Indonesia selaku 
konsumen kita. Semoga  ke
salahankesalahan  yang telah 
menyebabkan insiden kepada 
masyarakat pengguna Elpiji 
menjadi pembelajaran bagi 
kita dan tidak akan terulang 
di masamasa mendatang,” 
ce tus Karen.MP NDJ

JAKARTA – Peran SPI sangat membantu perusahaan 
dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas 
kontrol internal perusahaan. Sistem kontrol internal 
yang efektif diukur berdasarkan kriteria dan dikenal 
dengan Internal Control Framework, yang menjadi 
best practice.  

Direktur Keuangan Pertamina M. Afdal Bahauddin 
menyampaikan kontrol internal yang bisa dinilai dan 
terukur, akan memberikan dasar dan gambaran bagi 
managemen bahwa kontrol internal yang diterapkan 
dapat memberikan keyakinan yang memadai.

“Tentunya untuk mencapai visi Pertamina harus 
diperlukan beberapa sistem yang menunjang 
diantaranya yaitu Good Corporate Governance (GCG), 
Risk Management dan internal control yang dapat 
diandalkan,” kata Afdal Bahauddin dalam Workshop 
Sharing Session FKSPI Komisariat Bidang ESDM 
di Gedung Utama Kantor Pu sat Pertamina, Jakarta, 
Senin (31/5).

 Melalui forum ini Afdal berharap ada persamaan 
pemahaman atau persepsi dari seluruh management 
SPI Pertamina dan tentunya FKSPI Komisariat ESDM 
agar bisa membawa  peranan yang positif. Di samping 
itu juga mengakselarasi tuntutan dari manajemen, pe
kerja, dan pemegang saham yang terus meningkat.

Workshop ini dihadiri Direktur Pengolahan Eddi 
Setiyanto, Direktur Hulu Bagus Setiardja, Kepala SPI 
Budi Djatmiko, Ketua FKSPI Ko misariat ESDM Duddi 
Ermawan serta para Kepala SPI yang tergabung dalam 
Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) 
Komisariat Bidang ESDM.

Tema workshop yang diangkat tentu saja sejalan 
de ngan kebutuhan manajemen BUMN, terutama BUMN 
di lingkungan ESDM, yakni  Developing Internal Control 
Framework As Part Of Management Responsibilities. 
Selama ini pihak manajemen memerlukan alat yang 
da pat diandalkan dalam mengelola perusahaan se ca ra 
efisien dan efektif dalam proses bisnis dan men capai 
GCG secara mak simal.

Menurut Kepala SPI Pertamina Budi Djatmiko, dunia 
bisnis telah membawa peranan audit sebagai strategic 
partner bagi manajemen.  Dengan harapan internal audit 
memberikan nilai tambah untuk operasi dan harus dapat 
menangkap tantangan bisnis penuh percaya diri. 

“Internal audit perlu aktif untuk mendorong kegiatan 
GCG dan ERM agar semakin dewasa. Saya berharap 
dengan workshop ini menjadi momen awal yang penting 
bagi internal audit untuk semakin aktif meningkatkan 
pengetahuan melalui sharing session ini,” ungkap 
Budi.

Sementara Ketua FKSPI Komisariat ESDM Duddi 
Ermawan menyampaikan kegiatan sharing know ledge 
antara internal auditor dan manajemen di lingkungan 
FKSPI Komisariat ESDM, dapat meningkatkan kom
petensi dan profesionalisme di antara internal auditor. 

Selama ini SPI telah melakukan transformasi, 
pe ngembangan, yang disesuaikan dengan standar 
internasional internal audit. Sehingga diharapkan akan 
lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui 
suatu evaluasi dan peningkatan efektifitas pengelolaan 
resiko, control dan proses governance. 

Sebanyak 147 peserta dari 25 perusahaan yang 
menjadi anggota FKSPI Komisariat ESDM ikut serta 
dalam workshop ini. Diantaranya yaitu PT Pertamina 
(Persero), PT Aneka Tambang, PT PLN Persero, PT 
Patra Jasa, PT PGN Persero Tbk, PT Pertamina Tong
kang, PT Pelita Air Service, PT Pertamedika, PT Tugu 
Pratama Indonesia, dan PT Elnusa.MPIK
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Pertamina Membiasakan Perilaku “Green”
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Hiswana Migas Dukung Peluncuran Biosolar 
di Medan

Direktur Umum Waluyo memberikan sambutan dalam acara Seminar Lingkungan Hidup di Kantor Pusat Pertamina, 
(8/6).

JAKARTA – Pemanasan 
global menjadi isu penting du
nia. Berbagai gerakan ramah 
lingkungkan dalam segala  
aspek digalakkan sejumlah 
kalangan demi kelangsungan 
hidup bumi beserta isinya 
yang lebih baik. Salah sa
tunya pengembangan bidang 
konstruksi dan bangunan me
lalui konsep green building.  

Dalam rangka meles tari
kan hijaunya planet bumi 
melalui penerapan konsep 
bangunan hijau, Health Sa-
fety Environment  (HSE) 
PT Pertamina (Persero) 
bekerjasama dengan Konsil 
Bangunan Hijau Indonesia 
melaksanakan seminar ling
kungan di Kantor Pusat Per
tamina, Selasa (8/6).

Konsep bangunan h i
jau adalah suatu konsep 
ten tang bangunan yang 
da   lam pembangunan, pe
ng o perasian, dan peme li
ha raannya mengikuti kai
dah ramah lingkungan se
hingga pengaruh negatif 
yang ditimbulkan terhadap 
lingkungan sekitarnya menjadi 
minimal. Untuk itu, prinsip 
desain hijau, atau ramah 
lingkungan semakin penting 
diaplikasikan pada bangunan 
termasuk perkantoran, rumah 
sakit, perhotelan dan rumah 
tinggal.

Direktur Umum Pertamina 
Waluyo menyampaikan 10 
agenda utama Direktur Utama 
yang menjadi komitmen un tuk 

dilaksanakan. Pertama, yang 
akan dilaksanakan untuk 
mem percepat transformasi 
Pertamina menjadi World 
Class Company adalah pe
ningkatan budaya safety/ HSE, 
termasuk budaya atau perilaku 
“green”, yakni perilaku yang 
berpihak kepada lingkungan 
hidup dan berorientasi pa
da keberlanjutan di masa 
depan. 

Untuk itu perlu dilakukan 
kegiatan dan program untuk 
meningkatkan budaya atau 
perilaku “Green” kepada se
luruh pekerja Pertamina, dan 
Anak Perusahaan. Sejak 
tahun 2009 lalu Pertamina 
turut serta dalam pendirian 
Green Bui ld ing Counci l 
Indonesia (GBCI). Sebagai 
satu dari 21 perusahaan 

pendiri GBCI, Pertamina 
berkomitmen turut serta 
mengambil bagian dalam 
pelestarian planet bumi ini 
melalui sektor bangunan.

Vice Pres ident  HSE 
Per  tamina Joko Susilo me
ngatakan pada 2011 Pertamina 
akan menerapkan Green 
Building Konsil Indonesia, 
dan penerapannya bagi para 
pekerja. Dimulai dengan 
membiasakan hemat energi 
seperti mematikan lampu di 
siang hari, dan menyalakan 
air keran seperlunya.

GBCI atau Konsil ba
ngunan hijau Indonesia men
dorong berbagai pihak dan 
masyarakat Indonesia agar 
membangun dan meng
operasikan bangunan hemat 
lahan, hemat energi, hemat 

air, hemat material, dan se hat 
udara dalam ruangan. Selain 
menyelenggarakan program 
Sertifikasi Bangunan Hijau 
atas gedunggedung baru dan 
gedung yang sudah berdiri, 
GBCI juga menyelenggarakan 
penyebarluasan ilmu dan 
kaidah green building kepada 
masyaraka t  Indones ia , 
khususnya di perkotaan.

Waluyo berharap kerja
sama Pertamina dengan 
GBCI ini dapat berjalan terus, 
baik di lingkungan Pertamina 
dan Anak Perusahaan, dari 
manajemen sampai pelak sana 
lapangan untuk menerapkan 
konsep bangunan hijau, 
se bagai kebiasaan sehari
hari, dan ditentukan dalam 
prosedur standar operasi 
yang baku.MPIK

MEDAN Sebagai bentuk 
du kungannya terhadap pe
luncuran Biosolar sebagai 
pengganti Solar, Himpunan 
Wiraswasta Nasional Minyak 
dan Gas Bumi (Hiswana Mi
gas) melakukan temura
mah kepada seluruh ang go ta 
Hiswana Migas seSu  matera 
Utara. Acara dilak  sanakan 
Selasa (2/6) , di ruangan Enviro 
2T Pertamina Pemasaran 
BBM Retail Region I Medan. 
Salah satu hasil kegiatan ter
sebut, Hiswana Migas siap 
mendukung sepenuhnya 
untuk melakukan pelucuran 
Biosolar serta membantu 
menyosialisasikan kepada 
konsumen.

 Hal tersebut diungkapkan 
oleh Ketua DPC Hiswana Mi
gas, Razali Husin, SE kepada 
seluruh anggota Hiswana 
Mi gas. Razali menambahkan 

bahwa langkah PT Pertamina 
untuk mengembangkan ener
gi alternatif yang memiliki 
multiplier effect secara eko
nomi dan ketahanan bangsa 
di sektor energi sehingga 
dengan langkah ini Pertamina 
sudah memulai sesuatu yang 
bersejarah.

Sementara itu, GM Pema
saran BBM Retail Region I, 
Suherimanto, menjelaskan 
secara singkat tentang se
kilas Biosolar kepada se lu
ruh anggota Hiswana Mi gas. 
Penyaluran Biosolar meng
gantikan Solar ini juga sesuai 
dengan Peraturan Presiden 
No.5 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Energi Nasional dan 
Instruksi Presiden No.1 Tahun 
2006 tentang Penyediaan dan 
Pemanfaatan Bahan Bakar 
Nabati sebagai Bahan Bakar 
Alternatif. 

Biosolar dihasilkan da ri 
pencampuran antara mi nyak 
solar dengan nabati yang 
berasal dari tanaman atau 
lemak hewani yang telah di
proses. Biosolar yang akan 
diluncurkan di Medan ada lah 
Biosolar B5 yang memiliki 
kandungan berupa 95 persen 
minyak solar dan 5 persen 
FAME (Fatty Acids Methyl 
Ester) dengan Cetane number 
48.

 GM Pema saran BBM 
Retail Region I Suherimanto 
juga meng ungkapkan bahwa 
untuk meng atasi kompetitor 
yang ada di kota Medan ini, 
maka diharapkan setiap SPBU  
ang gota Hiswana Migas bisa 
meningkatkan pelayanan yang 
lebih baik kepada konsumen 
agar bisa menuju perusahan 
kelas dunia.

 

90 PERSEN FASILITAS 
BIOSOLAR SIAP 

Sementara itu, Instalasi 
Medan Group (IMG) telah 90 
persen siap mendistribusikan 
Biosolar ke seluruh SPBU. 
IMG sebagai supply point 
terbesar di Sumatera Utara 
melayani lebih dari 200 SPBU 
di wilayah Medan, Binjai, Deli 
Serdang, Langkat, Asahan, 
Simalungun, serta sebagian 
provinsi NAD bagian timur 
dan tenggara,

Hal  i tu  d iungkapkan 
oleh Depot Area Manager 
(DAM) Sumbagut, Gatot 
Roseno, yang mendampingi 
Suherimanto dalam acara 
tersebut. 

Dengan kesiapan yang 
sudah dilakukan oleh IMG 
ialah kesiapan tanki tim bun 
untuk melakukan supply ke 
setiap SPBU.MP PMS REG. I

DPR PERTANYAKAN UJI COBA SMaRt CaRD BBM
RIAU (Media Indonesia)  DPR akan meminta 

klarifikasi Bdan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) terkait 
mekanisme, hambatan, dan perubahan pelaksanaan 
program smart card. Pasalnya, uji coba yang telah ber
langsung sejak Oktober 2009 itu dinilai tidak terealisasi 
dengan baik. “Uji coba ini merupakan permasalahan 
yang menjadi perhatian publik karena menyangkut 
peng gunaan anggaran negara. realisasi proyek itu harus 
di pertanggungjawabkan,” ujar Ketua Badan Anggaran 
(Banggar) DPR Harry Azhar Aziz di Tanjungpinang, 
Ke pulauan Riau, kemarin. Sebelumnya, BPH Migas 
telah menetapkan Pulau Bintan sebagai tempat uji coba 
penggunaan kartu fasilitas pertama di Indonesia sejak 
Oktober 2009. Untuk uji coba tersebut, pemerintah 
menggelontorkan dana sekitar Rp 30 miliar.

POTENSI MIGAS DI PULAU ROTE SEGERA 
DIEKSPLORASI

KUPANG (Investor Daily)  Potensi migas di sekitar 
Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara 
Timur (NTT) segera diekplorasi. Eksplorasi akan 
dilakukan sebuah perusahaan asing. Kegiatan tersebut  
untuk mengetahui apakah potensi migas di pulau itu 
layak untuk diproduksi secara keekonomian atau tidak. 
Bupati Rote Ndao Lens HAning di Kupang, seperti 
dilansir Antara, (14/6), membenarkan rencana kegiatan 
eksplorasi tersebut. Anggota DPRD NTT Somy Pandie 
menambahkan, dua potensi laang minyak yang akan 
dieksplorasi adalah Blok Rote dan Sabu. Dalam peta 
potensi migas yang dirilis Dinas Pertambangan dan 
Energi NTT, wilayah yang bakal terkena dampak operasi 
produksi meliputi 141 desa di 18 kecamatan.

ALOKASI GAS DOMESTIK DONGGI 25  30 PERSEN
JAKARTA (Bisnis Indonesia)  Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan 
pengalokasian gas DonggiSenoro dengan komposisis 
kombinasi yang berada antara perhitungan Menko 
Perekonomian dan Wakil Presiden. Menteri ESDM 
Darwin Zahedy Saleh mengatakan pihaknya sedang 
melakukan evaluasi satu per satu. “Termasuk apakah 
biayanya terlalu tinggi atau tidak. Atau apakah ada 
permasalahan persaingan tidak sehat. Dari Menko 
Perekonomian 70% : 30% dan dari Wapres minimal 25% 
(untuk domestik). Saya insyaallah ada di situ, 2530% 
(untuk domestik),” ujarnya.

ELNUSA RAIH KONTRAK 102 JUTA DOLAR AS
JAKARTA (Investor Daily)  PT Elnusa Tbk (ELSA) 

selama sebulan terakhir memperoleh tambahan kontrak 
senilai 102 juta dolar AS atau setara Rp 938 miliar. 
Dengan demikian, kontrak yang diraih perseroan selama 
semester I tahun 2010 ini naik menjadi sedikitnya 241,6 
juta dolar AS. Peningkatan kontrak tersebut berasal 
dari jasa proyek seismik, pengeboran, dan jasa hulu 
migas. Proyek seismik memberi kontribusi cukup besar 
bagi perseroan.  “Hampir 130 juta dolar AS kontrak 
yang kami peroleh pada semester satu ini berasal dari 
proyek seismik,” ujar Sekretaris Perusahaan Elnusa 
Heru Samodra. Ia menegaskan, dari total kontrak 
yang diperoleh perseroan, sekitar 205 juta dolar AS 
merupakan proyek yang akan dikerjakan hingga akhir 
2010. Sedangkan sisanya 36 juta dolar AS dikembangkan 
hingga 2011.

PERTAMINA AKAN EVALUASI RAYONISASI ELPIJI 
3 KG DI WILAYAH JATENG & DIY

TEGAL (Suara Karya)  Pertamina Pemasaran 
Jawa Tengah dan DIY akan mengevaluasi pelaksanaan 
rayonisasi distribusi Elpiji kemasan 3 Kg yang telah 
berjalan sejak 1 Juni 2010. Sebab, sejak pelaksanaan 
rayonisasi tersebut banyak agen Elpiji yang mengaku 
merugi. “Kami segera melakukan eveluasi setelah dua 
bulan pelaksanaan,” jelas Ast. Manager External Relation 
Pertamina Pemasaran Jawa Tengah & DIY Heppy 
Wulan Sari. Rayonisasi diberlakukan untuk pe ner tib an 
pendistribusian Elpiji 3 Kg di wilayah tersebut.MPRO
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Menciptakan Lompatan Besar 
melalui Langkah-langkah “Kecil”

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management   Dit. PI & MR   Sumber : Process Management Article  2007

Memahami Knowledge Mapping

Oleh 
 Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

HR AUDIT

Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.0012.00  WIB dan 13.0015.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Kick Off Meeting  BTP 
Direktorat Hulu

Bermula dari meningkatnya permintaan layanan baik yang bersifat 
software seperti menghilangkan virus, install windows, install software, 
setting email dan  setting internet maupun permintaan barang ‘IT supplies’ 
seperti tinta printer, flash disk, simcard. Meskipun sudah diupayakan 
dengan catatancatatan dan pembagian tugas, namun tetap saja dalam 
pelaksanaannya kadangkadang terjadi ‘miss’ antara permintaan yang 
masuk dengan realisasi yang diberikan. Disisi lain seringkali hubungan 
antara Pelanggan/User sebagai pengguna layanan dengan CSS sebagai 
penyedia layanan bersifat ‘personal’. Misalnya kalo mau menanyakan soal 
jaringan, maka Pelanggan/User akan menghubungi si A karena si A memang 
yang dikenal. Atau kalo soal MMNH maka akan cenderung menghubungi si 
B. Kendalanya adalah kalau si A atau si B kebetulan tidak ada, atau sakit? 
Apalagi pada saat itu belum dikenal istilah SLA (Service Level Agreement) 
sebagai ‘janji’ kepada Pelanggan yang harus ditepati. Ujungujungnya adalah 
layanan kepada Pelanggan yang terganggu.

Oleh karena itu seiring berkembangya konsep IT Service Management 
(ITSM), dibangunlah sebuah sistem terintegrasi yang mengelola segala 
permintaan layanan baik berupa permintaan layanan baru atau penambahan 
layanan (Service Request) maupun permintaan perbaikan terhadap layanan 
yang saat ini digunakan (Incident Restoration).

Dengan system ini, permintaan dari dan layanan kepada Pelanggan 
akan terkelola, termonitor, dan terukur. System didesign dengan melibatkan 
seluruh aktor dalam Service Management yaitu : Pelanggan/User sebagai 
pengguna, Fungsi Customer Service CSS melalui Service Desk sebagai ‘the 
single point of contact’ antara CSS dengan Pelanggan, dan para Service 
Owner yang senantiasa mensupport Service Desk. Hubungan antara 
bagianbagian ini diintegrasikan dengan dukungan aplikasi yaitu software 
Remedy dan email System. 

Melalui aplikasi yang diimplemantasikan sejak Juli 2008 ini, segala 

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Service Desk CSS : Melayani Pelanggan/User dengan Jaminan SLA

JAKARTA  Mengambil tempat di Lantai 20 Gedung Utama, 
Direktorat Hulu menyelenggarakan Kick Off Meeting BTP 
Direktorat Hulu pada Selasa (1/6).

 Acara dihadiri Direktur Hulu Bagus Setiardja, SVP 
Gunung Sardjono Hadi, dan pimpinan Anak perusahaan 
Direktorat Hulu, Project Leader dan Project Owner dari 
BTP Direktorat Hulu. 

Di bagian awal sambutannya,  Direktur Hulu sempat 
mengingatkan kembali seluruh pekerja di jajaran Direktorat 
Hulu   untuk  lebih meningkatkan perhatian  pada keselamat
an kerja dan setiap kontraktor/mitra kerja di lingkungan 
Direktorat Hulu  diwajibkan untuk menerapkan CSMS. 

Dalam rangka kick off BTP, Bagus Setiardja memberikan 
pengarahan agar program BTP dilaksanakan dengan serius, 
profesional dan dengan kerjasama yang baik sehingga pro
yekproyek yang dijadikan BTP dapat diselesaikan tepat 
waktu mengingat proyekproyek tersebut merupakan 
proyek yang strategis bagi kinerja bisnis  Pertamina. Untuk  
keberhasilan pencapaian BTP,  manajemen Direktorat Hulu 
akan mendukung penuh aktifitas program BTP. 

Program Management Center (PMC) BTP Direktorat 
Hulu, Sigit Rahardjo melaporkan bahwa untuk BTP level 
korporat dari Direktorat Hulu ada   dua  judul BTP.   Yaitu, 
peningkatan produksi  Lapangan Banyu Urip Cepu diatas 
20.000 barel/hari dan percepatan eksploitasi dari enam 
wilayah kerja PGE. Sementara di tingkat Direk torat Hu
lu, ada tujuh BTP dari anakanak perusahaan. Yaitu, 
pe ng a daan 2 unit rig 1000 HP dan 2 unit rig 1500 HP 
(PDSI); peningkatan Proper untuk JOB PertaminaGolden 
Spike dan JOB Pertamina – Petro China Salawati (PHE); 
penyusunan standarisisasi pengupahan pekerja di dalam 
negeri dan luar negeri (PHE);  pengembangan  Lapangan  
Tiung Biru (PEP); percepatan penambahan cadangan 
migas  area Pagar DewaKuang (PEP);  pembangunan 
pipa minyak 8 inchi Segmen TempinoRamba (Pertagas) 
dan pembangunan pipa gas 10 inchi 70 Km Segmen 
SimenggarisBunyu(Pertagas). 

 Proyekproyek yang dijadikan BTP adalah proyek yang 
mempunyai dampak besar dan  strategis bagi perusahaan  
dan telah melalui seleksi serta challenge session dari 
beberapa usulan yang diajukan oleh Anak Perusahaan.

Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan 
komitmen dari seluruh Project Leader BTP, Manajemen 
Anak Perusahaan dan Manajemen Direktorat Hulu untuk 
bersamasama menyukseskan pelaksanaan program BTP 
Direktorat Hulu tahun 2010.MPUHK

Pada hal. 6 bawah Media Pertamina edisi 14 Juni 2010 rubrik Dinamika Trans
formasi terdapat kesalahan penulisan judul.  Di situ tertulis ...Pemutakhiran Dana 
Mutasi. Seha rusnya...Pemutakhiran Data Mutasi.

Demikian koreksi dari kami.

RALAT

permintaan akan dicatat menjadi sebuah tiket. Pelanggan akan senantiasa 
terupdate mengenai progress permintaannya secara otomatis melalui 
email. Dari sisi internal, para service owner akan senantiasa mendapatkan 
informasi yang lengkap mengenai incident yang terjadi di Pelanggan 
sehingga bisa dengan cepat mengambil langkahlangkah solusi. 

Secara singkat, alur prosesnya adalah sebagai berikut. Request yang 
datang dari Pelanggan/User (bisa melalui saluran telpon ext 6666, 500234, 
email atau fax), diterima oleh petugas Service Desk (sebagai Layer1) dan 
diklarifikasi hingga informasi requestnya lengkap, selanjutnya memasukkan 
request kedalam Sistem Remedy. Service desk akan berupaya memberikan 
solusi melalui Panduan. Untuk itu petugas Service Desk telah dibekali 
dengan pengetahuan dan system/alat pendukung yang cukup. Misalnya 
ada problem jaringan, tinggal lihat layar monitor. Jika tidak solve, maka 
akan diekskalasi ke Service Owner (Layer2). Mulai request dimasukan ke 
system, maka ‘argo’ service level mulai jalan. Dan baru akan berhenti jika 
assignee (personil yang menangani masalah/permintaan) selesai mengatasi 
insiden atau memenuhi permintaan.

Saat ini ratarata laporan insiden yang diterima CSS sekitar 1.900 
insiden/bulan dan jumlah request sekitar 44.100 request/bulan (termasuk 
request SPC, MDM, dan TI). Untuk mensupport system ini , Customer 
Service CSS mempunyai tenaga sejumlah 31 orang dengan jam operasi 
mulai pukul 05.00 – 22.00. Fasilitas nomor kontak 6666, misalnya sebetulnya 
memiliki kapasitas sebanyak 15 channel. Untuk membantu petugas Service 
Desk dalam memberikan layanan, disediakan 6 buah LCD Screen besar 
untuk memonitor respon sistem atas transaksitransaksi OSDS, SPPBE, 
ketersediaan serverserver dan jaringan, serta pemenuhan Service Level 
CSS.

Setiap minggu Service Desk akan mengeluarkan traffic light status SLA 
tiap layanan dan disampaikan kepada para Service Owner (L2) sebagai 

bahan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian apabila ada potensi SLA 
tidak terpenuhi, bisa diketahui secara dini dan segera dicari solusinya.

Bagaimana dengan Pelanggan/User di Unit/Area ? apabila Pelanggan/
User di Unit/Area memerlukan service dari CSS, maka silahkan untuk 
menghubungi Service Desk melalui telpon no 500234 (tarif local), atau 
email ataupun fax. Tidak hanya itu, untuk memudahkan, juga disediakan 
saluran melalui website. Pelanggan/User bisa langsung mengisi permintaan/
keluhan dan memantau progressnya melalui http://intra.pertamina.com/
customercare/

Sebagai jaminan bagi Pelanggan/User, sekaligus motivasi bagi pekerja 
CSS, maka sejak tahun 2009 salah satu ukuran keberhasilan dari pekerja 
CSS adalah terpenuhinya SLA. Dan ini diformalkan sebagai KPI.MPCSS

Apa yang dimaksud dengan ‘knowledge map’ atau peta pengetahuan? Ketika kita akan 
melakukan perjalanan, bagaimana Anda dapat mengetahui kemana Anda akan pergi? Apakah 
sebuah peta dapat membantu Anda? Sama halnya dengan ‘Knowledge Map’ merupakan 
langkah awal yang diperlukan untuk ‘melihat’ arus informasi dalam suatu organisasi atau 
perusahaan.

Arus pengetahuan seperti yang ditunjukkan pada gam
bar 1 memiliki nilai bisnis dimana knowledge map dapat 
memperlihatkan dimana suatu pengetahuan perlu mengalir, 
mengalir atau tidak, memperkirakan kemungkinan penyebab 
dan solusi yang dimiliki. Tujuan dari knowledge mapping adalah 
untuk menghubungkan aset pengetahuan dengan proses 
bisnis, tujuan perusahaan, operasional dan peraturan yang 
berlaku. Dan juga untuk mengkompilasi dan sharing dari aset 
pengetahuan tersebut untuk menciptakan nilai bisnis. Perlu 
dibedakan antar knowledge mapping dengan ‘mind map’, 
hierarki / klasifikasi sistem, repositori pengetahuan, pengukuran 
knowledge management, Community of Practice (CoP), analisa tipe pengetahuan dan solusi 
suatu permasalahan.

Apa saja yang dapat diungkap dari knowledge map? Diantaranya adalah pengetahuan inti 
dan kontekstual dari suatu organisasi atau perusahaan, keberadaan pengetahuan / informasi, 
pengetahuan / keahlian kritikal suatu proses, saat pengetahuan mengalir, bagaimana 
pengetahuan mengalir dan adanya knowledge gap.

Penggunaan dari knowledge mapping pada suatu organisasi atau perusahaan yaitu :
 Mengidentifikasi peluang knowledge sharing dalam proses bisnis,
 Mengidentifikasi peluang untuk pemanfaatan ulang dari informasi,
 Mengidentifikasi keterkaitan dan hambatan pengetahuan antar fungsi,
 Meletakkan arahan keberadaan suatu pengetahuan,
 Kompilasi sumber pengetahuan internal dan eksternal,
 Kategorisasi nilai tambah keberadaan informasi dalam organisasi atau perusahaan
 Mendorong untuk membangun CoP,
 Dokumentasi dari analisa (review) atau pengalaman (lesson learned).

Berikut ini beberapa tipe knowledge untuk dipetakan :
1. Culural merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pekerja sejak awal bekerja 

pada suatu organisasi / perusahaan.
2. Historical merupakan pengetahuan tentang sejarah organisasi / perusahaan dan 

perjalanannya sejak pertama kali berdiri.
3. Functional yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, 

misalnya: ilmu teknis, ilmu operasional, manajemen proses dan proyek.

Adapun tipe peta dari knowledge (gambar 2) dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tipe 
yaitu:
1. CrossFunctional Knowledge Map : Fungsi, Unit Bisnis, Unit Usaha

Bertujuan untuk mengetahui kebutuhan aset pengetahuan dari lintas fungsi yang terdiri 
dari dua hal yang perlu diidentifikasi yaitu :
 Anggota suatu fungsi / Unit Bisnis / Unit Usaha dengan pengetahuan yang spesifik,
 Tipe dari pengetahuan spesifik yang akan dishare.

2. Enterprise Knowledge Map
Bertujuan untuk mengkategorikan kebutuhan pengetahuan utama dan aset pengetahuan 
pada level enterprise, diantaranya:
 Mengidentifikasi katalog pengetahuan dan ekspert dari berbagai bisnis
 Mengidentifikasi penghalang dan peluang untuk mengcapture dan sharing.
 Catatan: pemetaan aset pengetahuan yang berskala enterprise dapat menimbulkan 

biaya yang tinggi, waktu yang panjang dengan masa berlaku yang singkat. Sebaiknya 
ditabulasikan dengan kompetensi atau pengembangan pemetaan dari fungsi sumber 
daya manusia.

3. Process Knowledge Map
Bertujuan untuk membantu menanamkan knowledge sharing dengan proses bisnis yang 
spesifik, dimana hal ini dapat :
 Membantu suatu fungsi untuk mengidentifikasi ekspert dan pengetahuan utama untuk 

diinterview dan divalidasi untuk mendapatkan best practice, lessons learned dan 
review;

 Memprioritaskan dan mengkategorikan informasi proses;
 Mengidentifikasi knowledge gaps;
 Membantu untuk mengelola dan mempertahankan aset pengetahuan.• 

Sumber : Knowledge Mapping,  
APQC, 2010.

Menurut Andrew Rondeau (seorang pakar ilmu manajemen), suatu perbaikan terus menerus itu harus 
dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dalam mencapai nilai tambah dan sifatnya sebagai terobosan  
(breakthrough improvements. Demiian pula dari segi result, hasilnya harus lebih efektif, lebih baik dan lebih 
efisien dalam menghasilkan produk atau jasa. 

Dunia itu dinamis, selalu berubah. Jika kita tidak dapat mengikuti perubahan itu maka kita tidak akan 
dapat berkompetisi dengan baik. Untuk itu perbaikan terus menerus menjadi hal yang tidak bisa ditawar 
lagi. Dengan menggunakan alat, metode dan teknik continuous improvement, kita akan dapat menentukan 
apakah kegiatan bisnis kita adalah cara untuk melayani pelanggan dan organisasi.

Bagaimanapun juga, ini bukan ilmu sulap yang dapat terjadi dalam sekejap dengan mengucapkan mantra 
“abrakadabraaaa”. Menurut ilmu ekonomi, jika kita ingin meraih total kepuasan konsumen dan meningkatkan 
penjualan, maka proses perbaikan berkelanjutan harus menjadi inisiatif berkelanjutan. Hal ini harus dapat 
menjadi gaya hidup dan sifat yang alami dari sebuah organisasi.

Andrew sangat menyoroti peran manajemen dalam hal ini adalah manajer yang menurutnya mempunyai 
andil yang besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjadikan budaya continuous 
improvement sebagai gaya hidup suatu organisasi. Berikut adalah langkahlangkah yang harus ditempuh 
seorang pimpinan (manajer) : 

1. Memilih. Sangat penting untuk memilih proses yang membutuhkan perbaikan. Memilih salah satu 
proses yang sudah baik adalah membuangbuang waktu dan uang. Proses yang kita pilih juga harus menjadi 
salah satu yang penting yang merupakan “kawinan” antara keinginan dan kebutuhan. Hal ini akan menjadi 
salah satu faktor penting untuk mengakselerasi proses dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Menganalisa. Kita perlu memahami bagaimana proses yang sedang bekerja dan kemudian 
menganalisanya. Hal ini mengharuskan kita untuk mendokumentasikan proses yang sedang dijalankan atau 
yang disebut disebut proses “sekarang” atau “as is”. Identifikasi semua tugas proses dan membuat diagram 
alur proses. Ini akan memberikan gambar visual untuk membantu kita untuk mengidentifikasi tugastugas 
yang mungkin tidak memberikan nilai tambah. 

3. Mengukur. Pengukuran adalah kunci untuk proses perbaikan. Jika kita tidak dapat mengukur, kita 
tidak dapat mengatur secara efektif. Tingkat dasar kinerja awal harus ditetapkan terlebih dahulu kemudian 
lanjutkan proses mengukur. Hanya dengan cara demikian kita dapat menentukan apakah proses perbaikan 
yang telah terjadi. Mengumpulkan dan mengukur data penting untuk mengetahui apakah ada kesenjangan 
antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kondisi yang benarbenar terjadi

Kesenjangan kinerja proses ini perlu diidentifikasi lebih lanjut. Sebagai contohnya adalah “pekerjaan 
yang tidak memiliki nilai tambah / nonvalue added tasks”. Kita akan dapat mengidentifikasi masalah lain 
dengan meninjau diagram alur proses. Masalah yang umum terjadi adalah komunikasi yang buruk, kurangnya 
pelatihan, penggunaan proses usang, tanggung jawab tidak jelas, dan kurangnya prosedur yang jelas, tidak 
cukup delegasi otoritas untuk operasi personil dan kurangnya ketersediaan manajemen untuk membuat 
keputusankeputusan kunci. 

4. Memperbaiki. Proses tujuan harus ditetapkan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. 
Mencapai tujuan juga memberikan dorongan bagi tim dan bertindak sebagai ukuran bagi manajemen untuk 
mengakui prestasi karyawan. 

Dengan definisi yang sangat bervariasi untuk mencapai perbaikan proses yang berkesinambungan, 
maka tujuan harus ditetapkan dan harus dilakukan usaha untuk mencapainya. Langkah selanjutnya adalah 
menetapkan tujuan yang lebih tinggi dan terus menerus memperbaiki cara kerjanya. 

Kita harus mencari kebutuhan perbaikan berdasarkan kesenjangan kinerja yang telah kita temukan 
sebelumnya. Konfirmasilkan tingkat kinerja proses yang diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kita 
juga harus memutuskan variable pendukung yang diperlukan untuk mencapain sasaran tersebut.. 

Sekarang melihat kembali analisis awal mengenai identifikasi akar penyebab masalah proses. 
Identifikasikanlah peluang untuk merampingkan dan memodifikasi proses tersebut. Kita dapat merancang 
ulang proses menjadi lebih efisien dengan menghilangkan atau menyederhanakan langkah. Atau Kita juga 
dapat memodifikasi langkahlangkah dalam proses. 

Akan ada beberapa ide yang mungkin didapatkan. Tentukan salah satu yang terbaik tergantung pada 
dampak akan ditimbulkani, jumlah dana yang dimiliki, keterampilan dan sumber daya yang.

Kembali ke flowchart asli kita dan catatan perubahan yang dibuat. Hal ini akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi proses. 

Lebih baik untuk menguji solusi dan melihat apakah solusisolusi itu bekerja dengan baik. Jika kita 
mendapatkan hasil yang baik, maka kita dapat melanjutkan dan melaksanakan perubahan. 

Merupakan hal penting bahwa data yang dikumpulkan pada semua langkahlangkah proses kunci telah 
diukur. Ini adalah cara terbaik untuk menentukan apakah perubahan proses menghasilkan perbaikan. Jika 
diperlukan, maka kita dapat menambahkan pengukuran proses baru.. 

5. Mengevaluasi. Sepertinya kita sudah berhasil melakukan proses perbaikan, namun tugas kita belum 
selesai jika kita belum mendapatkan semua data dan umpan balik yang digunakan untuk mengevaluasi 
hasil.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa akar penyebab masalah dari proses sudah berkurang 
atau hilang. Kita juga harus memastikan bahwa kebutuhan customer kita sudah terpenuhi.

Sekarang saatnya untuk mengkomunikasikan aliran proses perbaikan dan prosedur yang telah 
didokumentasikan. Pelatihan proses perbaikan harus dilakukan jika diperlukan. Yang penting, data harus 
terus dikumpulkan untuk mengukur dan memonitor untuk memastikan bahwa proses perbaikan dipertahankan 
dan jika mungkin ditingkatkan.• 

HR Audit merupakan suatu metode untuk mengukur Peran Fungsional HR (The Functional 
Role OF HR), Peran Ketaatan HR (The Compliance Role Of HR) dan Managemen Keuangan HR 
(The Financial Management Role Of HR). Latar belakang HR Audit adalah untuk menjamin bahwa 
peran kesisteman HR berjalan dengan baik dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan. Secara 
keseluruhan Pertamina Wide, pelaksanaan HR Audit ini baru pertama kali dilaksanakan.

Pelaksanaan HR Audit yang di prakarsai oleh Fungsi Industrial Relation and Policy & Audit 
(IRPA) ini akan bekerjasama dengan HR Auditor pihak konsultan. Perusahaan akan mendampingi 
pelaksanaan HR Audit di lapangan (FGD dan wawancara). Tentative jangka waktu pelaksanaan 
kegiatan HR Audit lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 09 Maret 2010, dengan 
masa waktu asistensi selama 6 (enam) bulan.

Komponen yang terlibat pada HR Audit adalah HR Auditor dari Perusahaan, HR Auditor dari pihak 
konsultan, User dari Direktorat dan Unit/Area dan para pelaku HR di Direktorat dan HR Unit/Area.

Beberapa tujuan dari HR Audit antara lain untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan 
ketaatan Pekerja HR terhadap ketentuan atau standarisasi (requirement or standard). Ketika 
verifikasi dilakukan, halhal atau karakteristik yang diaudit harus memenuhi persyaratan sebelum 
didirikan (praestablished). Selain itu HR Audit bertujuan untuk menentukan kecukupan produk 
atau jasa untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kelompok penting lainnya. Dengan kata 
lain, penentuan standar audit harus dipenuhi, dan kemudian dinilai efektifitas sistem dan efisiensi 
dalam pencapaian semua standar.

Untuk merealisasikan dan mensukseskan kegiatan HR Audit di lingkungan HR Pertamina, maka 
dilakukan langkahlangkah, antara lain:
• Memberikan pelatihan sertifikasi HR Auditor kepada pekerja  yang akan ditugaskan melaksanakan 

tugas HR Audit
• Menentukan pekerja yang akan dijadikan target responden untuk pengisian HR  Audit secara on 

line maupun off line, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara
• Mengirimkan email pemberitahuan kepada pekerja yang telah ditetapkan sebagai responden 

disertai dengan surat pengantar pemberitahuan dari HR Director
• Pengisian HR Audit on line dan off line dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia
• Pelaksanaan  Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara secara bertahap dimulai dari unit/ 

Area dan terakhir di lingkungan Korporat.

Berdasarkan pertimbangan bahwa yang akan dilakukan audit adalah berhubungan dengan 
kesisteman, maka yang menjadi target/ responden HR Audit adalah para Pekerja minimal level L4 

atau minimal Asisten Manager.
Dengan dilakukan kegiatan HR Audit 

ini, diharapkan perusahaan dapat menge
tahui tentang keefektifan sistem dan  
ketentuan HR yang ada, serta ketaatan 
pekerja atas system atau ketentuan HR 
untuk penyempurnaan kesisteman.

Jika semua rangkaian kegiatan HR 
Audit telah selesai, untuk selanjutnya 
Fungsi Industrial Relation and Policy & 
Audit (IRPA) akan menindak lanjuti hasil 
temuan dari pelaksanaan HR Audit den
gan melakukan monitoring dan evaluating 
untuk memenuhi penyempurnaan kes
isteman  demi mendukung proses bisnis 
Perusahaan.
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Memahami Knowledge Mapping

Oleh 
 Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

HR AUDIT

Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.0012.00  WIB dan 13.0015.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Kick Off Meeting  BTP 
Direktorat Hulu

Bermula dari meningkatnya permintaan layanan baik yang bersifat 
software seperti menghilangkan virus, install windows, install software, 
setting email dan  setting internet maupun permintaan barang ‘IT supplies’ 
seperti tinta printer, flash disk, simcard. Meskipun sudah diupayakan 
dengan catatancatatan dan pembagian tugas, namun tetap saja dalam 
pelaksanaannya kadangkadang terjadi ‘miss’ antara permintaan yang 
masuk dengan realisasi yang diberikan. Disisi lain seringkali hubungan 
antara Pelanggan/User sebagai pengguna layanan dengan CSS sebagai 
penyedia layanan bersifat ‘personal’. Misalnya kalo mau menanyakan soal 
jaringan, maka Pelanggan/User akan menghubungi si A karena si A memang 
yang dikenal. Atau kalo soal MMNH maka akan cenderung menghubungi si 
B. Kendalanya adalah kalau si A atau si B kebetulan tidak ada, atau sakit? 
Apalagi pada saat itu belum dikenal istilah SLA (Service Level Agreement) 
sebagai ‘janji’ kepada Pelanggan yang harus ditepati. Ujungujungnya adalah 
layanan kepada Pelanggan yang terganggu.

Oleh karena itu seiring berkembangya konsep IT Service Management 
(ITSM), dibangunlah sebuah sistem terintegrasi yang mengelola segala 
permintaan layanan baik berupa permintaan layanan baru atau penambahan 
layanan (Service Request) maupun permintaan perbaikan terhadap layanan 
yang saat ini digunakan (Incident Restoration).

Dengan system ini, permintaan dari dan layanan kepada Pelanggan 
akan terkelola, termonitor, dan terukur. System didesign dengan melibatkan 
seluruh aktor dalam Service Management yaitu : Pelanggan/User sebagai 
pengguna, Fungsi Customer Service CSS melalui Service Desk sebagai ‘the 
single point of contact’ antara CSS dengan Pelanggan, dan para Service 
Owner yang senantiasa mensupport Service Desk. Hubungan antara 
bagianbagian ini diintegrasikan dengan dukungan aplikasi yaitu software 
Remedy dan email System. 

Melalui aplikasi yang diimplemantasikan sejak Juli 2008 ini, segala 

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Service Desk CSS : Melayani Pelanggan/User dengan Jaminan SLA

JAKARTA  Mengambil tempat di Lantai 20 Gedung Utama, 
Direktorat Hulu menyelenggarakan Kick Off Meeting BTP 
Direktorat Hulu pada Selasa (1/6).

 Acara dihadiri Direktur Hulu Bagus Setiardja, SVP 
Gunung Sardjono Hadi, dan pimpinan Anak perusahaan 
Direktorat Hulu, Project Leader dan Project Owner dari 
BTP Direktorat Hulu. 

Di bagian awal sambutannya,  Direktur Hulu sempat 
mengingatkan kembali seluruh pekerja di jajaran Direktorat 
Hulu   untuk  lebih meningkatkan perhatian  pada keselamat
an kerja dan setiap kontraktor/mitra kerja di lingkungan 
Direktorat Hulu  diwajibkan untuk menerapkan CSMS. 

Dalam rangka kick off BTP, Bagus Setiardja memberikan 
pengarahan agar program BTP dilaksanakan dengan serius, 
profesional dan dengan kerjasama yang baik sehingga pro
yekproyek yang dijadikan BTP dapat diselesaikan tepat 
waktu mengingat proyekproyek tersebut merupakan 
proyek yang strategis bagi kinerja bisnis  Pertamina. Untuk  
keberhasilan pencapaian BTP,  manajemen Direktorat Hulu 
akan mendukung penuh aktifitas program BTP. 

Program Management Center (PMC) BTP Direktorat 
Hulu, Sigit Rahardjo melaporkan bahwa untuk BTP level 
korporat dari Direktorat Hulu ada   dua  judul BTP.   Yaitu, 
peningkatan produksi  Lapangan Banyu Urip Cepu diatas 
20.000 barel/hari dan percepatan eksploitasi dari enam 
wilayah kerja PGE. Sementara di tingkat Direk torat Hu
lu, ada tujuh BTP dari anakanak perusahaan. Yaitu, 
pe ng a daan 2 unit rig 1000 HP dan 2 unit rig 1500 HP 
(PDSI); peningkatan Proper untuk JOB PertaminaGolden 
Spike dan JOB Pertamina – Petro China Salawati (PHE); 
penyusunan standarisisasi pengupahan pekerja di dalam 
negeri dan luar negeri (PHE);  pengembangan  Lapangan  
Tiung Biru (PEP); percepatan penambahan cadangan 
migas  area Pagar DewaKuang (PEP);  pembangunan 
pipa minyak 8 inchi Segmen TempinoRamba (Pertagas) 
dan pembangunan pipa gas 10 inchi 70 Km Segmen 
SimenggarisBunyu(Pertagas). 

 Proyekproyek yang dijadikan BTP adalah proyek yang 
mempunyai dampak besar dan  strategis bagi perusahaan  
dan telah melalui seleksi serta challenge session dari 
beberapa usulan yang diajukan oleh Anak Perusahaan.

Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan 
komitmen dari seluruh Project Leader BTP, Manajemen 
Anak Perusahaan dan Manajemen Direktorat Hulu untuk 
bersamasama menyukseskan pelaksanaan program BTP 
Direktorat Hulu tahun 2010.MPUHK

Pada hal. 6 bawah Media Pertamina edisi 14 Juni 2010 rubrik Dinamika Trans
formasi terdapat kesalahan penulisan judul.  Di situ tertulis ...Pemutakhiran Dana 
Mutasi. Seha rusnya...Pemutakhiran Data Mutasi.

Demikian koreksi dari kami.

RALAT

permintaan akan dicatat menjadi sebuah tiket. Pelanggan akan senantiasa 
terupdate mengenai progress permintaannya secara otomatis melalui 
email. Dari sisi internal, para service owner akan senantiasa mendapatkan 
informasi yang lengkap mengenai incident yang terjadi di Pelanggan 
sehingga bisa dengan cepat mengambil langkahlangkah solusi. 

Secara singkat, alur prosesnya adalah sebagai berikut. Request yang 
datang dari Pelanggan/User (bisa melalui saluran telpon ext 6666, 500234, 
email atau fax), diterima oleh petugas Service Desk (sebagai Layer1) dan 
diklarifikasi hingga informasi requestnya lengkap, selanjutnya memasukkan 
request kedalam Sistem Remedy. Service desk akan berupaya memberikan 
solusi melalui Panduan. Untuk itu petugas Service Desk telah dibekali 
dengan pengetahuan dan system/alat pendukung yang cukup. Misalnya 
ada problem jaringan, tinggal lihat layar monitor. Jika tidak solve, maka 
akan diekskalasi ke Service Owner (Layer2). Mulai request dimasukan ke 
system, maka ‘argo’ service level mulai jalan. Dan baru akan berhenti jika 
assignee (personil yang menangani masalah/permintaan) selesai mengatasi 
insiden atau memenuhi permintaan.

Saat ini ratarata laporan insiden yang diterima CSS sekitar 1.900 
insiden/bulan dan jumlah request sekitar 44.100 request/bulan (termasuk 
request SPC, MDM, dan TI). Untuk mensupport system ini , Customer 
Service CSS mempunyai tenaga sejumlah 31 orang dengan jam operasi 
mulai pukul 05.00 – 22.00. Fasilitas nomor kontak 6666, misalnya sebetulnya 
memiliki kapasitas sebanyak 15 channel. Untuk membantu petugas Service 
Desk dalam memberikan layanan, disediakan 6 buah LCD Screen besar 
untuk memonitor respon sistem atas transaksitransaksi OSDS, SPPBE, 
ketersediaan serverserver dan jaringan, serta pemenuhan Service Level 
CSS.

Setiap minggu Service Desk akan mengeluarkan traffic light status SLA 
tiap layanan dan disampaikan kepada para Service Owner (L2) sebagai 

bahan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian apabila ada potensi SLA 
tidak terpenuhi, bisa diketahui secara dini dan segera dicari solusinya.

Bagaimana dengan Pelanggan/User di Unit/Area ? apabila Pelanggan/
User di Unit/Area memerlukan service dari CSS, maka silahkan untuk 
menghubungi Service Desk melalui telpon no 500234 (tarif local), atau 
email ataupun fax. Tidak hanya itu, untuk memudahkan, juga disediakan 
saluran melalui website. Pelanggan/User bisa langsung mengisi permintaan/
keluhan dan memantau progressnya melalui http://intra.pertamina.com/
customercare/

Sebagai jaminan bagi Pelanggan/User, sekaligus motivasi bagi pekerja 
CSS, maka sejak tahun 2009 salah satu ukuran keberhasilan dari pekerja 
CSS adalah terpenuhinya SLA. Dan ini diformalkan sebagai KPI.MPCSS

Apa yang dimaksud dengan ‘knowledge map’ atau peta pengetahuan? Ketika kita akan 
melakukan perjalanan, bagaimana Anda dapat mengetahui kemana Anda akan pergi? Apakah 
sebuah peta dapat membantu Anda? Sama halnya dengan ‘Knowledge Map’ merupakan 
langkah awal yang diperlukan untuk ‘melihat’ arus informasi dalam suatu organisasi atau 
perusahaan.

Arus pengetahuan seperti yang ditunjukkan pada gam
bar 1 memiliki nilai bisnis dimana knowledge map dapat 
memperlihatkan dimana suatu pengetahuan perlu mengalir, 
mengalir atau tidak, memperkirakan kemungkinan penyebab 
dan solusi yang dimiliki. Tujuan dari knowledge mapping adalah 
untuk menghubungkan aset pengetahuan dengan proses 
bisnis, tujuan perusahaan, operasional dan peraturan yang 
berlaku. Dan juga untuk mengkompilasi dan sharing dari aset 
pengetahuan tersebut untuk menciptakan nilai bisnis. Perlu 
dibedakan antar knowledge mapping dengan ‘mind map’, 
hierarki / klasifikasi sistem, repositori pengetahuan, pengukuran 
knowledge management, Community of Practice (CoP), analisa tipe pengetahuan dan solusi 
suatu permasalahan.

Apa saja yang dapat diungkap dari knowledge map? Diantaranya adalah pengetahuan inti 
dan kontekstual dari suatu organisasi atau perusahaan, keberadaan pengetahuan / informasi, 
pengetahuan / keahlian kritikal suatu proses, saat pengetahuan mengalir, bagaimana 
pengetahuan mengalir dan adanya knowledge gap.

Penggunaan dari knowledge mapping pada suatu organisasi atau perusahaan yaitu :
 Mengidentifikasi peluang knowledge sharing dalam proses bisnis,
 Mengidentifikasi peluang untuk pemanfaatan ulang dari informasi,
 Mengidentifikasi keterkaitan dan hambatan pengetahuan antar fungsi,
 Meletakkan arahan keberadaan suatu pengetahuan,
 Kompilasi sumber pengetahuan internal dan eksternal,
 Kategorisasi nilai tambah keberadaan informasi dalam organisasi atau perusahaan
 Mendorong untuk membangun CoP,
 Dokumentasi dari analisa (review) atau pengalaman (lesson learned).

Berikut ini beberapa tipe knowledge untuk dipetakan :
1. Culural merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pekerja sejak awal bekerja 

pada suatu organisasi / perusahaan.
2. Historical merupakan pengetahuan tentang sejarah organisasi / perusahaan dan 

perjalanannya sejak pertama kali berdiri.
3. Functional yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, 

misalnya: ilmu teknis, ilmu operasional, manajemen proses dan proyek.

Adapun tipe peta dari knowledge (gambar 2) dapat dibedakan dalam 3 (tiga) tipe 
yaitu:
1. CrossFunctional Knowledge Map : Fungsi, Unit Bisnis, Unit Usaha

Bertujuan untuk mengetahui kebutuhan aset pengetahuan dari lintas fungsi yang terdiri 
dari dua hal yang perlu diidentifikasi yaitu :
 Anggota suatu fungsi / Unit Bisnis / Unit Usaha dengan pengetahuan yang spesifik,
 Tipe dari pengetahuan spesifik yang akan dishare.

2. Enterprise Knowledge Map
Bertujuan untuk mengkategorikan kebutuhan pengetahuan utama dan aset pengetahuan 
pada level enterprise, diantaranya:
 Mengidentifikasi katalog pengetahuan dan ekspert dari berbagai bisnis
 Mengidentifikasi penghalang dan peluang untuk mengcapture dan sharing.
 Catatan: pemetaan aset pengetahuan yang berskala enterprise dapat menimbulkan 

biaya yang tinggi, waktu yang panjang dengan masa berlaku yang singkat. Sebaiknya 
ditabulasikan dengan kompetensi atau pengembangan pemetaan dari fungsi sumber 
daya manusia.

3. Process Knowledge Map
Bertujuan untuk membantu menanamkan knowledge sharing dengan proses bisnis yang 
spesifik, dimana hal ini dapat :
 Membantu suatu fungsi untuk mengidentifikasi ekspert dan pengetahuan utama untuk 

diinterview dan divalidasi untuk mendapatkan best practice, lessons learned dan 
review;

 Memprioritaskan dan mengkategorikan informasi proses;
 Mengidentifikasi knowledge gaps;
 Membantu untuk mengelola dan mempertahankan aset pengetahuan.• 

Sumber : Knowledge Mapping,  
APQC, 2010.

Menurut Andrew Rondeau (seorang pakar ilmu manajemen), suatu perbaikan terus menerus itu harus 
dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dalam mencapai nilai tambah dan sifatnya sebagai terobosan  
(breakthrough improvements. Demiian pula dari segi result, hasilnya harus lebih efektif, lebih baik dan lebih 
efisien dalam menghasilkan produk atau jasa. 

Dunia itu dinamis, selalu berubah. Jika kita tidak dapat mengikuti perubahan itu maka kita tidak akan 
dapat berkompetisi dengan baik. Untuk itu perbaikan terus menerus menjadi hal yang tidak bisa ditawar 
lagi. Dengan menggunakan alat, metode dan teknik continuous improvement, kita akan dapat menentukan 
apakah kegiatan bisnis kita adalah cara untuk melayani pelanggan dan organisasi.

Bagaimanapun juga, ini bukan ilmu sulap yang dapat terjadi dalam sekejap dengan mengucapkan mantra 
“abrakadabraaaa”. Menurut ilmu ekonomi, jika kita ingin meraih total kepuasan konsumen dan meningkatkan 
penjualan, maka proses perbaikan berkelanjutan harus menjadi inisiatif berkelanjutan. Hal ini harus dapat 
menjadi gaya hidup dan sifat yang alami dari sebuah organisasi.

Andrew sangat menyoroti peran manajemen dalam hal ini adalah manajer yang menurutnya mempunyai 
andil yang besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjadikan budaya continuous 
improvement sebagai gaya hidup suatu organisasi. Berikut adalah langkahlangkah yang harus ditempuh 
seorang pimpinan (manajer) : 

1. Memilih. Sangat penting untuk memilih proses yang membutuhkan perbaikan. Memilih salah satu 
proses yang sudah baik adalah membuangbuang waktu dan uang. Proses yang kita pilih juga harus menjadi 
salah satu yang penting yang merupakan “kawinan” antara keinginan dan kebutuhan. Hal ini akan menjadi 
salah satu faktor penting untuk mengakselerasi proses dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Menganalisa. Kita perlu memahami bagaimana proses yang sedang bekerja dan kemudian 
menganalisanya. Hal ini mengharuskan kita untuk mendokumentasikan proses yang sedang dijalankan atau 
yang disebut disebut proses “sekarang” atau “as is”. Identifikasi semua tugas proses dan membuat diagram 
alur proses. Ini akan memberikan gambar visual untuk membantu kita untuk mengidentifikasi tugastugas 
yang mungkin tidak memberikan nilai tambah. 

3. Mengukur. Pengukuran adalah kunci untuk proses perbaikan. Jika kita tidak dapat mengukur, kita 
tidak dapat mengatur secara efektif. Tingkat dasar kinerja awal harus ditetapkan terlebih dahulu kemudian 
lanjutkan proses mengukur. Hanya dengan cara demikian kita dapat menentukan apakah proses perbaikan 
yang telah terjadi. Mengumpulkan dan mengukur data penting untuk mengetahui apakah ada kesenjangan 
antara kondisi yang seharusnya terjadi dengan kondisi yang benarbenar terjadi

Kesenjangan kinerja proses ini perlu diidentifikasi lebih lanjut. Sebagai contohnya adalah “pekerjaan 
yang tidak memiliki nilai tambah / nonvalue added tasks”. Kita akan dapat mengidentifikasi masalah lain 
dengan meninjau diagram alur proses. Masalah yang umum terjadi adalah komunikasi yang buruk, kurangnya 
pelatihan, penggunaan proses usang, tanggung jawab tidak jelas, dan kurangnya prosedur yang jelas, tidak 
cukup delegasi otoritas untuk operasi personil dan kurangnya ketersediaan manajemen untuk membuat 
keputusankeputusan kunci. 

4. Memperbaiki. Proses tujuan harus ditetapkan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. 
Mencapai tujuan juga memberikan dorongan bagi tim dan bertindak sebagai ukuran bagi manajemen untuk 
mengakui prestasi karyawan. 

Dengan definisi yang sangat bervariasi untuk mencapai perbaikan proses yang berkesinambungan, 
maka tujuan harus ditetapkan dan harus dilakukan usaha untuk mencapainya. Langkah selanjutnya adalah 
menetapkan tujuan yang lebih tinggi dan terus menerus memperbaiki cara kerjanya. 

Kita harus mencari kebutuhan perbaikan berdasarkan kesenjangan kinerja yang telah kita temukan 
sebelumnya. Konfirmasilkan tingkat kinerja proses yang diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Kita 
juga harus memutuskan variable pendukung yang diperlukan untuk mencapain sasaran tersebut.. 

Sekarang melihat kembali analisis awal mengenai identifikasi akar penyebab masalah proses. 
Identifikasikanlah peluang untuk merampingkan dan memodifikasi proses tersebut. Kita dapat merancang 
ulang proses menjadi lebih efisien dengan menghilangkan atau menyederhanakan langkah. Atau Kita juga 
dapat memodifikasi langkahlangkah dalam proses. 

Akan ada beberapa ide yang mungkin didapatkan. Tentukan salah satu yang terbaik tergantung pada 
dampak akan ditimbulkani, jumlah dana yang dimiliki, keterampilan dan sumber daya yang.

Kembali ke flowchart asli kita dan catatan perubahan yang dibuat. Hal ini akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas tentang bagaimana perubahan akan mempengaruhi proses. 

Lebih baik untuk menguji solusi dan melihat apakah solusisolusi itu bekerja dengan baik. Jika kita 
mendapatkan hasil yang baik, maka kita dapat melanjutkan dan melaksanakan perubahan. 

Merupakan hal penting bahwa data yang dikumpulkan pada semua langkahlangkah proses kunci telah 
diukur. Ini adalah cara terbaik untuk menentukan apakah perubahan proses menghasilkan perbaikan. Jika 
diperlukan, maka kita dapat menambahkan pengukuran proses baru.. 

5. Mengevaluasi. Sepertinya kita sudah berhasil melakukan proses perbaikan, namun tugas kita belum 
selesai jika kita belum mendapatkan semua data dan umpan balik yang digunakan untuk mengevaluasi 
hasil.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa akar penyebab masalah dari proses sudah berkurang 
atau hilang. Kita juga harus memastikan bahwa kebutuhan customer kita sudah terpenuhi.

Sekarang saatnya untuk mengkomunikasikan aliran proses perbaikan dan prosedur yang telah 
didokumentasikan. Pelatihan proses perbaikan harus dilakukan jika diperlukan. Yang penting, data harus 
terus dikumpulkan untuk mengukur dan memonitor untuk memastikan bahwa proses perbaikan dipertahankan 
dan jika mungkin ditingkatkan.• 

HR Audit merupakan suatu metode untuk mengukur Peran Fungsional HR (The Functional 
Role OF HR), Peran Ketaatan HR (The Compliance Role Of HR) dan Managemen Keuangan HR 
(The Financial Management Role Of HR). Latar belakang HR Audit adalah untuk menjamin bahwa 
peran kesisteman HR berjalan dengan baik dalam rangka mendukung bisnis Perusahaan. Secara 
keseluruhan Pertamina Wide, pelaksanaan HR Audit ini baru pertama kali dilaksanakan.

Pelaksanaan HR Audit yang di prakarsai oleh Fungsi Industrial Relation and Policy & Audit 
(IRPA) ini akan bekerjasama dengan HR Auditor pihak konsultan. Perusahaan akan mendampingi 
pelaksanaan HR Audit di lapangan (FGD dan wawancara). Tentative jangka waktu pelaksanaan 
kegiatan HR Audit lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 09 Maret 2010, dengan 
masa waktu asistensi selama 6 (enam) bulan.

Komponen yang terlibat pada HR Audit adalah HR Auditor dari Perusahaan, HR Auditor dari pihak 
konsultan, User dari Direktorat dan Unit/Area dan para pelaku HR di Direktorat dan HR Unit/Area.

Beberapa tujuan dari HR Audit antara lain untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan 
ketaatan Pekerja HR terhadap ketentuan atau standarisasi (requirement or standard). Ketika 
verifikasi dilakukan, halhal atau karakteristik yang diaudit harus memenuhi persyaratan sebelum 
didirikan (praestablished). Selain itu HR Audit bertujuan untuk menentukan kecukupan produk 
atau jasa untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kelompok penting lainnya. Dengan kata 
lain, penentuan standar audit harus dipenuhi, dan kemudian dinilai efektifitas sistem dan efisiensi 
dalam pencapaian semua standar.

Untuk merealisasikan dan mensukseskan kegiatan HR Audit di lingkungan HR Pertamina, maka 
dilakukan langkahlangkah, antara lain:
• Memberikan pelatihan sertifikasi HR Auditor kepada pekerja  yang akan ditugaskan melaksanakan 

tugas HR Audit
• Menentukan pekerja yang akan dijadikan target responden untuk pengisian HR  Audit secara on 

line maupun off line, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara
• Mengirimkan email pemberitahuan kepada pekerja yang telah ditetapkan sebagai responden 

disertai dengan surat pengantar pemberitahuan dari HR Director
• Pengisian HR Audit on line dan off line dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia
• Pelaksanaan  Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara secara bertahap dimulai dari unit/ 

Area dan terakhir di lingkungan Korporat.

Berdasarkan pertimbangan bahwa yang akan dilakukan audit adalah berhubungan dengan 
kesisteman, maka yang menjadi target/ responden HR Audit adalah para Pekerja minimal level L4 

atau minimal Asisten Manager.
Dengan dilakukan kegiatan HR Audit 

ini, diharapkan perusahaan dapat menge
tahui tentang keefektifan sistem dan  
ketentuan HR yang ada, serta ketaatan 
pekerja atas system atau ketentuan HR 
untuk penyempurnaan kesisteman.

Jika semua rangkaian kegiatan HR 
Audit telah selesai, untuk selanjutnya 
Fungsi Industrial Relation and Policy & 
Audit (IRPA) akan menindak lanjuti hasil 
temuan dari pelaksanaan HR Audit den
gan melakukan monitoring dan evaluating 
untuk memenuhi penyempurnaan kes
isteman  demi mendukung proses bisnis 
Perusahaan.

 



KITA 9No. 25
Tahun XLVI, 21 Juni 2010KRONIKA

Warung Kopi
Nonton Bola Dunia

P O S I S I

ALAM YUSUF
Vice President Investor Relation,
Corporate Secretary

Fo
to

 : 
B

R
A

N
D

Fo
to

 : 
R

U
 IV

BAKTI SOSIAL PENGOBATAN GRATIS PEMASARAN REGION IV 
DI CILACAP

CILACAP  Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di 
sekitar area operasi nya, Pertamina UPms IV Jateng & DIY menyelenggara
kan kegiatan bakti sosial pengobatan massal    di Terminal Transit Lomanis 
(TTL) Cilacap, bertempat di gedung pertemuan UPms IV JL Banjaran 
Donan Cilacap (22/5). Selain dihadiri oleh pejabat dari UPms IV, Director 
of Pertamina Hospital Cilacap, PR RU IV, kegiatan bakti sosial juga dihadiri 
oleh pejabat dari Kecamatan Cilacap Tengah dan Kepala Kelurahan Donan 
beserta tim medis lainnya. Kegiatan CSR bidang kesehatan ini juga disertai 
dengan penyerahan bantuan 5 inkubator untuk klinik bersalin di Cilacap 
dan demo penggunaan tabung LPG yang benar. MPRUIV

PERTAMINA HADIR DI InteRnatIonal oIl & GaS 
ConfeRenCe anD exhIBItIon In ChIna (IOGECEC)

BEIJING – Sebagai perusahaan migas terbesar di Indonesia, 
Pertamina yang mempunyai visi menjadi perusahaan yang 
berkelas dunia hadir pada International Oil & Gas Confer-
ence and Exhibition in China (IOGCEC) yang diadakan pada 
tanggal 8 – 10 Juni 2010 di Beijing International Convention 
Center. Sekitar lebih dari 2000 peserta kongres dan pameran 
dari kalangan profesional migas dan mahasiswa hadir dalam 
perhelatan ini.  Materi yang ditampilkan di stand Pertamina 
antara lain mengenai wilayah kerja Pertamina (dalam & luar 
negeri), Produksi oil & Gas, Pertamina Hulu Energi (offshore 
north west java), Bisnis LNG, Coalbed Methane serta peng
gunaan teknologi. Dalam kesempatan tersebut Direktur Hulu 
Pertamina Bagus Setiardja menjadi pembicara dalam panel 
session dengan tema ”Opportunities and Challenges in Devel-
oping Oil & Gas in Asia Pasific”.MPBRAND

ARIS MULYA AzOF
Vice President Subsidiary/Joint Venture 
Management,
Dit. Perencanaan Investasi & Manajemen 
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WoRkShoP BuSIneSS BluePRInt Roll-out IMPLEMENTASI MYSAP 
DI AP PATRA NIAGA

JAKARTA – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Roll-Out Implementasi MySAP 
di AP PT Patra Niaga, yaitu PT Patra Trading dan PT Patra Teknik, dilakukan 
workshop untuk membahas Business Blueprint. Bertempat di Ruang Rapat SAP 
Module II Gedung Annex Lantai I, Senin (7/6), acara yang dibuka oleh Bambang 
Rudi  Manager SAP Module menjelaskan bahwa tujuan dari workshop adalah 
untuk mendapatkan gambaran proses bisnis yang dijalankan oleh AP Patra Niaga 
untuk kemudian dipetakan ke dalam sistem MySAP. Dalam sambutannya, Bambang 
Rudi juga menyampaikan harapannya agar masingmasing perusahaan konsis
ten dalam menjalankan proses end to end. Tidak hanya berhenti sampai di situ, 
Pertamina juga akan terus memantau proses end to end sehingga apabila terjadi 
backlog dapat ditanggulangi secepatnya. Acara dilanjutkan dipandu oleh Endang 
Supriatna – selaku Integration Lead Project RollOut MySAP di PT Patra Trading 
dan PT Patra Teknik, yang menjelaskan agenda workshop hingga satu minggu ke 
depan. Dalam workshop Business Blueprint ini dibahas module-module MySAP 
yang akan diimplementasikan seperti module FICO (Financial Accounting & Control-
ling), MMNH (Material Management Non Hydrocarbon), SD (Sales & Distribution) 
dan HR (Human Resources).MPCSS

RACHMAD HARDADI
Vice President Planning & Optimization,
Refining Operation,
Refining Directorate
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LATIHAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI KWARNAS

JAKARTA  Di Gedung Kwarnas Lantai 10,  tempat yang seharihari 
merupakan pusat kegiatan Shared Processing Center (SPC) – CSS, 
tibatiba ditemukan api yang dengan cepat membesar. Petugas yang 
menemukannya lantas melaporkan ke komandan  lantai, dan kemudian 
lapor  ke Puskodal di  Kantor Pusat. Dalam kejadian itu, ditemukan satu 
korban terluka, dan segera dilakukan evakuasi. Berikutnya semua pekerja 
di Gedung Kwarnas pun dievakuasi.   Hal tersebut merupakan  simulasi 
latihan yang diselenggarakan K3LL Korporat, bekerjasama dengan  fungsi 
SPC – CSS, (10/6).  Latihan melibatkan semua fungsi yang berada di Ge
dung Kwarnas.  VP K3LL Djoko Susilo yang ditemui di tempat mengatakan 
bahwa tujuan latihan ini adalah untuk mengantispasi kalau terjadi suatu 
kebakaran, baik kecil maupun besar. Disamping itu, dari latihan pemadaman 
ini bisa diketahui apa saja kekurangan tim pemadam kebakaran  Pertamina.  
Windi Yulianthi, seorang sekretaris  SPC di Lantai 8, mengakui pentingnya 
latihan pemadaman kebakaran ini sehingga jika jika terjadi se suatu hal, 
walaupun tidak diinginkan, sudah   tahu apa yang harus dilakukan para 
pekerja di dalam gedung. MPUHK 
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WISUDA BPAT 2009 DI RU VI BALONGAN 

BALONGAN  RU VI Balongan menyelenggarakan acara 
wisuda peserta Bimbingan Praktis Ahli Teknik angkatan 
2009 pada Senin (31/5) di Gedung Pertemuan Patra Ayu, 
Perumahan Bumi Pat ra, Indramayu. Acara diha diri oleh 
Senior Manager Operation & Manufacturing Ignatius Talul
lembang, Ma na ger HR Area RU VI Bam bang Sembodo, serta 
tim manajemen RU VI lainnya. Sebanyak 136 peserta BPAT 
dalam wisuda terse but dinyatakan lulus dan di nobatkan tiga 
peserta terbaik yang mendapatkan nilai ter  tinggi. Yaitu, M. 
Hanieful Hakim dengan nilai 82.75, Joni Ju lian sah  (82.17), 
serta Dalih Fajar Nurjaya (81.68). Sebagai bentuk apresiasi, 
perusahaan memberikan pia gam penghargaan dan hadiah 
kepada ketiga peserta terbaik tersebut. Ignatius Talullembang 
ber harap, ke depannya se mangat  Berkarya tidak akan pudar 
demi tercapainya citacita RU VI Balongan sebagai kilang 
terunggul di Asia Pasifik pada tahun 2015.MPRU VI

DEL AHIMSAR
Manajer Akuntansi dan Perpajakan,
PT Pertamina Hulu EnergiFo
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Penggila  bola, jam berapapun tayangan 
pertandingan sepak bola di televisi, ayo aja. Berteman 
kacang kulit, kopi, dan rokok, para maniak bola ini 
melotot dengan urat syaraf yang tegang, apakah 
jagoannya kalah atau menang.

Pak Bowo : Waduuuhh...jagoanku semalam  
kalah.

Mas Hendra : Allllllaaaaah Pak, kenapa 
mesti punya jagoan, kalau kita 
menjagokan siapapun nggak ada 
untungnya.

Pak Bowo : Heeee... ini mah hobi, menahan 
kantuk pun tidak masalah kalau 
sudah hobi. Mas Hendra hobinya 
olahraga golf sih.

Mas Hendra : Hobi golf masih mending, olahraga. 
Daripada saya hobinya nonton 
catur, bridge alias gaple, kan nggak 
ada serunya, nggak ada tepuk 
tangan.

Ujang : Kalau saya senangnya olahraga 
naik pohon pinang setiap 
tujuhbelasan. Itu baru seruuu.... 
ada hadiahnya, dari mulai celana 
kolor sampai sepeda balap. Kan 
asyeeeeeekk..... 

Mas Tole : Apapun hobinya, jangan 
mengganggu pekerjaan.

Pak Bowo : Sama sekali tidak mengganggu, 
dong. Kita kan tidak ke Afrika 
Selatan, tidak mbolos kerja, kan? 
Hehehehehe....

Ujang : Mengganggu Pak, kalau sampai 
begadang nonton bola dunia, jadi 
masuk kantor masih ngantuk
ngantuk.

Pak Bowo : Kalau soal ngantuk, tanpa ada 
pertandingan bola pun bisa saja. 
Asal jangan setiap hari ngantuk
ngantuk.

Mang Warta : Hahaha... betul itu Pak...MPNS
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PWP RU VI Balongan Peringati HUT dengan 
Pembagian Sembako

JUDUL        : Ubah Slogan 
          Jadi Tindakan
PENULIS         : Sulaiman Budiman
PENERBIT       : PT Bhuana Ilmu  
          Populer, 2010
TEBAL BUKU   : xxiii + 200 hal.
NO. PERPUSTAKAAN : 370.154 Bud u

Buku motivasi diri karangan 
Sulaiman Budiman ini merupakan 
karyanya yang ke 2 setelah Buku 
Golden Wisdom yang diterbitkan 
pada tahun 2009. Buku Ubah 
Slogan Jadi Tindakan merupakan 
wujud konkret dari pernyataan emas 
Lao Tzu ( Chinese Taoist Philoso
pher, c. 600 B.C.E ) dan merupakan 
kumpulan Golden Wisdom dari para 
filsuf dan tokoh ternama yang dike
mas dengan ceritacerita inspiratif 
yang berasal dari beberapa pengala
man pribadi. 

Dunia telah memasuki abad 
21, sebuah abad dimana kehidu
pan manusia semakin keras akibat 
persaingan dan tantangan yang 
semakin sulit untuk dihadapi. Setiap 
orang dalam organisasi selalu 
memiliki pilihan apakah ia mau be
rada dibarisan NATO (No Action 
Talk Only) atau menjadi orang yang 
dapat diandalkan dan selalu menda
pat kesempatan untuk melakukan 
pekerjaanpekerjaan besar yang 
menantang. 

Slogan, motto atau katakata 
motivasi dari orangorang sukses 
atau tokoh terkenal selalu dicari dan 
dikoleksi banyak orang. Katakata bi
jak itu banyak dikutip dan dikumpul
kan orang dengan berbagai macam 
tujuan. Semuanya itu diharapkan 
untuk dapat menimbulkan inspirasi 
dan membangkitkan motivasi bagi 
mereka yang membacanya. Namun, 
sebagus slogan, motto dan katakata 
motivasi itu, ia tidak akan berarti 
tanpa tindakan nyata untuk melaku
kannya. Untuk mencapai sebuah 
keberhasilan, yang terpenting 
bukan katakata atau slogan tetapi 
eksekusinya, implementasi, dan kon
sistensi dalam menjalankannya. 

Seperti kata Aristoteles, “hanya 
mereka yang berbuat sesuatu yang 
mendapatkan hadiah.” Hambatan, 
ketakutan dan keraguan sering kali 
hanya ada dalam persepsi dan dicip
takan oleh diri kita sendiri. Semuan
ya itu akan sirna dengan sendirinya 
ketika kita mulai melangkahkan kaki 
untuk bertindak dan menghadapinya

Lakukanlah hal terbaik yang 
dapat kita lakukan, karena sebuah 
pelayanan yang tulus mengantar 
seseorang untuk memperoleh piala 
keberhasilan. Apa yang baik dari 
atas, teruskan ke bawah. Dan apa 
yang tidak baik dari kiri jangan terus
kan ke kanan.

Buku ini hadir untuk memberi
kan kearifan kepada kita agar tidak 
gamang dalam menentukan langkah 
serta menjadi lebih bijaksana dalam 
menatap segala perubahan hidup.
MPPERPUSTAKAAN

Ketua PWP RU VI Balongan, Ny. Dadik Pribadi, menyerahkan bantuan paket sembako yang ditujukan bagi masyarakat usia 
lanjut di sekitar kilang dan perumahan Bumi Patra disaksikan oleh Kuwu Desa Tegalurung.
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BALONGAN  Pada 1 Juni 2010, para Per
satuan Wanita Patra (PWP) RU VI Balongan 
bekerjasama dengan Badan Amil Zakat 
(BAZMA) RU VI Balongan menyelenggarakan 
membagi kan paket sembako kepada masya
rakat usia lanjut dan masyarakat sekitar yang 
kurang mampu dalam rangka memperingati 
Hari Ulang Tahun ke10 PWP. Paket sembako 
tersebut dibagikan oleh Ketua PWP RU VI Ny. 
Dadik Pribadi kepada 516 orang di empat desa 
penyangga kilang di Kecamatan Balongan. 

Dari 516 paket bantuan sembako yang 
terdiri dari beras, gula, minyak, susu kental 
manis, serta mie instan tersebut, 116 paket 
di berikan kepada masyarakat di Desa Te
gal  u rung, 102 paket diberikan kepada ma
syarakat di Desa Balongan, sedangkan 288 
paket diberikan kepada masyarakat Desa 
Ka rang Malang, Desa Karanganyar, dan 
para pemulung, pengayuh becak, pemotong 
rumput, penyapu jalan, serta pembantu rumah 
tangga di sekitar perumahan Bumi Patra.

Bantuan sembako ini merupakan bukti 
nya ta kepedulian keluarga Pertamina untuk 
meringankan beban masyarakat. MPRU VI

SORONG – Di usianya yang genap 10 tahun, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Pertamina 
RU VII KasimSorong berharap dapat terus 
memberkan manfaat dan kontribusi baik bagi 
anggotanya maupun bagi masyarakat. Selain 
itu, PWP akan berusaha menjadi organisasi 
yang mampu menginspirasi banyak orang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum 
PWP Pertamina RU VII KasimSorong, 
Indariyah saat memberikan sambutan dalam 
acara Peringatan HUT PWP Ke10 yang jatuh 
Kamis ini (10/06). Bertempat di Kantor PWP 
Pertamina RU VII Kasim – Sorong, peringatan 
kali ini mengambil tema Keep GLOW and be 
the INSPIRATION, yang berarti seorang wanita 
harus terus bersinar dan menginspirasi.

“PWP berusaha menjadi inspirasi bagi 
organisasi wanita lain dalam hal kemandirian, 
konsistensi dan kemampuannya dalam 
membina anggota menjadi wanitawanita yang 
luar biasa,” tutur Indariyah. Inspirasi tersebut 
diwujudkan dan dibangun melalui aktifitas
aktifitas internal maupun eksternal yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contoh aktifitas eksternal yang 
dilakukan PWP  adalah Kunjungan Sosial 
ke Yayasan Emiyodere dan Panti Asuhan 
Kasih Ibu di Aimas barubaru ini. Dalam kun
jungan tersebut, PWP menyalurkan bantuan 
kesejahteraan berupa sembako dan mesin 
pompa air. Selain itu, PWP juga mengadakan 
sejumlah perlombaan olahraga dan lomba 
mewarnai bagi anakanak di sekitar Kompleks 
Kilang beberapa waktu lalu.

Pembina PWP Pertamina RU VII, diwakili 
oleh Herman Muis menyatakan kebanggaanya 
atas adanya organisasi PWP di kota Sorong. 
“Dengan aktifitas internal maupun eksternal 
seperti kegiatan bakti sosial, PWP terus me
nun jukkan kepeduliannya kepada lingkungan 
sekitar,” ungkapnya. Ia berharap PWP dapat 

Rayakan HUT ke-10, 
PWP RU VII Ingin Terus Berkontribusi

terus memberi kontribusi positif pada masyarakat 
serta mendukung suami dengan menjadi mitra 
yang handal.

MENJADI WANITA YANG GloW (BERSINAR)
Dalam sambutannya, Ketua PWP Pertamina 

RU VII, Indariyah juga menjelaskan secara rinci 
maksud dari tema Keep GLOW and be the 
INS PI RATION. “Kita harus bersinar (glow) jika 
ingin dapat menginspirasi. Dari kemampuan 
menginspirasi itu, seorang wanita akan menjadi 
sosok yang diandalkan, serta dapat menjadi mitra 
dan motivator bagi suaminya,” paparnya. Untuk 
itu, seorang wanita harus memiliki karakter yang 
bersinar atau GLOW, yaitu Georgeous, Lovely, 
Original dan Wise.

Yang pertama, Georgeous atau kecantikan, 
mensyaratkan seorang wanita yang tak hanya 
memiliki kecantikan fisik namun juga kecantikan 
batin yang terpancar melalui perilaku dan karak
ternya. Sementara, yang dimaksud dengan Lo-
vely adalah kemampuan untuk memberikan cinta 
kasih pada orangorang di sekitarnya, terutama 
suami dana anakanaknya. 

Indariyah menjelaskan, elemen berikutnya 
yaitu Original berarti wanita harus berani menjadi 
dirinya sendiri, serta menampilkan potensi dirinya 
secara maksimal. “Elemen yang terakhir adalah 
Wise atau bijaksana. Seorang wanita harus 
mam pu menyikapi segala permasalah dengan 
baik dan mampu mengambil keputusan dengan 
tepat,” pungkas Indariyah.MPRU VII

PWP Pertamina RU VII melakukan kunjungan ke Yayasan  Emiyodere dan Panti Asuhan Kasih Ibu dalam rangkaian Pe
ringatan HUT PWP ke10, beberapa waktu lalu.
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BAKTI SOSIAL PENGOBATAN GRATIS PEMASARAN REGION IV 
DI CILACAP

CILACAP  Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di 
sekitar area operasi nya, Pertamina UPms IV Jateng & DIY menyelenggara
kan kegiatan bakti sosial pengobatan massal    di Terminal Transit Lomanis 
(TTL) Cilacap, bertempat di gedung pertemuan UPms IV JL Banjaran 
Donan Cilacap (22/5). Selain dihadiri oleh pejabat dari UPms IV, Director 
of Pertamina Hospital Cilacap, PR RU IV, kegiatan bakti sosial juga dihadiri 
oleh pejabat dari Kecamatan Cilacap Tengah dan Kepala Kelurahan Donan 
beserta tim medis lainnya. Kegiatan CSR bidang kesehatan ini juga disertai 
dengan penyerahan bantuan 5 inkubator untuk klinik bersalin di Cilacap 
dan demo penggunaan tabung LPG yang benar. MPRUIV

PERTAMINA HADIR DI InteRnatIonal oIl & GaS 
ConfeRenCe anD exhIBItIon In ChIna (IOGECEC)

BEIJING – Sebagai perusahaan migas terbesar di Indonesia, 
Pertamina yang mempunyai visi menjadi perusahaan yang 
berkelas dunia hadir pada International Oil & Gas Confer-
ence and Exhibition in China (IOGCEC) yang diadakan pada 
tanggal 8 – 10 Juni 2010 di Beijing International Convention 
Center. Sekitar lebih dari 2000 peserta kongres dan pameran 
dari kalangan profesional migas dan mahasiswa hadir dalam 
perhelatan ini.  Materi yang ditampilkan di stand Pertamina 
antara lain mengenai wilayah kerja Pertamina (dalam & luar 
negeri), Produksi oil & Gas, Pertamina Hulu Energi (offshore 
north west java), Bisnis LNG, Coalbed Methane serta peng
gunaan teknologi. Dalam kesempatan tersebut Direktur Hulu 
Pertamina Bagus Setiardja menjadi pembicara dalam panel 
session dengan tema ”Opportunities and Challenges in Devel-
oping Oil & Gas in Asia Pasific”.MPBRAND

ARIS MULYA AzOF
Vice President Subsidiary/Joint Venture 
Management,
Dit. Perencanaan Investasi & Manajemen 
Risiko
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WoRkShoP BuSIneSS BluePRInt Roll-out IMPLEMENTASI MYSAP 
DI AP PATRA NIAGA

JAKARTA – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Roll-Out Implementasi MySAP 
di AP PT Patra Niaga, yaitu PT Patra Trading dan PT Patra Teknik, dilakukan 
workshop untuk membahas Business Blueprint. Bertempat di Ruang Rapat SAP 
Module II Gedung Annex Lantai I, Senin (7/6), acara yang dibuka oleh Bambang 
Rudi  Manager SAP Module menjelaskan bahwa tujuan dari workshop adalah 
untuk mendapatkan gambaran proses bisnis yang dijalankan oleh AP Patra Niaga 
untuk kemudian dipetakan ke dalam sistem MySAP. Dalam sambutannya, Bambang 
Rudi juga menyampaikan harapannya agar masingmasing perusahaan konsis
ten dalam menjalankan proses end to end. Tidak hanya berhenti sampai di situ, 
Pertamina juga akan terus memantau proses end to end sehingga apabila terjadi 
backlog dapat ditanggulangi secepatnya. Acara dilanjutkan dipandu oleh Endang 
Supriatna – selaku Integration Lead Project RollOut MySAP di PT Patra Trading 
dan PT Patra Teknik, yang menjelaskan agenda workshop hingga satu minggu ke 
depan. Dalam workshop Business Blueprint ini dibahas module-module MySAP 
yang akan diimplementasikan seperti module FICO (Financial Accounting & Control-
ling), MMNH (Material Management Non Hydrocarbon), SD (Sales & Distribution) 
dan HR (Human Resources).MPCSS

RACHMAD HARDADI
Vice President Planning & Optimization,
Refining Operation,
Refining Directorate
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LATIHAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI KWARNAS

JAKARTA  Di Gedung Kwarnas Lantai 10,  tempat yang seharihari 
merupakan pusat kegiatan Shared Processing Center (SPC) – CSS, 
tibatiba ditemukan api yang dengan cepat membesar. Petugas yang 
menemukannya lantas melaporkan ke komandan  lantai, dan kemudian 
lapor  ke Puskodal di  Kantor Pusat. Dalam kejadian itu, ditemukan satu 
korban terluka, dan segera dilakukan evakuasi. Berikutnya semua pekerja 
di Gedung Kwarnas pun dievakuasi.   Hal tersebut merupakan  simulasi 
latihan yang diselenggarakan K3LL Korporat, bekerjasama dengan  fungsi 
SPC – CSS, (10/6).  Latihan melibatkan semua fungsi yang berada di Ge
dung Kwarnas.  VP K3LL Djoko Susilo yang ditemui di tempat mengatakan 
bahwa tujuan latihan ini adalah untuk mengantispasi kalau terjadi suatu 
kebakaran, baik kecil maupun besar. Disamping itu, dari latihan pemadaman 
ini bisa diketahui apa saja kekurangan tim pemadam kebakaran  Pertamina.  
Windi Yulianthi, seorang sekretaris  SPC di Lantai 8, mengakui pentingnya 
latihan pemadaman kebakaran ini sehingga jika jika terjadi se suatu hal, 
walaupun tidak diinginkan, sudah   tahu apa yang harus dilakukan para 
pekerja di dalam gedung. MPUHK 
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WISUDA BPAT 2009 DI RU VI BALONGAN 

BALONGAN  RU VI Balongan menyelenggarakan acara 
wisuda peserta Bimbingan Praktis Ahli Teknik angkatan 
2009 pada Senin (31/5) di Gedung Pertemuan Patra Ayu, 
Perumahan Bumi Pat ra, Indramayu. Acara diha diri oleh 
Senior Manager Operation & Manufacturing Ignatius Talul
lembang, Ma na ger HR Area RU VI Bam bang Sembodo, serta 
tim manajemen RU VI lainnya. Sebanyak 136 peserta BPAT 
dalam wisuda terse but dinyatakan lulus dan di nobatkan tiga 
peserta terbaik yang mendapatkan nilai ter  tinggi. Yaitu, M. 
Hanieful Hakim dengan nilai 82.75, Joni Ju lian sah  (82.17), 
serta Dalih Fajar Nurjaya (81.68). Sebagai bentuk apresiasi, 
perusahaan memberikan pia gam penghargaan dan hadiah 
kepada ketiga peserta terbaik tersebut. Ignatius Talullembang 
ber harap, ke depannya se mangat  Berkarya tidak akan pudar 
demi tercapainya citacita RU VI Balongan sebagai kilang 
terunggul di Asia Pasifik pada tahun 2015.MPRU VI

DEL AHIMSAR
Manajer Akuntansi dan Perpajakan,
PT Pertamina Hulu EnergiFo
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Penggila  bola, jam berapapun tayangan 
pertandingan sepak bola di televisi, ayo aja. Berteman 
kacang kulit, kopi, dan rokok, para maniak bola ini 
melotot dengan urat syaraf yang tegang, apakah 
jagoannya kalah atau menang.

Pak Bowo : Waduuuhh...jagoanku semalam  
kalah.

Mas Hendra : Allllllaaaaah Pak, kenapa 
mesti punya jagoan, kalau kita 
menjagokan siapapun nggak ada 
untungnya.

Pak Bowo : Heeee... ini mah hobi, menahan 
kantuk pun tidak masalah kalau 
sudah hobi. Mas Hendra hobinya 
olahraga golf sih.

Mas Hendra : Hobi golf masih mending, olahraga. 
Daripada saya hobinya nonton 
catur, bridge alias gaple, kan nggak 
ada serunya, nggak ada tepuk 
tangan.

Ujang : Kalau saya senangnya olahraga 
naik pohon pinang setiap 
tujuhbelasan. Itu baru seruuu.... 
ada hadiahnya, dari mulai celana 
kolor sampai sepeda balap. Kan 
asyeeeeeekk..... 

Mas Tole : Apapun hobinya, jangan 
mengganggu pekerjaan.

Pak Bowo : Sama sekali tidak mengganggu, 
dong. Kita kan tidak ke Afrika 
Selatan, tidak mbolos kerja, kan? 
Hehehehehe....

Ujang : Mengganggu Pak, kalau sampai 
begadang nonton bola dunia, jadi 
masuk kantor masih ngantuk
ngantuk.

Pak Bowo : Kalau soal ngantuk, tanpa ada 
pertandingan bola pun bisa saja. 
Asal jangan setiap hari ngantuk
ngantuk.

Mang Warta : Hahaha... betul itu Pak...MPNS
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PWP RU VI Balongan Peringati HUT dengan 
Pembagian Sembako

JUDUL        : Ubah Slogan 
          Jadi Tindakan
PENULIS         : Sulaiman Budiman
PENERBIT       : PT Bhuana Ilmu  
          Populer, 2010
TEBAL BUKU   : xxiii + 200 hal.
NO. PERPUSTAKAAN : 370.154 Bud u

Buku motivasi diri karangan 
Sulaiman Budiman ini merupakan 
karyanya yang ke 2 setelah Buku 
Golden Wisdom yang diterbitkan 
pada tahun 2009. Buku Ubah 
Slogan Jadi Tindakan merupakan 
wujud konkret dari pernyataan emas 
Lao Tzu ( Chinese Taoist Philoso
pher, c. 600 B.C.E ) dan merupakan 
kumpulan Golden Wisdom dari para 
filsuf dan tokoh ternama yang dike
mas dengan ceritacerita inspiratif 
yang berasal dari beberapa pengala
man pribadi. 

Dunia telah memasuki abad 
21, sebuah abad dimana kehidu
pan manusia semakin keras akibat 
persaingan dan tantangan yang 
semakin sulit untuk dihadapi. Setiap 
orang dalam organisasi selalu 
memiliki pilihan apakah ia mau be
rada dibarisan NATO (No Action 
Talk Only) atau menjadi orang yang 
dapat diandalkan dan selalu menda
pat kesempatan untuk melakukan 
pekerjaanpekerjaan besar yang 
menantang. 

Slogan, motto atau katakata 
motivasi dari orangorang sukses 
atau tokoh terkenal selalu dicari dan 
dikoleksi banyak orang. Katakata bi
jak itu banyak dikutip dan dikumpul
kan orang dengan berbagai macam 
tujuan. Semuanya itu diharapkan 
untuk dapat menimbulkan inspirasi 
dan membangkitkan motivasi bagi 
mereka yang membacanya. Namun, 
sebagus slogan, motto dan katakata 
motivasi itu, ia tidak akan berarti 
tanpa tindakan nyata untuk melaku
kannya. Untuk mencapai sebuah 
keberhasilan, yang terpenting 
bukan katakata atau slogan tetapi 
eksekusinya, implementasi, dan kon
sistensi dalam menjalankannya. 

Seperti kata Aristoteles, “hanya 
mereka yang berbuat sesuatu yang 
mendapatkan hadiah.” Hambatan, 
ketakutan dan keraguan sering kali 
hanya ada dalam persepsi dan dicip
takan oleh diri kita sendiri. Semuan
ya itu akan sirna dengan sendirinya 
ketika kita mulai melangkahkan kaki 
untuk bertindak dan menghadapinya

Lakukanlah hal terbaik yang 
dapat kita lakukan, karena sebuah 
pelayanan yang tulus mengantar 
seseorang untuk memperoleh piala 
keberhasilan. Apa yang baik dari 
atas, teruskan ke bawah. Dan apa 
yang tidak baik dari kiri jangan terus
kan ke kanan.

Buku ini hadir untuk memberi
kan kearifan kepada kita agar tidak 
gamang dalam menentukan langkah 
serta menjadi lebih bijaksana dalam 
menatap segala perubahan hidup.
MPPERPUSTAKAAN

Ketua PWP RU VI Balongan, Ny. Dadik Pribadi, menyerahkan bantuan paket sembako yang ditujukan bagi masyarakat usia 
lanjut di sekitar kilang dan perumahan Bumi Patra disaksikan oleh Kuwu Desa Tegalurung.
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BALONGAN  Pada 1 Juni 2010, para Per
satuan Wanita Patra (PWP) RU VI Balongan 
bekerjasama dengan Badan Amil Zakat 
(BAZMA) RU VI Balongan menyelenggarakan 
membagi kan paket sembako kepada masya
rakat usia lanjut dan masyarakat sekitar yang 
kurang mampu dalam rangka memperingati 
Hari Ulang Tahun ke10 PWP. Paket sembako 
tersebut dibagikan oleh Ketua PWP RU VI Ny. 
Dadik Pribadi kepada 516 orang di empat desa 
penyangga kilang di Kecamatan Balongan. 

Dari 516 paket bantuan sembako yang 
terdiri dari beras, gula, minyak, susu kental 
manis, serta mie instan tersebut, 116 paket 
di berikan kepada masyarakat di Desa Te
gal  u rung, 102 paket diberikan kepada ma
syarakat di Desa Balongan, sedangkan 288 
paket diberikan kepada masyarakat Desa 
Ka rang Malang, Desa Karanganyar, dan 
para pemulung, pengayuh becak, pemotong 
rumput, penyapu jalan, serta pembantu rumah 
tangga di sekitar perumahan Bumi Patra.

Bantuan sembako ini merupakan bukti 
nya ta kepedulian keluarga Pertamina untuk 
meringankan beban masyarakat. MPRU VI

SORONG – Di usianya yang genap 10 tahun, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Pertamina 
RU VII KasimSorong berharap dapat terus 
memberkan manfaat dan kontribusi baik bagi 
anggotanya maupun bagi masyarakat. Selain 
itu, PWP akan berusaha menjadi organisasi 
yang mampu menginspirasi banyak orang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum 
PWP Pertamina RU VII KasimSorong, 
Indariyah saat memberikan sambutan dalam 
acara Peringatan HUT PWP Ke10 yang jatuh 
Kamis ini (10/06). Bertempat di Kantor PWP 
Pertamina RU VII Kasim – Sorong, peringatan 
kali ini mengambil tema Keep GLOW and be 
the INSPIRATION, yang berarti seorang wanita 
harus terus bersinar dan menginspirasi.

“PWP berusaha menjadi inspirasi bagi 
organisasi wanita lain dalam hal kemandirian, 
konsistensi dan kemampuannya dalam 
membina anggota menjadi wanitawanita yang 
luar biasa,” tutur Indariyah. Inspirasi tersebut 
diwujudkan dan dibangun melalui aktifitas
aktifitas internal maupun eksternal yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu contoh aktifitas eksternal yang 
dilakukan PWP  adalah Kunjungan Sosial 
ke Yayasan Emiyodere dan Panti Asuhan 
Kasih Ibu di Aimas barubaru ini. Dalam kun
jungan tersebut, PWP menyalurkan bantuan 
kesejahteraan berupa sembako dan mesin 
pompa air. Selain itu, PWP juga mengadakan 
sejumlah perlombaan olahraga dan lomba 
mewarnai bagi anakanak di sekitar Kompleks 
Kilang beberapa waktu lalu.

Pembina PWP Pertamina RU VII, diwakili 
oleh Herman Muis menyatakan kebanggaanya 
atas adanya organisasi PWP di kota Sorong. 
“Dengan aktifitas internal maupun eksternal 
seperti kegiatan bakti sosial, PWP terus me
nun jukkan kepeduliannya kepada lingkungan 
sekitar,” ungkapnya. Ia berharap PWP dapat 

Rayakan HUT ke-10, 
PWP RU VII Ingin Terus Berkontribusi

terus memberi kontribusi positif pada masyarakat 
serta mendukung suami dengan menjadi mitra 
yang handal.

MENJADI WANITA YANG GloW (BERSINAR)
Dalam sambutannya, Ketua PWP Pertamina 

RU VII, Indariyah juga menjelaskan secara rinci 
maksud dari tema Keep GLOW and be the 
INS PI RATION. “Kita harus bersinar (glow) jika 
ingin dapat menginspirasi. Dari kemampuan 
menginspirasi itu, seorang wanita akan menjadi 
sosok yang diandalkan, serta dapat menjadi mitra 
dan motivator bagi suaminya,” paparnya. Untuk 
itu, seorang wanita harus memiliki karakter yang 
bersinar atau GLOW, yaitu Georgeous, Lovely, 
Original dan Wise.

Yang pertama, Georgeous atau kecantikan, 
mensyaratkan seorang wanita yang tak hanya 
memiliki kecantikan fisik namun juga kecantikan 
batin yang terpancar melalui perilaku dan karak
ternya. Sementara, yang dimaksud dengan Lo-
vely adalah kemampuan untuk memberikan cinta 
kasih pada orangorang di sekitarnya, terutama 
suami dana anakanaknya. 

Indariyah menjelaskan, elemen berikutnya 
yaitu Original berarti wanita harus berani menjadi 
dirinya sendiri, serta menampilkan potensi dirinya 
secara maksimal. “Elemen yang terakhir adalah 
Wise atau bijaksana. Seorang wanita harus 
mam pu menyikapi segala permasalah dengan 
baik dan mampu mengambil keputusan dengan 
tepat,” pungkas Indariyah.MPRU VII

PWP Pertamina RU VII melakukan kunjungan ke Yayasan  Emiyodere dan Panti Asuhan Kasih Ibu dalam rangkaian Pe
ringatan HUT PWP ke10, beberapa waktu lalu.
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PEP dan Santika Kerjasama 
di Talang Akar Pendopo

Presiden Direktur PEP Salis S. Aprilian (kanan) dan Presiden Direktur Santika Pendopo Energi Karsan menandatangani 
berita acara kerjasama operasi untuk Lapangan Talang Akar Pendopo.

Fo
to

 : 
 D

R
P

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

Pemaparan Assessment  GCG PTK Tahun 2009

Workshop P2P System 
di Pertamina EP
JAKARTA – Procure to Pay (P2P) merupakan salah 
satu bagian dari MySAP yang juga bagian dari material 
management non hydro (MMNH). Suatu sistem yang 
lebih fokus pada kelogistikan proses pembayaran 
(payment), artinya P2P suatu transaksi yang terintegrasi 
mulai dari proses pembuatan PR atau PO sampai 
dengan pembuatan invoice dan proses pembayaran 
oleh pihak keuangan. Demikian dipaparkan oleh Asmen 
Pengendalian Internal Keuangan Pertamina EP, Teddy 
Kurniadi sesaat setelah pembukaan Workshop Procure 
to Pay System Pertamina EP di Jakarta, Jumat (4/6).

Menurut Teddy, MMNH disini secara sistem dalam 
MySAP itu terintegrated. Karena dengan adanya P2P 
berbagai kegiatan dapat terdeteksi sampai sejauh mana 
kelancarannya. Misalnya, lanjutnya, suatu transaksi 
apakah outstanding atau tertahan di suatu bagian atau 
fungsi, sistem ini bisa memotret positioning tersebut. 
“Apakah transaksi itu masih di user atau outstanding itu 
masih di PO di SCM atau memang outstanding dalam 
posisi invoice yang sudah masuk ke keuangan. Karena 
sistem tersebut dapat membaca dan mentracking posisi 
transaksitransaksi yang terkait dengan MMNH tersebut,” 
paparnya.

“Artinya suatu kelebihan dari procure to pay ini 
bi sa membaca suatu pergerakan dari awal end to 
end proses secara terintegrated dan on line. Kedua, 
fung si keuangan atau manajemen bisa memonitoring 
progress atau tracking suatu transaksi. Sehingga untuk 
memudahkan pengendalian dan pengawasan proses. 
Itu initinya,” ujar Teddy.

Lebih lanjut Teddy menjelaskan tidak hanya monito-
ring saja tetapi juga mengontrol dan melakukan suatu 
perbaikan atau improvement. Ini sesuatu kalau MMNH 
sudah lama diterapkan itu bagian dari MySAP dan 
sedangkan procure to pay merupakan bagian program 
tambahan untuk memback up MySAP itu sendiri. Baik 
itu penggunaan atau utilisasi dari MySAP system.

“Dan ini untuk di Pertamina EP sudah diterapkan 
pada Region Jawa dan di UBEP Sumatera itu sudah 
berjalan dengan lancar. Berikutnya procure to pay. Akan 
dilakukan go live pada 15 Juni untuk seluruh area di luar  
Jawa dan area sumatera,” katanya mengakhiri.MPKUN

JAKARTA   PT Pertamina 
EP dan PT Santika Pendopo 
Energi menandatangani Per
janjian Kerja Sama Operasi 
pada Jumat (4/6) di Menara 
Standchart Lantai 2 Jakarta. 
Penandatanganan dilakukan 
oleh Presiden Direktur Perta
mina EP Salis S. Aprilian dan 
Presiden Direktur Santika 
Pen dopo Energi Karsan. 

Salis dalam sambutannya 
mengatakan bahwa proyek 
ini merupakan citacita atau 
keinginan yang sudah lama 
ada untuk mengaplikasikan 
teknologi EOR (Enhanced Oil 
Recovery) di area Pendopo, 
yaitu di  lapangan Talang Akar 
Pendopo,   untuk meningkatkan 
produksi. “Kalau kerjasama ini 
dapat berjalan dengan ba
ik, tentunya keuntungannya 
untuk kedua belah pihak,” 
ka ta Salis. 

Salis mengakui bahwa  
ini merupakan kerjasama 
per tama untuk EOR. “Karena 
baru pertama kali, tentu  be
lum akan sempurna dalam 
isi kontrak dan  prosesnya, 
se hingga mungkin  kita bi
sa sempurnakan,” harap 
Sa lis sembari  mengajak 
ke dua pihak untuk saling 
ba humembahu dan saling 
membantu. 

Karsan menyatakan bah
wa peluang dan kese pa

katan ini merupakan sua
tu tantangan, karena men
dapatkan kesempatan  untuk 
bermitra dan membantu Per
tamina meningkatkan pro
duksi yang diharapkan semua 
pihak.  Menurut kajian tim 
Santika, lapangan Talang 
Akar Pendopo masih sangat 
berpotensi untuk ditingkatkan 
produksinya. Awalnya lapang
an ini punya cadangan sam
pai 840an juta barrel yang 
terkandung di dalamnya. 
Se  mentara yang sudah di
pro duksi oleh Stanvac dan 

kemudian dilanjutkan oleh 
Pertamina barulah mencapai  
350 juta barrel. “Artinya di ba
wah lapangan Talang Akar ini 
masih ada kurang lebih tersisa 
490 juta barrel. Dengan angka 
tersebut, saya kira masih 
cukup besar,” kata Karsan. 

“Kami akan semaksimal 
mungkin mengeksploitasi 
atau memproduksikan minyak 
dari lapangan tersebut, baik 
secara primary, secondary 
mau pun tertiery, ” tegasnya.
Selesai acara, kepada MP dan 
Pertamina TV, Karsan meng

ungkapkan bahwa kontrak 
ini berlangsung untuk waktu 
15 tahun.  Sementara untuk 
lapangannya, Talang Akar 
Pendopo,  Karsan ber pen
dapat cukup bagus, ka rena 
merupakan  yang ter besar 
di Sumatera Selatan. “Untuk 
ini, kami sudah me nyiapkan 
teknologinya, baik untuk 
optimasi, 3 dimensi seismik 
dalam waktu secepatnya. 
Karena itu merupakan kunci 
dalam pengembangan suatu 
lapangan,” ujar Karsan.MP 

UHK

JAKARTA  Good Corporate 
Governance kian popular 
di era transformasi Perta
mina dan era reformasi pe
merintahan pusat. Pada 22 
Februari 2010 hingga 28 April 
2010 dilakukan assessment 
oleh konsultan GCG PT. 
Sinergi Daya Prima (SDP) 
dan menghasilkan beberapa 
masukan bagi perusahaan. 
Namun pemaparannya oleh 
assesor dilaksanakan pada 
31 Mei 2010 di Ruang Rapat 
Lantai 3 Gedung PTK Pusat. 

Hadir pada kesempatan ini 
Dewan Komisaris, Direksi,Tim 
Management serta Tim GCG 
PTK. Acara dibuka oleh Ketua 
Tim GCG PTK, Indra Putera 
lalu dilanjutkan sambutan oleh 
Pth. Direktur Utama, Endang 
SSKH. 

Eri Sumiarso selaku ketua 
Tim konsultan dari PT.SDP 
mengungkapkan seluruh 
pot ret yang ada selama 45 
hari assessment dalam lima 

aspek yaitu hak dan tanggung 
jawab shareholders, kebijakan 
Good Corporate Governance, 
Penerapan Good Corporate 
Governance, pengungkapan 
in formasi, komitmen dan 
PTK mendapatkan score 
71,17 persen dengan kategori 
cukup baik untuk periode ta
hun 2009. 

Sementara itu dalam dia
log nya bersama konsultan, 
Komisaris Utama PTK Achmad 

Faisal banyak memberikan 
contoh kasus yang dilematis 
untuk diputuskan selama 
ini. Birokrasi serta cara kerja 
yang masih menganut ewuh 
pakewuh diyakini merupakan 
salah satu akar permasalahan 
yang timbul saat pelaksanaan. 
Permasalahan operasional 
pun sering dirasakan oleh 
ja jaran Direktorat Usaha 
PTK, keadaan terkadang 
ha   rus memaksa anggotanya 

melakukan tindakan yang 
kurang sejalan dengan prinsip 
dan implementas i  GCG 
meng ingat bisnis pelayaran 
membutuhkan keputusan 
yang cepat dan tepat.

Demik i an  seke lum i t 
hal yang berkaitan dengan 
konsekuensi penegakan 
Good Corporate Governance. 
Pengalaman menyatakan 
se tiap bentuk “perubahan” 
itu akan selalu menimbulkan 
resistensi. Kecil besarnya 
gejolak resistensi akan sangat 
memerlukan kepiawaian pim
pinan dalam meredamnya. 
Im plementasi GCG di PTK 
semoga dapat selalu menjadi 
koridor seluruh pekerja demi 
mencapai visi dan misi peru
sahaan di masa datang. 

Di akhir kata penutupnya, 
Ko misaris Utama mengatakan 
apa yang sudah dipotret ini 
harus kita tindak lanjuti de
ngan segera.MPPTK

Dewan Komisaris, Direksi,Tim Management serta Tim GCG PTK  serius men
dengarkan pemaparan hasil assessment dari assessor  GCG.
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INDRAMAYU  Pertamina Hulu Energi ONWJ mengundang 
Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk menghadiri sosialisasi 
divestasi BP West Java ke Pertamina, (26/5).

Maksud dan tujuan sosialisasi ini dimaksudkan untuk 
menjelaskan perpindahan kepemilikan BP West Java Ltd. ke 
Pertamina Hulu Energi ONWJ. Selama ini hubungan dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu maupun masyarakat 
terjalin hubungan yang baik dengan pengelola ONWJ yang 
lama. Karena itu, kebiasaan yang baik ini perlu dilanjutkan.

Acara sosialisasi diisi dengan  perkenalan pengelola baru 
ONWJ, yaitu Pertamina Hulu Energi ONWJ dan  sambutan  
atas nama pemerintah dan BPMigas oleh Ramdan Hutasuhut. 
Selain itu, juga dipaparkan mengenai kegiatan operasi PHE oleh 
Operations Support & IFP Manager Agus Purbaya. 

Dalam acara  yang dihadiri 95 peserta ini, sosialisasi juga 
diisi workshop setengah hari mengenai  “Manfaat Kegiatan 
Industri Hulu Migas bagi Kemajuan Nasional dan Daerah” oleh 
pakar perminyakan dari ITB Prof. Dr. Ir. Rudi Rubiandini. Dalam 
pemaparannya, Rudi  menjelaskan betapa berharganya sumber 
daya alam migas terhadap perekonomian Indonesia secara 
lokal maupun nasional yang harus dijaga bersama.

Hadir dalam kegiatan tersebut  Manager Communication 
& External Affairs Haposan Panggabean, Community Develop
ment Coordinator Basith Syarwani, Humas Supervisor PEP 
Cirebon Sari, dan Tim C&EA PHE ONWJ Rendy Ananta.
MPPHE ONWJ

Sosialisasi Divestasi 
ONWJ ke Pemda 
Indramayu
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Pertamina Berikan Asuransi kepada 
Korban Kecelakaan Elpiji 3 Kg
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Pertamina Telah 
Tangani Insiden 
Elpiji

Pemasaran Region I Sertifikatkan Tanah Perusahaan
MEDAN   Pemasaran BBM 
Retail Region I melakukan 
penandatanganan kerjasama 
dengan Badan Pertanahan 
Na sional (BPN) Provinsi Su
matera Utara, untuk perce
patan pengurusan hak dan 
penerbitan sertifikat tanah 
serta penanganan sengketa 
dan konflik pertanahan antara 
PT Pertamina (Persero) di 
wila yah Sumatera Utara.

 Penandatanganan yang 
dilakukan oleh General Ma

nager Pemasaran BBM Re
tail Region I, Suherimanto, 
dengan Kepala BPN Provinsi 
Sumatera Utara, Moch. Setia
boedhi, Rabu (2/6) siang di 
Ruang Prima XP Kantor 
Pertamina Pemasaran BBM 
Retail Region I Medan.

 General Ma nager Pema
saran BBM Re tail Region I  
Suherimanto sebelum me
la ku kan penandatanganan 
mengatakan bahwa aset
aset milik Pertamina harus 

bisa menjadi aset milik Per
tamina sepenuhnya, se hing
ga asetaset ini harus me
mi liki kekuatan hukumnya. 
Mengingat perusahaan saat 
ini menuju Non Listed Public 
Company (NLPC), sehingga 
harus mengikuti kaidah yang 
ditetapkan oleh Kementerian 
BUMN, salah satunya menge
nai neraca keuangan dan aset 
perusahaan.

 Sementara itu Kepala 
BPN Provinsi  Sumatera 

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memenuhi pang
gilan Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) terkait rencana pembatasan 
penggunaan BBM bagi kendaraan bermotor roda dua, 
kenaikan harga Elpiji, kecelakaan akibat gas Elpiji, 
serta regulasi harga dan ketersediaan gas untuk kebu
tuhan dalam negeri. 

Rapat Dengar Pendapat berlangsung di ruang 
ra  pat Komisi VII DPR RI, Senin (7/6), dihadiri Menteri 
ESDM Republik Indonesia Darwin Z. Saleh, Dirjen 
Migas Evita Legowo, Direktur Rencana Investasi, dan 
Manajemen Risiko Pertamina Ferederick Siahaan, 
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo, dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono. 

Pada kesempatan RDP tersebut DPR berharap 
agar Pertamina bisa lebih melakukan peningkatan 
safety atas insiden Elpiji yang belakangan ini kerap 
terjadi di masyarakat. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Perencanaan In
vestasi dan Manajemen Resiko Ferederick ST. Sia haan 
atas nama Pertamina menyampaikan permohonan 
maaf kepada semua korban kecelakaan Elpiji 3 kg, 
dan akan menggiatkan sosialisasi agar kejadian serupa 
tidak terjadi di masa mendatang.  

Menteri ESDM Republik Indonesia Darwin Z. Saleh 
menambahkan, kasus kecelakaan Elpiji 3 kg pada 2010 
ini, disebabkan karena banyak komponen aksesories 
Elpiji yang sudah seharusnya diganti. Selain itu banyak 
disebabkan kurang bagusnya komponen aksesories 
tabung Elpiji.

Untuk itu, Pertamina terus proaktif untuk melakukan 
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat 
maupun secara tidak langsung dengan menayangkan 
programprogram di media cetak maupun elektronik.

Selain itu, Pertamina juga telah melakukan langkah
langkah untuk peningkatan safety penggunaan Elpiji 
di antaranya yaitu melakukan quality control terhadap 
material konversi dan tabung Elpiji 3 kg diseluruh jalur 
distribusi, dan bertindak proaktif terhadap peristiwa
peristiwa kebakaran terkait dengan penggunaan 
Elpiji 3 kg dengan mendatangi lokasi kejadian dan 
memberikan santunan kepada korban.MPIK

DUMAI  Perubahan struktur 
organisasi yang dilakukan 
dalam lingkungan RU II Dumai 
semata untuk meningkatkan 
kinerja peru sahaan agar lebih 
efektif dan efisien.  Demikian 
disam paikan GM RU II Dumai 
Su haimi dalam acara serah 
te rima tugas dan tanggung 
ja wab pengelolaan kegiatan 
fungsi Marine di ruang rapat 
Anggrek, pada Rabu (26/5).

“Perubahan pengelolaan 

RU II Serahkan Pengelolaan Fungsi Marine ke Direktorat PDN

BEKASI – PT Pertamina (Per
sero) memberikan asuransi 
kepada korban kecelakaan 
gas Elpiji 3 Kg yang diserahkan 
langsung oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
kepada Farida (45), istri 
korban kecelakaan Elpij i 
di Sekolah Dasar Negeri 3 
Marga Mulya,  Bekasi Utara, 
Selasa (15/6). Asuransi yang  
diberikan Pertamina berupa 
biaya pengobatan sebesar Rp 
4,5 juta, bingkisan, dan biaya 
perbaikan kantin sekolah yang 
tidak disebutkan nominalnya.

“Atas nama manajemen, 
Per tamina mengucapkan ra
sa simpati dan prihatin atas 
kejadian kecelakaan  gas 
Elpi ji. Saya mengharapkan 
kesadaran masyarakat atas 
as pek keamanan dalam 
peng gunaan paket Elpiji 3 
kg agar kejadian seperti ini 
tidak akan terulang lagi. Jika 
Elpiji mulai mengeluarkan 
bau dan berdesing tolong 
jangan dinyalakan. Tempatkan 
tabung Elpiji pada tempat 
yang rata dengan ruang yang 
memiliki ventilasi,” ungkap 
Karen Agustiawan.

Kece lakaan  gas  E l 
piji me nimpa Arif (50), pe
dagang sayur yang tengah 
membantu pemilik kantin 
sekolah, Loni (48), untuk 
mem perbaiki tabung Elpiji  
yang mengeluarkan bunyi 
berdesis saat akan di gu nakan 
untuk memasak, pada 4 Juni 
lalu. Saat itulah terjadi insiden 
tersebut, hingga korban di
rawat  di RSUD Kota Bekasi 
selama sembilan hari, akibat 
luka bakar pada beberapa 
bagian tubuh. 

Karen mengungkapkan 
bahwa Pertamina terus ber
u paya untuk melakukan pe
nyuluhan maupun sosialisasi 
bagaimana penggunaan pa
ket Elpiji yang benar dan 
te pat. Untuk itu Pertamina 
telah membentuk Satgas 
LPG yang siap memberikan 
informasi kepada warga, yang 
membutuhkan penjelasan 
mengenai penggunaan Elpiji.

Lebih lanjut Karen menje
laskan bahwa Pertamina 
telah menyiapkan langkah
langkah antisipasi  dan akan 
mengambil alih aksesoris 
selang dan karet Elpiji, dan 

akan melakukan penyuluhan 
ke agenagen dan pengecer 
ter kait keamanan Elpiji se
perti pengecekan terhadap 
ke bocoran. “Ini bukan tang
gung jawab Pertamina sa ja 
tapi pemerintah pun turut 
ber  tanggung jawab. Ka
re  na itu, Pertamina masih 
berkoordinasi dengan Men
ko kesra, Kementerian Per
dagangan, Kementerian Per
industrian, dan Kementerian 
ESDM,” kata Karen. 

Pertamina juga akan 
me revisi kontrak terhadap 
perusahaan pembuat ta bung 
dan selang dengan mereview 
setiap pabrik tabung dan se
lang, termasuk yang sudah 
ter akreditasi oleh Pertamina. 
Untuk tahun 2010, ada tujuh 
perusahaan industri yang 
memasok kelengkapan paket 
perdana tabung Elpiji 3 Kg. 
Hingga tahun ini sudah 45 juta 
paket tabung Elpiji 3 kg yang 
telah diedarkan Pertamina.

Dalam kesempatan ter
se but, VP Communication 
Corporate Pertamina B.Trikora 
Putra mengatakan sampai 
saat ini belum ada kasus 

ke bakaran yang disebabkan 
oleh tabung Elpiji 3 kg. Ha
sil temuan di lapangan, ke 
celakaan disebabkan ada nya 
kebocoran gas Elpiji me lalui 
aksesoris tabung yang tidak 
memenuhi syarat, seperti 
selang, regulator, dan kompor. 
Termasuk juga karena keti
dak pahaman masyarakat 
un tuk menindaklanjuti dalam 
menghadapi potensi bahaya 
tersebut.

Menurut Trikora, dana 
klaim yang telah dikeluarkan 
oleh Pertamina un tuk pergan
tian akibat kece lakaan gas 
Elpiji dari 2007 hingga 2010 
se ki tar Rp 2,5 miliar. Untuk 
tahun ini, Pertamina telah 
men catat ada 30 kecelakaan 
akibat kebocoran gas Elpiji.

Santunan yang diberikan 
oleh Pertamina adalah sistem 
reumbesment. Untuk korban 
yang meninggal dunia akan 
diberikan santunan sebesar 
Rp 25 juta ditambah biaya pe
makaman Rp 2 juta. Se dang
kan jika mengalami lukaluka, 
Pertamina akan menanggung 
biaya pergantian pengobatan 
selama di rumah sakit.MPIK
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perlu petunjuk operasional 
yang lebih jelas, disamping 
itu perubahan ini kita ha rap
kan akan membuat be be rapa 
pekerjaan menjadi lebih baik 
dari yang sebe lum nya,” jelas 
Suhaimi.

Semula fungsi Marine 
berada di bawah koordinasi 
Operation and Manufacturing 
RU II Dumai selanjutnya 
di alihkan pengelolaannya 
kepada fungsi Ma rine Region 

I Direktorat Pemasaran & 
Niaga. Na mun, peru bah 
an tersebut jangan sampai 
menimbulkan kekosongan 
(lack). “Koordinasi le bih lanjut,” 
tegasnya.

Sementara itu, VP Ma
rine Perkapalan Direktorat 
P e  m a s a r a n  d a n  N i a g a 
Agus Pranoto menyatakan, 
perubahan ini dilakukan untuk 
mendukung optimalisasi para 
pekerja. “Berpisahnya fungsi 

Marine ini dari seluruh unit 
operasi kilang, agar Re fi
nery Unit (RU) bisa lebih 
fo kus pada kilang dan tidak 
disibukkan dengan fungsi 
marine. Tetapi, fungsi marine 
ini tidak lang sung terpisah dari 
arena RU II,” jelas Agus.

Dalam acara tersebut, 
ha dir tim manajemen fungsi 
Marine Direktorat Pemasaran 
dan Niaga serta jajaran mana
jemen RU II Dumai.MPRUII

Uta    ra Moch. Setiaboedhi 
mengatakan bahwa pihaknya 
akan melakukan percepatan 
penerbitan sertifikat tanah 
milik Pertamina serta mela
kukan kajiankajian yang 
men dalam terhadap sertifikat 
yang akan dibuat nantinya. 

 Penandatanganan kerja
sama di Medan ini merupakan 
kelan jutan dari kerjasama 
BPN Pusat dengan PT Per
tamina (Persero) pada 22 
Ja  nuari 2008.MPPMS REG.I
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Pertamina Salurkan Rp 3,9 Miliar 
untuk Petani Buah Jawa Tengah

Pelatihan untuk 
Karang Taruna 
Balongan

SEMARANG – Komitmen PT 
Pertamina (Persero) terhadap 
pemberdayaan masyarakat 
makin terbukti melalui bantuan 
dana  Corpora te  Soc ia l 
Responsibility (CSR) senilai 
Rp 3,9 miliar kepada Yayasan 
Obor Tani. Dana tersebut 
akan disalurkan kepada tiga 
desa Sentra Pemberdayaan 
Tani Buahbuahan di Jawa 
Tengah.

Ketiga desa tersebut ada
lah Desa Sluke Kabupaten 
Rembang untuk Sent ra 
Pem berdayaan Tani Buah 
Mangga, Desa Kemusuk 
Ka bu paten Boyolali untuk 
Sentra Pemberdayaan Tani 
Buah Durian Montong dan 
Desa Wonokerto, Bancak 
Kabupaten Semarang untuk 
Sentra Pemberdayaan Buah 
Naga.

Penyerahan bantuan dila
kukan pada acara Silaturahmi 
Gubernur Jawa Tengah Bibit 
Waluyo dengan asosiasi, 
du nia usaha, perbankan dan 

Pjs. GM Pertamina BBM Retail Region IV Junior Sinaga secara simbolis 
menyerah kan dana CSR Rp 3,9 miliar untuk petani buah Jawa Tengah yang 
diterima oleh Ketua Yayasan Obor Tani Budi Darmawan.
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stakeholder Jawa Tengah 
di Gedung Gradika Bhakti 
Praja Komplek Pemprov Jawa 
Tengah, Selasa (8/6). Bantuan 
diserahkan oleh Pjs. GM 
Perta mina BBM Retail Region 
IV Junior Sinaga dan diterima 
oleh Ketua Yayasan Obor Tani 
Budi Darmawan.

Dalam paparannya, Budi 
menjelaskan bahwa bantuan 
dana tersebut digunakan untuk 
memberdayakan masyarakat 
di desa yang terpilih agar bi sa 
mandiri melalui sektor per
tanian, terutama buahbuah
an. Desa yang dipilih adalah 
desa yang termasuk kategori 
miskin karena lahan yang tidak 
produktif, skill petani yang 
tidak memadai atau modal 
yang tidak mencukupi.

Melalui bantuan Per ta    mina 
ini, desa tersebut di  harapkan 
bisa mandiri da lam 3,5 tahun 
dengan pen dapatan setiap 
keluarga petani mencapai Rp 
12 juta per tahun. 

“Untuk mencapai kondisi 

itu, setiap desa setidaknya 
membutuhkan Rp 1,5 miliar. 
Dimana Rp 500 juta untuk 
membangun waduk,  Rp 
500 juta untuk bibit, pupuk, 
dan bahan pertanian lain, 
sementara Rp 500 juta sisa
nya akan digunakan untuk 
membantu kehidupan ke luar
ga petani sebelum mereka 
bisa mandiri,” jelas Budi.

Gubernur Jawa Tengah 

Bi bit Waluyo menyambut 
baik bantuan ini yang sejalan 
dengan program Pemda Jawa  
Tengah “Bali Deso, Bangun 
Deso”. 

“Dengan adanya bantuan 
CSR seperti ini, diharapkan 
pertanian kita lebih maju.
Karena pertanian merupakan 
sektor penting dalam program 
Bali Deso, Bangun Deso,” ka
tanya.MPPMS REG.IV

BEKASI – Pemasaran BBM Retail Region III melakukan 
penyerahan bantuan berupa 172 paket komputer dan printer 
ke 172 Sekolah Menengah Atas atau yang setingkat di wilayah 
Kota Bekasi da lam rangka pelaksanaan ke  gi at an Corporate 
Social Res ponsibility (CSR) bidang Pendidikan. Paket Komputer 
yang dibagikan berupa dua set komputer dilengkapi satu buah 
printer. 

Bantuan senilai 3,1 miliar rupiah ini terdiri dari 344 set 
komputer dan 344 buah printer, yang secara sim bolis diserahkan 
pada 8 Juni 2010, di SMA Negeri 1 Bekasi. Pro gram ini 
dilaksanakan sebagai wujud kepedulian Pertamina terhadap 
tersedianya sarana prasarana di sekolah untuk menunjang 
kegiatan belajarmengajar dan meningkatkan kualitas 
pendidikan ma sya rakat. 

Bertindak selaku perwa kilan dari Pertamina, T. Badar
syah, Sales Area Manager wi layah Bogor, Depok dan Bekasi, 
menyerahkan ban tuan secara simbolis kepada Kasie Kurikulum 
Dinas Pen didikan Kota Bekasi yang diwakili oleh Agus Enaf. 
S etelah itu Badarsyah juga menyerahkan bantuan se perangkat 
komputer dan prin ter secara simbolis kepada Fattah Hidayat, 
selaku Kepa la Sekolah SMA Negeri 1 Be kasi. 

Bantuan ini disambut baik oleh Sudin Pendidikan wilayah 
Kota Bekasi. Per tamina  ber harap kontribusi ini dapat 
meningkatkan  prestasi siswa SMA di Bekasi. Pertamina juga 
berharap jalinan hubungan yang baik dengan sekolahsekolah  
yang menjadi cikal ba kal pembentukan insan penerus bangsa 
berkualitas juga semakin meningkat di  ma sa yang akan datang.
MP PMS REG. III

Pemasaran 
Region III Bagikan 
172 Paket Komputer 
dan Printer

BALONGAN  Dalam rangka memulai tujuan CSR yang 
ingin membentuk pemuda mandiri sebagai salah satu 
program unggulan CSR Pertamina RU VI Balongan, 
pada tanggal 18 hingga 21 Mei 2010, Pertamina menye
lenggarakan pelatihan kewirausahaan dan budidaya 
itik bagi 30 orang pemuda dari Karang Taruna seKe
ca matan Balongan. Pelatihan ini diselenggarakan di 
Pusdiklat Pertanian Terpadu “Karya Nyata” di Desa 
Cinagara, Kabupaten Bogor. 

Pada kesempatan tersebut, para pemuda diberikan 
ilmu kewirausahaan oleh tokoh pemuda yang juga 
menjadi ketua Karang Taruna sekaligus pengusaha 
sukses dan penasehat Presiden RI dalam bidang eko
nomi, Haji Bachrun AB. Pengarahan ini ditujukan untuk 
membuka wawasan para pemuda agar tidak hanya 
berusaha mencari pekerjaan, tetapi justru mampu 
membuka lapangan pekerjaan baru. Setelah itu, para 
pemuda juga diberikan kesempatan untuk melihat 
secara langsung dan melakukan tanya jawab interaktif 
mengenai bagaimana proses budidaya itik.

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, RU VI 
Ba longan memberikan modal bagi setiap kelompok 
peserta untuk menjalankan usaha budidaya itik. 
Nantinya setiap kelompok pemuda ini akan dipantau 
sejauhmana wira usaha mereka dapat berkembang 
sesuai dengan pengarahan dan pelatihan yang telah 
diberikan.MPRUVI




