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BISNIS 
BIOFUEL 

PT Pertamina (Persero) melakukan penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama usa ha 

biofuel dengan PTPN III, PTPN IV, dan PTPN V. Penan

datanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Karen 

Agustiawan dengan Direktur Utama PTPN III Amri Siregar, 

Direktur Utama PTPN IV Dahlan Harahap dan Direktur Utama 

PTPN V Fauzi Yusuf, disaksikan oleh Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (8/4).

••• Berita selengkapnya di halaman 11

BONUS
SISIPAN

PELUMAS

Direktur Utama PTPN III Amri Siregar, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kedua dari kiri), Menteri Negara BUMN  Mustafa Abubakar, Direktur Utama PTPN V Fauzi Yusuf, dan Direktur Utama 
PTPN IV Dahlan Harahap melakukan  salam bersama usai penandatanganan MoU usaha biofuel di antara keempat BUMN tersebut, di Jakarta, (8/4).
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TUGU Mengoptimalkan Seluruh 
Resources  untuk Revitalisasi Pasar

Pengantar Redaksi:
Sebagai anak perusahaan dari 

PT Pertamina (Persero), PT Tugu 
Pratama Indonesia (TUGU) yang 
telah mengarungi arus kompetisi 
di industri Asuransi Umum selama 
lebih dari 28 tahun, kian bergairah 
untuk menyuburkan semangat  
“Continuous Improvement” guna 
merealisasikan visi menjadi 
perusahaan berkelas dunia (world 
class). Berikut penuturan Direktur 

Pemasaran TUGU Mohammad Jusuf Adi, kepada Media 
Pertamina dalam acara Workshop Drilling Oil & Gas Insurance, 
Bandung, Kamis (11/3).

Seperti apa kebijakan yang diterapkan TUGU selaku 
Anak Perusahaan dari Pertamina? Sekitar  60 persen 
pemasukan TUGU berasal dari portfolio Migas, sedangkan 40% 
lainnya dari pangsa Non Migas. Sehingga jika berbicara tentang 
kebijakan dapat dilihat dari berbagai sisi, namun tentunya 
resources yang ada di TUGU difokuskan ke account-account 
corporate besar yang berada di dalam lingkup Migas dan 
Non Migas. Untuk itu setiap resources dipastikan mempunyai 
kompetensi dan pengetahuan yang tinggi terhadap seluruh 
bisnis asuransi.

Jadi jika berbicara tentang kebijakan secara korporat TUGU 
tentunya berkomitmen untuk terus meningkatkan  pelayanan 
terbaik bagi PT Pertamina (Persero) selaku our majority 
shareholder sekalipun most valued client. 

Apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut? Kendala itu pasti ada. Dari sisi eksternal tentunya 
semakin banyak perusahaan di industri mengejar posisi 
TUGU sebagai pemain papan atas asuransi (khususnya di 
bidang migas). Dan sesuai dengan peraturan pemerintah 
yang berlaku, mulai beberapa tahun terakhir ini TUGU juga 
wajib mengikuti seluruh proses Tender pengadaan barang 
ataupun jasa bersama – sama para kandidat / peserta tender 
lainnya bila ingin bekerja sama dengan Pertamina ataupun BP 
Migas/PSC’s, tidak ada privilege walaupun kami adalah anak 
perusahaan BUMN, dan sesungguhnya kami juga sudah tidak 
memiliki pangsa pasar yang bersifat captive, sehingga semua 
bisnis kami dapatkan melalui kerja keras “teamwork” yang 
berjalan pada koridor Code of Corporate Governance yang 
telah ditetapkan.

Oleh karena itu TUGU mempunyai strategi jangka 
panjang untuk lebih meningkatkan stabilitas performa kinerja 
ataupun profitabilitas, agar tetap menjadi top survival di era 
persaingan global ini, adapun strategi yang dimaksud adalah 
dengan konsisten melakukan “Optimalisasi Sumber Daya 
dan Revitalisasi Pasar”. Seluruh resources yang kami miliki 
merupakan modal kekuatan juang sesungguhnya, seperti SDM, 
inovasi IT, kekuatan finansial dan kemampuan networking 
apabila diintegrasikan secara maksimal maka akan sangat 
mempengaruhi percepatan tercapainya portfolio balancing 
antara pendapatan premi di sektor Migas dan Non Migas.

Di sisi lain, dengan konsistensi keberadaan  Tugu Insurance 
Company (Tugu Hongkong) hingga saat ini semakin menjadi 
sumber informasi terbaik kami untuk area di luar Asia Tenggara.  

Berarti dengan keberadaan kepemilikan saham TUGU 
pada Tugu Hongkong apakah TUGU sudah bisa dikatakan 
world class ? Jika mau dikatakan world class, TUGU perlahan 
sudah mulai menjadi world class, karena sejak tahun 2009 
kami sudah menjadi salah satu panel captive internasional. 
TUGU berhasil menjadi satu – satunya perusahaan asuransi 
kerugian milik Indonesia yang mendapatkan kepercayaan ikut 
serta mendukung program asuransi energi TOTAL E&P NORGE 
(France).

Perusahaan migas internasional seperti  Total, Chevron, 
dan Shell proses bisnis mereka mempunyai captive masing-
masing. Captive ini tentunya mempunyai program asuransi dan 
reasuransi untuk melindungi kepentingan the parent company. 
TUGU sebagai bagian dari program captive ini mendukung 
program parent-nya. Jadi secara tidak langsung, TUGU juga 
memberi dukungan perlindungan resiko kepada aktivitas usaha 
mereka. 

Jadi persiapan strategi jangka panjang tersebut 
dipersiapkan juga untuk menghindari kendalakendala 

dalam penerapan kebijakan? Iya betul, strategi jangka panjang 
itu tentunya juga harus fokus terhadap seluruh aspek eksternal 
TUGU karena umumnya mereka melakukan perubahan dalam 
artian kebijakan bisnis dapat berubah dan kebijakan pemerintah 
pun selalu berubah. Maka kompetensi TUGU harus semakin 
tinggi karena TUGU dituntut tidak saja untuk berkompetisi dengan 
pemain domestik tapi juga harus mampu untuk melakukan 
kompetisi dengan pihak asing dari luar.

Oleh karena itu strategi jangka panjangnya adalah mencoba 
untuk menempatkan posisi TUGU sebagai pemain internasional 
juga. Artinya suatu saat nanti TUGU bisa menerbitkan polis untuk 
aset yang berada di China, Vietnam, Myanmar, dan sebagainya. 
Jadi jika orang lain bisa melakukan penetrasi ke Indonesia, 
mengapa perusahaan domestik tidak bisa melakukan penetrasi 
ke luar. Sehingga seluruh resources yang ada di TUGU nantinya 
juga memiliki fokus ke arah sana, mengingat adanya ACFTA dan 
AFTA.

Targetnya kapan?  Untuk target tentunya kami melakukan 
persiapan intensif lebih dahulu. Salah satu persiapan 
adalah Tugu Hongkong tahun ini semaksimal mungkin bisa 
mendapatkan predikat AM Best “A –“dari sisi rating. Ketika nanti 
Tugu Hongkong mendapatkan rating AM Best “A-“, itu berarti 
Tugu Hongkong sudah mempunyai SIM atau Pasport untuk bisa 
main di Myanmar, Vietnam dan sebagainya. 

Saat ini Tugu Hongkong ratingnya  AM Best “B ++”, jadi 
tinggal satu rating lagi Tugu Hongkong bisa mencapai “A-“. 
Tentunya hal ini merupakan sebuah keuntungan koperatif 
yang dimiliki oleh TUGU Group untuk bisa masuk ke area-
area lain, karena jika berbicara pada lingkungan industri di 
Indonesia, sebagus apapun perusahaannya tidak akan mampu 
mendapatkan rating lebih baik dibandingkan rating perusahaan 
asuransi lokal secara umum.

Memiliki rating yang tinggi (berskala Nasional dan 
Internasional) sangat diperlukan karena sebagai salah satu 
marketing tools yang kuat dipakai untuk menawarkan jasa-jasa 
asuransi dimana orang selain tertarik kepada produknya, tetapi 
juga melihat secara finansialnya, apakah sudah pasti mampu 
untuk mengelola risiko. Karena kita boleh memiliki produk yang 
bagus tapi jika kita tidak mempunyai kekuatan finansial maka 
jika terjadi masalah atau claim kita tidak punya dana untuk 
menggantinya. Oleh karena itu,  perusahaan asuransi harus 
memiliki produk yang bagus dan finansial yang kuat.

Adapun untuk TUGU sendiri pada tahun 2008 telah berhasil 
meraih penghargaan FitchRatings sebagai perusahaan dengan 
peringkat IFS (Insurer Financial Strength) Nasional “A+” dengan 
prospek Stabil. Peringkat tersebut mencerminkan keunggulan 
TUGU dalam penyelenggaraan asuransi sektor energi dan 
non energi baik secara konvensional maupun syariah, dengan 
dukungan permodalan yang kuat dan reasuransi terbaik serta 
strategi investasi yang konvensional.

Jadi target jangka panjangnya adalah menjadikan TUGU 
sebagai perusahaan asuransi umum/kerugian yang go 
internasional atau world class. Tapi bagaimana untuk jangka 
pendeknya TUGU itu sendiri? Untuk jangka pendek, TUGU 
harus tetap menjaga RKAP yang sudah dicanangkan. RKAP 
itu melibatkan bisnis-bisnis TUGU di Indonesia, dan itu harus 
tetap dicapai sebagai pembuktian bahwa kami tetap tumbuh 
dan berkembang (growth). kemudian target lain kita yang jangka 
pendek tentunya untuk tahun ini kita sudah mempunyai beban 
untuk menaikkan target laba 10 persen dari realisasi tahun 2009.

Untuk kemajuan TUGU ke depannya nanti apakah akan 
ada inovasi atau terobosan baru buat TUGU? Sebagai 
perusahaan asuransi umum/kerugian TUGU memiliki berbagai 
produk unggul, tak dipungkiri penutupan resiko di bidang industri 
Migas memang masih menjadi produk yang paling unggul. 
Namun begitu, TUGU semakin sukses menawarkan produk dan 
layanan asuransi lainnya seperti pengangkutan, rangka kapal, 
rangka pesawat, engineering, property, surety bond, kesehatan, 
serta aneka produk tailor-made baik secara konvensional 
maupun Syariah. Jadi, walaupun TUGU telah diakui memiliki 
spesialisasi pada asuransi industri Migas, namun kami terus 
bertekad juga menggenjot bisnis asuransi korporat non Migas. 

Apa harapan ke depannya bagi TPI? Harapan kami selaku 
top management, seluruh resources TUGU harus semakin 
optimis dan jeli melihat peluang yang ada, karena potensi 
sebagai pemain regional semakin terbuka luas dan kita masih 
memiliki added value diatas rata-rata kompetitor lain.MPIK/NDJ
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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
Iklan Kelas Dunia Outsourcing pun Berjasa bagi Pertamina

SUKANTO
Engineering - UBEP Sangasanga & Tarakan

Iklan kelas dunia? Perlu diskusi panjang untuk  
mendefinisikan iklan kelas dunia untuk produk-
produk Pertamina dan iklan korporat. Dalam referensi 
kepustakaan barangkali banyak menjelaskan soal ini, 
tapi seperti juga penerapan best practice lain untuk 
diterapkan di Pertamina, masih perlu meredefinisi 
lagi agar benar-benar pas bisa menjawab kebutuhan 
Pertamina di bidang periklanan. Salah satunya adalah 
dengan melakukan benchmarking dengan iklan-iklan 
kelas dunia. Semua sistem dan best practice harus 
disiapkan dengan sistem yang pas dengan kondisi dan 
aspirasi Pertamina sendiri, dari mulai GCG yang pas 
dengan Pertamina, ERP versi mySAP yang benar-
benar aplikatif dengan kondisi Pertamina, SPBU kelas 
dunia yang pas dengan kondisi SPBU di Indonesia, 
dan lain-lain.

Penyesuaian atau redefinisi, bukan berarti 
menghilangkan nilai unggul dari sistem atau best 
practice bersangkutan, melainkan lebih pada 
improvisasi dan improvement agar lebih cocok dan 
bisa diterapkan efektif sesuai kondisi, situasi, Visi-Misi 
Pertamina, budaya kerja dan kinerja Pertamina baru. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Pertamina 
sudah semakin gencar dan rajin beriklan, baik untuk 
produk maupun citra korporat. Ini sebuah langkah 
maju, dibandingkan dengan sikap pasif Pertamina 
pada masa lalu. Tapi apakah Pertamina sudah 
mengiklankan berbagai kegiatan, prestasi, produksi, 
yang memang benar-benar perlu dipublikasikan atau 
diiklankan, dipublikasikan dan diiklankan dengan 
cara dan strategi publikasi dan iklan yang pas, efektif, 
dan menarik, sesuai bujet yang ada? Atau alakadar 
dan di bawah standar, baik jumlah slot iklan/publikasi 
(TV, radio website), ketersebaran di media yang 
mewakili segmentasi yang dituju dan dikehendaki 
(TV, radio, atau koran mana yang pas), waktu dan 
moment pemasangan iklan/publikasi (terlambat atau 
terlalu cepat, ada di prime time atau di jam yang 
sepi penonton), maupun efektif tidaknya komunikasi 
dari iklan/publikasi tersebut? Apakah message yang 
mau disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan 
Pertamina, dan efektif penyampaiannya?

Dalam konteks perusahaan, biaya suatu produk 
atau kegiatan yang berkaitan dengan publik, biaya 
item promosi seringkali lebih besar dari biaya produksi 
atau program itu sendiri. Hal ini sangat tergantung 
pada lifecycle produk.  Bahkan saking agresifnya, 
dalam kegiatan nirlaba seperti corporate social 
responsibility (CSR), program kemitraan dan bina 
lingkungan (PKBL), bantuan bencana alam, bantuan 
pendidikan, dan kesehatan, atau penyaluran zakat, 
infak, dan shodaqoh, beberapa perusahaan besar 
mempublikasikan dengan besar-besaran.

Pertamina sudah harus meninggalkan budaya low 
profile ketika sudah menorehkan prestasi,  kontribusi, 
dan  pencapaian target-target produksi dan kinerja 
keuangan. Untuk CSR dan produk-produk, serta citra 

korporat, Pertamina 
sudah semakin gencar 
mempublikasikan. 
Dari hasil Survey Citra 
2009, popularitas 
program CSR 
Pertamina sudah 
mulai naik ratingnya. 
Tapi ini harus terus 
ditingkatkan dan 
disempurnakan 
hingga sesuai best 
practice iklan kelas 
dunia, cocok dengan 
kebutuhan Pertamina, 
dan meningkatkan 
brand value Pertamina 
di  mata publik.MP 

Pertamina sebagai badan usaha milik negara 
(BUMN) terbesar di Indonesia yang menyerap begitu 
banyak tenaga kerja, baik itu Pekerja Waktu Tertentu 
(PWT) dan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), ada 
juga pekerja outsourcing.

Pekerja outsourcing adalah tenaga kerja yang 
dikontrak perusahaan lain, untuk melakukan pekerjaan 
di Pertamina. Pekerja outsourcing dikontrak untuk 
melakukan pekerjaan yang sifatnya sementara, 
pekerjaan yang sifatnya penunjang, pekerjaan yang 
berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan. Selain 
itu, pekerjaannya juga merupakan kegiatan penunjang 
perusahaan dan tidak menghambat proses produk 
secara langsung jika tidak dikerjakan, sebagaimana 
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 220 
tahun 2004.

Di Pertamina sendiri, pekerja outsourcing 
kebanyakan menempati posisi sebagai crew rig, 
sekretaris, security, well checker, operator stasiun 
pengumpul, driver, cleaning service dan posisi pada 
kegiatan penunjang lainnya. Meskipun hanya sebagai 
penunjang, tetapi turut serta dalam mewujudkan visi dan 
misi Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia di tahun 
2023.

Berkaitan dengan adanya pola atau sistem baru 
yakni reward and consecquences yang diberlakukan 
bagi para pekerja Pertamina, menjadikan pemberian 
akan reward antara pekerja yang satu dengan yang 
lainnya berbeda. Dan itu merupakan sistem yang sangat 
positif bagi perusahaan serta memacu kreatifitas dari 
pekerja Pertamina. 

Hal yang sama dapat juga diterapkan bagi pekerja 
outsourcing, karena sampai saat ini semangat kerja 
pekerja outsourcing kurang terpacu, mungkin dengan 
adanya sistem penilaian yang sama dengan pekerja 
Pertamina menjadikan semangat dan dedikasi para 

outsourcing semakin terpacu untuk memberikan dedikasi 
yang lebih besar lagi kepada perusahaan.

Tetapi bukan saja sistem kerjanya saja yang 
disamakan, dalam pemberian insentif atau bonus 
juga harus diperhatikan. Karena setiap pencapaian 
perusahaan melebihi target produksi, hanya para pekerja 
permanen saja yang menikmati hasilnya. Padahal kita 
semua mengetahui turut sertanya pekerja outsourcing 
bekerja keras untuk mencapai target tersebut.

Sangat manusiawi jika hal tersebut menimbulkan 
kecemburuan dikalangan pekerja outsourcing, karena 
bagaimana pun mereka memiliki kontribusi dan dedikasi 
yang tinggi di dalam pencapaian target perusahaan. 

Permasalahan tersebut sampai saat ini masih ada 
dan cukup mengganggu, apalagi saat ini Pertamina 
sedang bekerja keras memperbaiki diri dan berusaha 
menjadi perusahaan migas nomor satu di Indonesia. 
Tentunya perlu dukungan penuh dan kerja sama yang 
baik dari setiap pekerjanya, baik itu tenaga PWT, PWTT, 
maupun outsourcing.

Di antara beberapa perusahaan migas di Indonesia, 
Pertamina termasuk perusahaan yang sering 
memberikan insentif kepada karyawannya. Dengan 
fakta tersebut, terjadinya kecemburuan dikalagan 
pekerja outsourcing menjadi semakin rawan dan 
mengkhawatirkan, sehingga sangat perlu permasalahan 
ini untuk segera dituntaskan.

Tentunya pemberian insentif bagi pekerja outsourcing 
bukan hal yang berlebihan, mengingat pekerja 
outsourcing nyata-nyata memberikan kontribusi bagi 
perusahaan. Apalagi Pertamina merupakan penyumbang 
dividen  terbesar bagi pemerintah. Suatu hal yang sangat 
ironis jika orang-orang (outsourcing) yang turut bekerja 
keras hingga Pertamina mampu menyumbang deviden 
sebesar itu, masih mengeluhkan upah mereka.MP
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Dir. Umum Waluyo :
Bisnis BBM Adalah 
Bisnis Full Safety

Koordinasi Pengamanan : 
Kapolda Sumut Janji Tindak 
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VP Pemasaran BBM Retail Denni Wisnuwardhani didampingi Direktur PT Pertamina Retail Giri Santoso 
dan Direktur Pemasaran Modern Land Roni E. Mongkar mengisi BBM mobil konsumen.

SPBU Perumahan Menjadikan 
Kota Lebih Mandiri

BALONGAN  Direktur Umum Waluyo mengunjungi 
lokasi Kilang RU VI Balongan memberikan pengarahan 
kepada Tim Manajemen dan Section Head terkait di 
Ruang Rapat Utama Kilang RU VI Balongan, (4/3).  
Acara dilanjutkan dengan melakukan Management 
Walkthrough (MWT) atau Safety Walk And Talk  (SWAT) 
ke Pelabuhan Khusus Jetty Propylene  serta ke LPG 
Filling Plan ITP Unit Produksi RU VI. Pada kesempatan 
itu, Waluyo menegaskan bahwa bisnis Pertamina tidak 
akan berhasil jika aspek safety belum setara dengan 
aspek produksi, kualitas, dan aspek efisiensi. “Bisnis 
BBM adalah juga bisnis Full Safety. Kita sekaligus 
mempertaruhkan citra Pertamina ke masyarakat dan 
Pemerintah,” tegas Waluyo.

Menurut Waluyo, crude oil, BBM, dan Elpiji mudah 
sekali terbakar dan meledak jika terjadi kebocoran. 
Semua unit operasi di lingkungan Pertamina dan anak 
perusahaan harus lebih meningkatkan lagi upaya 
pen  cegahan insiden. Semua insiden yang pernah 
ter ja di harus dijadikan pelajaran bagi semua elemen 
Pertamina.

Waluyo juga menegaskan, semua unit operasi 
ha rus melakukan efisiensi namun tidak boleh menge-
sampingkan faktor safety dan peralatannya. “Komitmen 
BOD terhadap safety tinggi. Berapapun biayanya harus 
dipenuhi jika hal itu bersifat mandatory. Fokuskan pada 
peningkatan perilaku aman dalam pekerjaan, dan disiplin 
dalam menerapkan aturan yang berlaku,” ujarnya. 

Untuk para kontraktor yang melanggar dan me-
nimbulkan insiden, Waluyo minta agar mereka tidak 
dibolehkan mendapat pekerjaan selama satu tahun. 

“Kita semua mempunyai satu visi dan cita-cita 
untuk aspek safety. Kita yakin tidak ada muncul ego 
sektoral untuk aspek safety.Yang harus ada  dalam 
pikiran kita adalah kebersamaan. Safety juga sudah kita 
masukkan ke dalam KPI (Key Performance Indicator),” 
tegas Waluyo. Ke depan sangsi terhadap insiden besar 
bisa berdampak langsung kepada pimpinan setempat, 
seperti yang diberlakukan di perusahaan world-class 
company. Karena itu, Direksi meminta kepada seluruh 
pekerja untuk meningkatkan safety dan produktivitas 
semaksimal mungkin. 

“Safety is non-negotiable. Mutlak dipenuhi seratus 
persen. Pekerja Pertamina semua harus menjalankan 
aspek safety dan security secara konsisten dalam 
bekerja. Jika semua aspek proses, SDM, dan peralatan 
sudah dipenuhi, namun para pekerja masih tidak di siplin 
maka sanksi  harus segera diberikan,” jelas Waluyo. 

Menurut Waluyo, keselamatan tidak bisa dibayar 
dengan uang. Safety merupakan tanggung jawab semua 
elemen Pertamina. Aspek safety sangat berpengaruh 
pada proses Pertamina menuju Non-Listed Public 
Company. “Jika Pertamina sudah menjadi public com-
pany, di unit operasi terjadi insiden yang tidak dise-
lesaikan dengan baik, maka nilai perusahaan akan 
sangat terpengaruh. Ke depan, hal ini harus menjadi 
perhatian Seluruh Pekerja Pertamina,” kata Waluyo.
MPRUVI

TANGERANG – Sebagai upaya pe-
ningkatan pelayanan bagi masyarakat, 
Pertamina kembali mengembangkan 
usaha bisnisnya dengan membuka SPBU 
mini dilokasi perumahan Kota Modern 
Tangerang. SPBU COCO 31.151.02 
ini diresmikan oleh Vice President Pe-
masaran BBM Retail Pertamina Denni 
Wisnuwardhani, Selasa (30/3) didampingi 
Direktur PT Pertamina Retail Giri Santoso, 
dan  Direktur Pemasaran Modern Land, 
Roni E. Mongkar.

Pembangunan SPBU yang ke-53 
ini merupakan konsep desain baru 
yang dikhususkan untuk di daerah pe-
rumahan. Konsep SPBU perumahan 
ini mengedepankan segi kepraktisan, 
kecepatan dan kenyamanan dalam pe-
layanan konsumen dengan mengandalkan 
produk yang ramah lingkungan. SPBU ini 
dibangun diatas lahan seluas 2150 meter 
persegi, dengan biaya sekitar Rp 4 milyar 
yang dibangun oleh anak perusahaan 
Pertamina yaitu PT Patra Teknik dalam 
waktu tiga bulan.

Menurut Denni, SPBU mini ini ada-
lah yang ke-5 kalinya dibangun oleh 
Pertamina, dengan konsep tampilan mi-
nimalis yang diperuntukkan dikawasan 
perumahan yang dihuni oleh lebih dari 
2000 Kepala Keluarga. 

“Pertamina hanya menyediakan 
pro duk yang ramah lingkungan seperti 
Premium, Pertamax dan Pertamax Plus 
sehingga Pertamina tidak menyediakan 

Solar tapi akan diarahkan ke Pertamina 
Dex dengan kadar oktan yang lebih 
tinggi dan emisinya jauh lebih rendah,” 
kata Denni.

Lebih lanjut Denni berharap apa te-
lah diberikan oleh Pertamina ini dapat 
mendukung transformasi Pertamina 
dan mendukung seluruh kebutuhan 
ma syarakat di Indonesia untuk menuju 
kemandirian bangsa dan Pertamina akan 
selalu berusaha untuk memberikan yang 
terbaik bagi masyarakat. 

Giri Santoso mengatakan bahwa 
target omset untuk dua minggu pertama 
10 KL perhari dan diprediksikan sudah 
mengarah 15 KL hingga 20 KL. Untuk 

selanjutnya akan dibangun SPBU COCO 
perumahan di Kota Pakuon Surabaya 
dengan produk ramah lingkungan agar 
komplek perumahan bisa tetap asri.

Dalam kesempatan yang sama 
Roni E. Mongkar menyampaikan bahwa 
keberadaan Pertamina COCO ini akan 
sangat membantu seluruh penduduk 
yang ada di kota modern dengan total 
penduduk sekitar 3000 KK. 

“Kehadiran Pertamina di kota mo dern 
ini tentunya memiliki ni lai tambah bagi 
kota modern karena de ngan tambahan 
fasilitas seperti ini tentu saja akan me-
nambah nilai jual dari kota modern itu 
sendiri,” kata Roni E. Mongkar.MPIK

MEDAN  Kapolda Sumut Irjen Oegroseno 
janjikan penindakan tegas terhadap pe-
laku pencurian minyak di jalur pipa 
Ins talasi Medan Grup (IMG), Sumatera 
Utara. Gayung bersambut, GM Pertamina 
Pemasaran Region I Sumbagut, Suhe-
rimanto berikan dukungan penuh.

Pertemuan Polda Sumut dan Per-
tamina Sumbagut yang bertempat di 
Ru ang Prima XP, Kantor Pertamina 
Pemasaran Region I Sumbagut (31/3) 
tersebut dilakukan untuk menyelesaikan 
96 kasus pencurian yang telah terjadi 
di IMG Labuhan Deli dan Belawan se-
panjang 2008-2010. Selain itu juga untuk 
menghentikan oknum yang mengancam 
supir mobil tangki dan menurunkan mi-
nyak secara illegal.

Kapolda mengungkapkan, ia dan 
jajarannya tidak akan main-main dengan 
hal ini. “Kasus ini bisa mengancam pere-
konomian negara. Pertamina juga adalah 
aset negara yang harus dilindungi,” 
im  buhnya tegas. Mengenai sanksi dan 

penindakan, Kapolda mengaku akan 
memberi sanksi yang menimbulkan 
efek jera kepada para pelaku pencurian 
BBM.

Kasus ini diharapkan bisa segera 
diselesaikan terutama karena pencurian 
BBM bisa berdampak pada lingkungan 
dan menimbulkan bahaya kebakaran. 
GM Pertamina Pemasaran Region I, 
Suherimanto berujar, “Prioritas kami 
adalah keselamatan masyarakat di se-
kitar IMG. Selain itu, kami juga meng-
khawatirkan terhambatnya pelayanan 
BBM kepada masyarakat, semoga bisa 
diatasi segera.”

Untuk mengatasi hal tersebut, Kapolda 
akan melakukan patroli gabungan dan 
menyiapkan sarana fasilitas yang lebih 
baik guna pengamanan. Selain itu, akan 
dilakukan pembinaan kepada masyarakat 
dan mensosialisasikan sanksi-sanksi 
kepada pelaku pencurian.

Pertamina selama ini sudah mengu-
sahakan pengamanan IMG melalui 

tim pemantau jalur pipa, pemasangan 
CCTV, dan kerjasama dengan Polresta 
KP3 dan Lantamal. Namun pencurian 
masih banyak terjadi. “Jalur pipa BBM 
di IMG melewati rawa, laut, sungai dan 
pemukiman penduduk sehingga selalu 
ada celah bagi pelaku,” ujar Operation 
Head IMG, Abdul Rachim. 

Dalam operasinya para pelaku meng-
gunakan bor listrik, bor tangan, kerangan 
(keran) dan plastik timbun berkapasitas 
1KL untuk mencuri dan menampung 
minyak. Alat yang digunakan terbilang 
lengkap dan para pelaku sangat lihai 
mengkamuflasekan pencurian. “Kalau 
tidak diperhatikan secara jeli, maka kita 
tidak akan tahu kalau ada pencurian,” 
ungkap Rachim.MPPMS.REG.I
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Pertamina di IEBF4

Pertamax Banjir Hadiah
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SEMARANG  Sebagai ben-
tuk apresiasi kepada kon-
sumen Pertamax, Pertamina 
menggelar program “Perta-
max Banjir Hadiah” di wilayah 
Jateng & DIY. Program ber-
lang sung mulai 20 Maret – 30 
April 2010 di 177 SPBU PASTI 
PAS yang menyediakan pro-
duk Pertamax dan Pertamax 
Plus. 

Pada program ini, kon-

sumen berhak mengikuti 
undian berhadiah jutaan 
rupiah setiap pembelian 
Pertamax atau Pertamax 
Plus dalam jumlah tertentu. 
Untuk kendaraan roda dua 
pembel ian minimal l ima 
liter (akumulasi) sedangkan 
untuk roda empat minimal 
pembelian 14 liter (untuk satu 
kali transaksi). 

Cara mengikuti undian 

mudah sekali. Pembeli cu-
kup mengumpulkan struk 
pembelian Pertamax atau 
Pertamax Plus dari SPBU. 
Sete lah i tu  menul iskan 
identitas di balik struk yang 
terdiri dari Nama Lengkap, 
Nomor HP, Jenis Kendaraan, 
dan Nomor Polisi Kendaraan. 
Struk yang sudah ditulisi data 
pembeli dapat dimasukan 
ke dalam kotak atau drop 

box di  SPBU PASTI PAS 
yang memasang spanduk 
” P E R TA M A X  B A N J I R 
HADIAH”. 

Hadiah diundi set iap 
ming  gu di tiga kota, yaitu 
Semarang, Tegal dan Yogya-
karta. Nama pemenang di-
umumkan setiap hari Rabu di 
harian Suara Merdeka untuk 
wilayah Jateng, dan melalui 
poster di SPBU-SPBU untuk 

MEXIcO – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menjadi  panel is pada 4th 
International Energy Business 
Forum (IEBF4), Cancun, Mexi-
co, Selasa (30/3). Sebagai 
pa nelis bersama Chairman 
and CEO, ExxonMobil Rex 
W. Tillerson, Christophe de 
Margerie – Total, dan sebagai 
moderatornya Deputy Prime 
Minister, Minister of Energy and 
Industry, Qatar H.E. Abdulla Bin 
Hamad Al-Attiyah.

Dalam kesempatan terse-
but Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan menjelaskan ten-
tang transformasi Pertamina 
yang telah berada pada fase 
yang sangat penting, yaitu telah 
berhasil membangun pondasi 
dasar dengan baik selama 
tahun 2006 – 2009 maka di 
ta hun 2010 ini sedang menuju 
posisi yang lebih tinggi lagi 
da lam mempercepat proses 
transformasi. 

Dalam paparannya di ha-
dapan para peserta IEBF 2010, 
Dirut menjelaskan, bahwa ter-
dapat 10 agenda utama yang 
harus dilakukan bersama-sama 
dan merupakan komitmen bagi 
seluruh Board of Direksi (BOD) 
Pertamina.

 Pertama, penerapan budaya 
safety di lingkungan kerja. Kedua, 
Direktorat Pemasaran dan Niaga 
harus menjalankan bisnis inti 
dan sekaligus melakuakn kegiat-
an-kegiatan ofensif. Ketiga, 
Di rektorat Pengolahan harus 
mampu mengoperasikan ki-
lang yang aman dan mampu 
melakukan pengembangan 
kilang. Keempat, bisnis hulu 
mampu menjadi backbone bisnis 
Pertamina. Kelima, Pertamina 
mampu menjadi champion  bis-
nis gas nasional melalui pe-
ngembangan gas Donggi Senoro 
LNG, Natuna, serta yang terbaru 
Coal Bed Methane (CBM). Ke-
enam, pengembangan bisnis 
yang dikomandoi Direktorat 
Pengembangan Investasi dan 
Manajemen Resiko. Ketujuh, 
rekruitmen pekerja yang ber-
pengalaman serta pekerja 

fresh graduate. Kedelapan, 
penguasaan dan penerapan 
tekno log i  se r ta  research 
yang andal. Kesembilan, du-
kungan jalannya bisnis peru-
sahaan secara efisiensi, se-
perti penerapan SAP serta 
penanganan aset-aset non core. 
Dan kesepuluh, menjalankan 
ethics 24x7, menegakkan in-
tegritas dan zero tolerance bagi 
kegiatan-kegiatan bisnis yang 
tidak profesional.

IEBF4
Iklim energi global telah 

berubah secara dramatis sejak 
pertemuan para menteri energi 
pada Forum Bisnis Energy 
Internasional (IEBF) ke-11. 
Perkambangan pasar telah 
mendorong harga minyak dunia 
ke level yang belum pernah 
terjadi sebelumnya, yaitu 150 
dolar per barel, Juli 2008 sebelum 
akhirnya jatuh ke harga 40 dolar 
AS per barel pada Januari 2009. 
Kombinasi krisis keuangan dan 
makro ekonomi secara perlahan 
menurunkan demand energi 
global, khususnya minyak bu-
mi.

Dialog antara negara-negara 
produsen dan konsumen energi 
dunia dilakukan intensif sejak 
pertemuan para menteri IEBF 

ke-11. Pertemuan para menteri 
energi di Jeddah, yang diprakarsai 
Penjaga Dua Mesjid Suci, Raja 
Abdullah bin Abdul Aziz, pada 22 
Juni 2008, melibatkan Menteri-
menteri Energi dan CEO industri 
minyak untuk mendiskusikan 
dan mengidentifikasi apa yang 
menjadi penyebab dari harga 
minyak yang tak menentu ini, 
dan apa konsekuensi, serta 
bagaimana memperbaiki kondisi 
pasar minyak tersebut.

Para menteri dan CEO ke-
mudian membuat kesepakatan 
di pertemuan menteri energi di 
London, yang diprakarsai oleh 
PM Inggris, Gordon Brown MP, 
pada 19 Desember 2008, ketika 
ekonomi dunia justru telah mulai 
menunjukkan pertumbuhan yang 
rendah dan melemahkan kondisi 
keuangan.

Merespon seruan dari para 
menteri energi di Pertemuan 
Menteri-menteri IEF, Sekretariat 
IEF menyusun program kerja 
untuk menangani isu-isu kunci 
mengenai energi. Inilah inti 
dari seruan para menteri, di 
antaranya:
• Perlu adanya prediksi untuk 

kondisi tidak menentu ini, 
termasuk perkiraan ke bu-
tuhan dan suplai minyak, 
mengindentifikasi apa saja 

yang menjadi penghambat 
investasi, serta upaya pe-
ningkatan kerjasama di antara  
NOC dan IOC.

• Mengembangkan untuk 
membuka sumber energi lain 
melalui Inisiatif Kerjasama 
Data Perminyakan (JODI, 
Joint Oil Data Initiative) untuk 
melaksanakan hasil dari dialog  
IEF. Para menteri berharap 
adanya pengembangan 
inisiatif mengembangkan dan 
membuka mengenai sumber-
sumber energi lain seperti gas 
alam, dengan mengumpulkan 
rencana investasi dan data 
tahunan, seberapa besar 
kapasitas dan cadangan 
baik yang ada di permukaan 
maupun di bawah tanah.

• Proyeksi peningkatan per -

mintaan energi pada de-
kade-dekade mendatang 
yang mengharuskan ada-
nya berbagai dimensi kebi-
jakan energi. Karena itu 
ker ja dari Sekretariat IEF, 
memasukkan simposium 
pengembangan Carbon Cap-
ture and Storage (CCS), 
dan simposium-simposium 
lain yang ditekankan pada 
soal kurangnya energi dan 
kaitannya ke MDGs.MP NDJ/
NS

wilayah DIY. Pengambilan 
hadiah bagi konsumen yang 
mendapatkan undian dapat 
dilakukan di Kantor Unit 
Pertamina Jl. Pemuda No. 
144 Semarang, Depot Tegal 
Jl. Abimanyu No. 1 Tegal, dan 
Kantor Pertamina cabang DIY 
Jl. Pangeran Mangkubumi 
No. 20 Yogyakarta. Saat 
mengambil hadiah, pemenang 
wajib membawa KTP asli & 

fotokopi, STNK asli & fotokopi, 
serta tidak boleh diwakilkan.

Hadiah yang diperebutkan 
pada program ini adalah 37 
tabungan dengan total nilai 
Rp 50 juta dari Bank Mandiri, 
12 net-book HP Mini, 30 HP 
Flexi, 25 jaket exclusive dan 
80 Indomart Card senilai 
masing-masing Rp100.000.
MPPMS REG.IV

Pertamina Gandeng Kodeco Garap West 
Madura

Jakarta (Bisnis Indonesia) - Pertamina menggandeng 
Kodeco Energy untuk pengembangan Blok West Madura 
sebagai bagian dari hasil pertemuan Indonesia-Korea 
Energy Forum yang berlangsung di Seoul, Korea 
Selatan bulan lalu. Dirjen Migas Kementerian ESDM 
Evita Legowo mengatakan kedua perusahaan sudah 
membuat kesepakatan bersama. Kesepahaman ini itu 
khususnya terkait dengan pola hubungan kerja sama 
kedua perusahaan  di Blok West Madura yang kini 
dioperatori oleh perusahaan Korea Selatan tersebut.

Pemerintah Lelang 35 Wilayah Migas
Jakarta (Kontan) - Tahun ini, Pemerintah bakal 

menawarkan sekitar 35 wialyah kerja migas. Dari 35 
wilayah kerja tersebut, hanya 19 wilayah saja yang 
ditawarkan melalui tender secara reguler. Sementara 
16 sisanya melalui penawaran langsung alias  joint 
study. “Kami lebih banyak menawarkan wilayah 
kerja migas di bagian timur Indonesia,” kata Direktur 
Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM A. 
Edy Hermantoro dalam pernyataan tertulis, Senin (5/4). 
Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui tender 
reguler, yaitu  East Natuna, SE Baronang, Nias I & II, 
Tanjung Jabung, Sunda Strait I, II, dan III, West Kangean 
I & II, South Kangean I & II, SE Mandar, SW Makassar, 
West Sebuku, Saliki, East Tarakan, SW Bird Head, dan 
Wokam. Sedangkan wilayah kerja yang ditawarkan 
melalui penawaran langsung adalah North Sokang, NW 
Natuna, Gurita, Sumbagsel, Titan, Kuala Pembuang 
Sampit, dan Damar. Ada pula Belayan, Bone Bay, Babar, 
Selaru, Yamdena, Arafura Sea II, North Arafura, Onin, 
dan North Semai.

PPA Mulai Lelang Aset Pertamina
Jakarta (Seputar Indonesia) - Perusahaan Pengelola 

Aset (PPA) bekerjasama dengan Pertamina bakal 
melelang aset properti milik Pertamina. Rencananya 
lelang aset properti tahap pertama ini akan dilaksanakan 
pada 8 April 2010. Obyek lelang berupa tanah dan 
bangunan yang terletak di Kemang Selatan, Jakarta. PPA 
mendapat limpahan beberapa aset lantaran Pertamina 
akan menjual bidang yang bukan bisnis intinya. Menurut 
Sekretaris Perusahaan PPA Reny O. Rorong, banyak 
sekali aset Pertamina yang diserahkan ke PPA. “Di 
properti saja, ada sekitar delapan hingga sembilan aset,” 
katanya. Selain di Kemang, PPA juga akan menjual 
beberapa hotel dan resor di bawah Patra Jasa.

Pertamina Ekspor Pelumas 70 Ribu KL
Makasar (Investor Daily) - Jumlah eskpor pelumas 

Pertamina mencapai 70 ribu kiloliter (KL) per tahun, 
sementara untuk pasar dalam negeri mencapai 390 
ribu KL per tahun. VP Pelumas Pertamina Hendrato Tri 
Sudiyastono mengatakan, produk pelumas Pertamina 
diterima di luar negeri karena berkualitas dan telah 
mendapatkan rekomendasi dari agen tunggal pemegang 
merek kendaraan bermotor, seperti Mercedes Benz, 
Volvo, dan Toyota. “Sebanyak 99 persen ATPM telah 
memang produk pelumas kita,” ujarnya.MPRO
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Mengawali Mimpi dengan Rapat 
Konsolidasi OFI - AFI PQA

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – RBTK

Simpler is Better

Oleh 
 Shynta Dewi 
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

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

Penerapan Service Level Management (SLM) 
di Corporate Shared Service

Dalam rangka mewujudkan “CSS sebagai ICT Service 
Provider” maka disamping mengejar target untuk meraih 
sertifikat ISO 20000, ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, diantaranya adalah penerapan Service Level 
Management (SLM). SLM merupakan rangkaian metoda 
dan prosedur yang digunakan untuk menjamin agar 
layanan yang diberikan oleh CSS selaku ICT Service 
Provider kepada seluruh pelanggan di Pertamina maupun 
Anak Perusahaan sesuai dengan prioritas bisnis dan dapat 
diterima oleh kedua belah pihak.

Untuk menunjang terselenggaranya SLM ini maka 
diperlukan Service Level Agreement (SLA). SLA adalah 
perjanjian formal atau kontrak antara kedua belah pihak 
(antara pihak penyedia layanan/service provider dan 
pelanggan/customer) yang didesain untuk menciptakan 
pemahaman umum mengenai layanan, prioritas, tanggung-
jawab dan sebagainya. Dengan demikian SLA dapat 

memberikan kepastian layanan yang akan diperoleh 
pelanggan. Sedangkan bagi CSS sebagai penyedia layanan 
(service provider), SLA dapat memastikan ketersediaan 
resources yang cukup untuk secara konsisten memenuhi 
komitmennya.

Seiring dengan program direksi untuk menerapkan SLA di 
seluruh fungsi internal Pertamina pada tahun 2010 ini, maka 
penerapan SLM oleh CSS sudah sejalan dengan program 
tersebut. Secara garis besar terdapat dua jenis layanan 
CSS, yaitu Layanan TI (Teknologi Informasi) dan Layanan 
Business Process Outsourcing. Layanan TI disediakan oleh 
IT Operation dan IT Solution, sedangkan Layanan Business 
Process Outsourcing disediakan oleh Shared Processing 
Center (SPC).

Untuk memonitor kualitas layanan yang diberikan, maka 
sejak tahun 2008 CSS telah menerapkan System Remedy. 
System Remedy merupakan salah satu system yang biasa 

Forum Diskusi : 
Menuju People Review  
Generasi Kedua
JAKARTA – Sebagai bagian dari Performance culture 
untuk mencapai World Class, Pertamina melaksanakan 
forum Diskusi People Review yang dibuka oleh Direktur 
SDM Pertamina Rukmi Hadihartini dan dihadiri para tim 
manajement People Review sebagai perwakilan dari 
masing-masing fungsi dan direktorat. Acara berlangsung di 
Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Selasa (30/1). 

“Kepedulian terhadap People Review adalah salah satu 
bagian dari pembinaan. Sejak tahun 2007 kita menginginkan 
adanya sustainbility di dalam transformasi, salah satu 
caranya adalah perubahan mindset melalui People Review 
tapi masih banyak ketidak sempurnaan. Oleh karena itulah 
kita berkumpul disini melalui forum diskusi untuk lebih 
menyempurnakan lagi,” kata Rukmi dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut SVP Human Resouces 
Pertamina Mamad Samadi memberikan presentasi 
mengenai tahapan bagaimana menjadikan People Review 
yang Good menjadi Great. Menurut Mamad Samadi, proses 
penilaian People Review yang lama harus segera dirubah 
karena penilaian harus berdasarkan pada kinerja pekerja.

“Kita harus berubah dari masa lalu kita dan membedakan 
pekerja kita berdasarkan kinerja, bukan karena mindset 
‘kasihan’ atau unsur kedekatan antara pimpinan dan 
bawahan, agar People Review dapat membedakan kinerja 
pekerja secara bermakna sehingga akan membawa 
Pertamina ke arah yang lebih baik,” kata Mamad.

Lebih lanjut Rukmi menjelaskan, forum diskusi ini akan 
memberikan inspirasi juga kepada jajaran SDM untuk lebih 
menyempurnakan lagi sesuatu yang maksimal  dengan 
sistem penilaian yang adil, akurat dan akuntabel untuk 
mendorong motifasi pekerja dalam rangka perbaikan 
perusahaan. Dengan sistem penilaian yang objektif, adil dan 
transparan dari para atasan maka akan terlihat perbedaan 
kinerja antar pekerja.MPIK

“Jika ingin sukses harus berani bermimpi”. Mungkin itu 
kata-kata inspiratif itu banyak mengilhami para orang sukses di 
dunia entrepreneur, tapi sebenarnya ini dapat berlaku umum bagi 
semua orang. Cita-cita adalah mimpi yang ingin diwujudkan oleh 
semua orang. Bahkan mungkin ada sebagian ‘orang besar’ yang 
saat ini telah sukses dulu mempunyai mimpi yang dianggap gila 
dan tidak masuk akal oleh orang lain. 

Berabad lamanya terbang itu sudah menjadi impian manusia. 
Mereka ingin melayang di langit dengan permadani terbang 
seperti dalam dongeng-dongeng Seribu Satu Malam, impian yang 
berada jauh dalam jangkauan. Namun Si jenius Wright (Wilbur 
Wright dan Indiana. Orville Wright ) bersaudara telah mewujudkan 
mimpi itu jadi kenyataan, betul-betul terbang dengan pesawat dan 
bukannya bersila di atas permadani dongeng sambil mengisap 
“hoga” yang tiga hasta panjangnya.

Tidak bermimpi bisa terbang tanpa pesawat ‘bak’ superhero 
Superman atau Batman yang bersayap tapi tak bisa terbang (heh-
hehe). Kami ‘hanya’ bermimpi menjadi salah satu pelakon penting 
yang dapat ikut mangantar Pertamina menjadi World Class Com-
pany,  dan itu bukan mimpi yang mustahil karena kami memiliki 
“kendaraan” yang dapat mengantar kami meraih mimpi.

Selama ini mungkin Pertamina Quality Award (PQA) bagi 
sebagian orang adalah tidak lebih dari sekedar ajang awarding 
dengan skor hasil assessment sebagai tolok ukurnya. Tapi sebe-
narnya lebih dari itu keunggulan yang dimiliki oleh PQA. Salah 
satu proses menuju PQA adalah assessment dengan produk 
Feedback Report-nya. Didalam feedback report ini tertuang hasil 
assessment yang berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (op-
portunity for improvement / OFI) dari aplikan (unit yang di-assess) 
Jika dulu aplikan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi 
proses assessment, namun dengan pelaksanaan PQA setiap dua 
tahun sekali, aplikan lebih memiliki waktu untuk memperbaiki diri 
melalui pelaksanana action for improvement (AFI) berdasarkan 
OFI.

Dilatar belakangi oleh kondisi bahwa apabila OFI diselesai-
kan menjadi AFI akan dapat meningkatkan kinerja Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan, kurang termonitoringnya pe-
nyelesaian OFI hasil assessment, maka Fungsi Quality Manage-
ment Dit. PI & MR (QM Korporat) mengusulkan bahwa penyele-
saian outstanding OFI-AFI PQA menjadi salah satu item Shared 
KPI. Dalam rangka mengawal pelaksanaan dan monitoring KPI 
tersebut maka QM Korporat merasa perlu untuk menciptakan 
suatu tool yang dapat menjadi acuan dan dapat dipertanggung-
jawabkan validitasnya. 

Kalau kita coba search di internet, simpler memang nggak diartikan better. 
Tapi simple sama maknanya dengan easy; not elaborate; not complex; without 
complication; straightforward; offensive; naive; humble; guileless; containing 
one compound only; not divided; dan sebagainya dan sebagainya. Kesemua ini 
klo disimpulkan dari masing-masing makna itu pada akhirnya bertujuan untuk 
menjadi lebih baik alias better, kurang lebih makna yang sama dengan penger-
tian yang diyakinin ama KOMET. Prinsip simple tersebut, sedang dan bakalan 
diterap’in dalam berbagai sektor kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge 
sharing) yang dilakonin KOMET dengan melibatkan seluruh Insan Pertamina. 
Mau tau alasannya???*

*Jangan kemana-mana, tetap terus baca dan KOMETers pun terbuka untuk 
kasih pendapat loh! Berikut ini kenyataan atau contoh kejadian di lapangan yang 
ternyata ngebuktiin klo simpler ntu better alias nggak ngejlimet dan nggak bikin 
masalah baru. 

PELAKSANAAN PROJEcT / PEKERJAAN 
Situasi : Pada umumnya suatu project dilakukan oleh banyak pekerja / 

pelaksana dan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dimana 
nggak bisa dihindar’in yang banyak kejadian adalah pelaksana yang memulai 
suatu  project pada akhirnya belum tentu adalah orang yang sama untuk nyele-
sein project tersebut. 

Lingkungan : Bisa dibilang 99% dari pelaksana yang ada nggak aware 
alias nggak ngeh alias nggak nyadarin alias nggak peduli (mungkin belum peduli) 
akan perlunya knowledge management. Yang jelas seorang project leader ten-
tunya dan seharusnya punya perencanaan dan panduan (istilah kerennya yaitu 
Sistem Tata Kerja / STK) dari seluruh proses kegiatan suatu project. Tapi kay-
aknya nggak perlu-perlu amat deh klo sampai panduan project tersebut dibawa-
bawa ke site atau lapangan. Misal: Perencanaan dan Panduan Turn Around/TA 
yang tebalnya bisa saingan dengan tinggi meja, TKPA atau user manual mySAP 
yang lumayan bikin mata kelilipan klo dibaca satu-satu, dan lain sebagainya.

Saran : Simpler is better. Kita nggak perlu baca seluruh paket panduan TA 
ketika yang kita butuhkan hanya daftar spesifikasi sebuah peralatan pemeli-
haraan mesin steam atau proses shut down mesin turbin dan lain-lainya. Hal ini 
sesuai dengan kutipan dari Jim Lee seorang praktisi KM, “We don’t need to boil 
the ocean when all I want is a cup of tea.” 

Apa sie contohnya untuk ngebuktiin klo simple is better atau less is more 
dalam kaitannya dengan pengetahuan? Cekidot yuuk … 
•  Panduan Penggunaan Mesin     
   Printer (User Manual) 

Setiap mesin printer sudah 
bisa dipastiin dalam paketnya udah 
termasuk buku panduan penggunaan 
mesin tersebut. Tapi pada umumnya 
banyak konsumen yang enggan 
untuk mempelajari buku tersebut dan 
lebih memilih untuk melihat gambar 
langkah-langkah penggunaan yang 
biasanya ditempelkan disisi mesin 
tersebut. Misal: Tekan tombol on, masukkan kertas, lalu tekan start, dan seter-
usnya. 
• Instruksi Keselamatan di Pesawat 
  (Safety Instruction)

Setiap penerbangan tentunya akan mengikuti prosedur yang berlaku demi 
keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat. Tapi tentunya penumpang 
nggak perlu dibagiin buku panduan lengkap prosedur penerbangan dunks. Sep-
erti saat ini, disetiap kursi penumpang sudah dilengkapin sebuah kartu instruksi 
keselamatan yang hampir mirip dengan komik sehingga akan lebih mudah untuk 
dimengerti para penumpang untuk mengambil tindakan pada kondisis darurat.

• Index di fasilitas search Google
Klo kita minta bantuan paman Google buat kasih informasi yang kita minta 

dengan mengetikkan kata atau kalimat di search engine-nya bakalan beberapa 
alternatif kata dalam bentuk index. Ini tentunya punya tujuan untuk memudahkan 
user untuk mencari informasi yang kita perluin.  

Jadi bisa disimpulkan, pengetahuan atau informasi yang dibutuhkan adalah 
pengetahuan yang tepat/sesuai/pas dan mudah pada suatu waktu dan tujuan ter-
tentu untuk memenuhi suatu target atau pencapaian.  Berdasarkan uraian diatas, 
Insan Pertamina yang bekerja berdasarkan pengetahuan/analisa/data dengan 
memahami keseluruhan proses bisnis suatu perusahaan akhirnya bakalan 
terlalu berlebihan dan ketidakpahaman atas dampak suatu proses bisnis akibat 
keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan/data/analisa yang dimiliki, 
kemungkinannya sangat kecil.• Sumber: Jim Lee, “Knowledge: How Much Is Too Much?”  

Dengan demikian, proses yang mulai dijalankan ini akan 
membuktikan kekeliruan paradigma bahwa target skor PQA 
adalah hal terpenting. Kita seharusnya menyadari bahwa 
target skor PQA yang telanjur dijadikan sebagai tujuan akhir 
dengan ditetapkan sebagai salah satu item KPI Fungsi/
Region/Unit adalah keliru. Penyelesaian OFI menjadi AFI 
jauh lebih penting karena membantu kita dalam memperbaiki 
proses bisnis secara terus menerus menuju  perusahaan 
kelas dunia. Oleh karena itu adalah tepat apabila Direksi 
sepakat dengan usulan Quality Management – RBTK bahwa 
yang menjadi item shared KPI adalah “Penyelesaian Ou-
standing OFI-AFI”, bukan “Skor PQA”. Keputusan ini harus 
dikawal dalam implementasinya.

Rapat konsolidasi penyelesaian outstanding OFI-AFI 
PQA yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai den-
gan 1 April 2010 ini adalah salah satu tool yang diharapkan 
cukup representative untuk mengawal tujuan tersebut. Rapat 
yang dihadiri oleh para pejabat dari berbagai Direktorat 
antara lain SVP Renbang Bisnis & Transformasi Korporat, 
VP Strategic Business, VP Aviasi, Manager QM Korporat dan 
Direktorat, para expert team yang merupakan Team Leader 
Assessment PQA dan para Insan Mutu Pertamina serta 
tim dari Aplikan itu membahas semua item OFI yang masih 
outstanding dan menjadi tanggung jawab Aplikan sampai 
dengan periode tahun 2010.

Salah satu produk dari Rapat konsolidasi tersebut ada-
lah “Berita Acara Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Outstand-
ing OFI – AFI PQA” yang merupakan resume laporan hasil 
penyelesaian OFI sampai dengan bulan Maret 2010 dan juga 
merupakan komitmen bersama untuk terus melaksanakan 
AFI seperti yang telah ditetapkan oleh oleh masing-masing 
Aplikan.

Duabelas dari tigabelas Unit Operasi/Usaha/Bisnis/
Region (Refinery Unit II-VII Dit. Pengolahan, dan dari Dit. 
Pms & Niaga antara lain Perkapalan, Unit Bisnis Niaga, Unit 
Pelumas, Pms BBM Industri & Marine, Unit Aviasi serta Pms 
BBM Retail) yang telah menetapkan penyelesaian outstand-
ing OFI-AFI PQA menjadi salah satu item Shared KPI, 
melaporkan dan menyelesaikan OFI-AFI PQA sebesar 34,1% 
sampai dengan triwulan I.

Namun tidak berhenti sampai disini, karena ini baru per-
mulaan dari suatu tugas besar bagi kita bersama untuk terus 
memonitoring pelaksanaan AFI demi terwujudnya kinerja 
Perusahaan yang lebih baik lagi.

Gambar 1 &2  Kesepakatan Kinerja  & Cascading dan Rumusan “Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA”

Gambar 3. Pembukaan Rapat Konsolidasi

Gambar 4. Penyerahan Laporan Monitoring dan Berita Acara 
Dit. Pengolahan

Gambar 4. Penyerahan Laporan Monitoring dan Berita Acara 
Dit. Pemasaran & Niaga

Kebutuhan akan akses informasi HR yang mudah, 
cepat, akurat dan real time merupakan suatu keharusan 
untuk mendukung pencapaian cita-cita HR world class. 
HR information tidak saja diperlukan dalam proses 
pengambilan keputusan secara cepat suatu kebijakan 
HR, namun juga sangat dibutuhkan dalam praktek 
implementasi kebijakan tersebut termasuk untuk 
menjalankan semua aplikasi kesisteman HR serta untuk 
mendukung praktek operasional HR yang excellent.

Perubahan yang terjadi di semua aspek dalam 
program transformasi saat ini sangat berpengaruh 
terhadap ketersediaan dan akurasi data HR.  

Untuk itulah dalam rangka menyiapkan ketersediaan 

KICK-OFF PEMUTAKHIRAN DATA HR

data dan informasi HR yang mudah, cepat dan akurat ini 
telah dibentuk Tim Pembenahan dan Pemutakhiran Data 
HR yang mulai efektif bekerja sejak Senin 29 Maret 2010 
diawali kick off oleh Direktur SDM Rukmi Hardihartini dan 
dihadiri oleh SVP HR, para VP dan Manager dilingkungan 
Fungsi HR dan seluruh anggota Tim Pembenahan & 
Pemutakhiran Data.

Dalam arahannya Rukmi Hadihartini mengharapkan 
agar Tim dapat menyelesaikan permasalahan data HR ini 
secara tuntas. Kepada seluruh Tim dan para Manager HR  
baik di Pusat maupun di Unit diharapkan komitmennya 
secara penuh dan memberikan perhatian serta dukungan 
untuk suksesnya pekerjaan ini.

digunakan oleh para ICT Service Provider dalam memonitor 
dan mengukur kinerja layanannya. Selanjutnya dengan 
adanya SLA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 
sebagai layaknya kontrak jasa layanan, maka penggunaan 
System Remedy akan semakin penting karena pengukuran 
kinerja layanan tidak semata-mata menjadi tanggung-
jawab CSS saja, tetapi terutama menjadi tanggung-jawab 
para penerima jasa layanan CSS selaku customer untuk 
selanjutnya digunakan mereview dan menilai kinerja layanan 
CSS yang telah diterima apakah sesuai kesepakatan. 
Penilaian SLA ini juga dimasukkan ke dalam KPI.

Diharapkan dengan penerapan SLM dan SLA ini CSS 
dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanannya 
sebagai ICT Service Provider yang dapat diandalkan oleh 
para pelanggannya baik di lingkungan internal Pertamina 
maupun Anak Perusahahaan dalam menunjang Pertamina 
menuju world class national oil company.MPcSS
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Simpler is Better
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

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

Penerapan Service Level Management (SLM) 
di Corporate Shared Service

Dalam rangka mewujudkan “CSS sebagai ICT Service 
Provider” maka disamping mengejar target untuk meraih 
sertifikat ISO 20000, ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi, diantaranya adalah penerapan Service Level 
Management (SLM). SLM merupakan rangkaian metoda 
dan prosedur yang digunakan untuk menjamin agar 
layanan yang diberikan oleh CSS selaku ICT Service 
Provider kepada seluruh pelanggan di Pertamina maupun 
Anak Perusahaan sesuai dengan prioritas bisnis dan dapat 
diterima oleh kedua belah pihak.

Untuk menunjang terselenggaranya SLM ini maka 
diperlukan Service Level Agreement (SLA). SLA adalah 
perjanjian formal atau kontrak antara kedua belah pihak 
(antara pihak penyedia layanan/service provider dan 
pelanggan/customer) yang didesain untuk menciptakan 
pemahaman umum mengenai layanan, prioritas, tanggung-
jawab dan sebagainya. Dengan demikian SLA dapat 

memberikan kepastian layanan yang akan diperoleh 
pelanggan. Sedangkan bagi CSS sebagai penyedia layanan 
(service provider), SLA dapat memastikan ketersediaan 
resources yang cukup untuk secara konsisten memenuhi 
komitmennya.

Seiring dengan program direksi untuk menerapkan SLA di 
seluruh fungsi internal Pertamina pada tahun 2010 ini, maka 
penerapan SLM oleh CSS sudah sejalan dengan program 
tersebut. Secara garis besar terdapat dua jenis layanan 
CSS, yaitu Layanan TI (Teknologi Informasi) dan Layanan 
Business Process Outsourcing. Layanan TI disediakan oleh 
IT Operation dan IT Solution, sedangkan Layanan Business 
Process Outsourcing disediakan oleh Shared Processing 
Center (SPC).

Untuk memonitor kualitas layanan yang diberikan, maka 
sejak tahun 2008 CSS telah menerapkan System Remedy. 
System Remedy merupakan salah satu system yang biasa 

Forum Diskusi : 
Menuju People Review  
Generasi Kedua
JAKARTA – Sebagai bagian dari Performance culture 
untuk mencapai World Class, Pertamina melaksanakan 
forum Diskusi People Review yang dibuka oleh Direktur 
SDM Pertamina Rukmi Hadihartini dan dihadiri para tim 
manajement People Review sebagai perwakilan dari 
masing-masing fungsi dan direktorat. Acara berlangsung di 
Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Selasa (30/1). 

“Kepedulian terhadap People Review adalah salah satu 
bagian dari pembinaan. Sejak tahun 2007 kita menginginkan 
adanya sustainbility di dalam transformasi, salah satu 
caranya adalah perubahan mindset melalui People Review 
tapi masih banyak ketidak sempurnaan. Oleh karena itulah 
kita berkumpul disini melalui forum diskusi untuk lebih 
menyempurnakan lagi,” kata Rukmi dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut SVP Human Resouces 
Pertamina Mamad Samadi memberikan presentasi 
mengenai tahapan bagaimana menjadikan People Review 
yang Good menjadi Great. Menurut Mamad Samadi, proses 
penilaian People Review yang lama harus segera dirubah 
karena penilaian harus berdasarkan pada kinerja pekerja.

“Kita harus berubah dari masa lalu kita dan membedakan 
pekerja kita berdasarkan kinerja, bukan karena mindset 
‘kasihan’ atau unsur kedekatan antara pimpinan dan 
bawahan, agar People Review dapat membedakan kinerja 
pekerja secara bermakna sehingga akan membawa 
Pertamina ke arah yang lebih baik,” kata Mamad.

Lebih lanjut Rukmi menjelaskan, forum diskusi ini akan 
memberikan inspirasi juga kepada jajaran SDM untuk lebih 
menyempurnakan lagi sesuatu yang maksimal  dengan 
sistem penilaian yang adil, akurat dan akuntabel untuk 
mendorong motifasi pekerja dalam rangka perbaikan 
perusahaan. Dengan sistem penilaian yang objektif, adil dan 
transparan dari para atasan maka akan terlihat perbedaan 
kinerja antar pekerja.MPIK

“Jika ingin sukses harus berani bermimpi”. Mungkin itu 
kata-kata inspiratif itu banyak mengilhami para orang sukses di 
dunia entrepreneur, tapi sebenarnya ini dapat berlaku umum bagi 
semua orang. Cita-cita adalah mimpi yang ingin diwujudkan oleh 
semua orang. Bahkan mungkin ada sebagian ‘orang besar’ yang 
saat ini telah sukses dulu mempunyai mimpi yang dianggap gila 
dan tidak masuk akal oleh orang lain. 

Berabad lamanya terbang itu sudah menjadi impian manusia. 
Mereka ingin melayang di langit dengan permadani terbang 
seperti dalam dongeng-dongeng Seribu Satu Malam, impian yang 
berada jauh dalam jangkauan. Namun Si jenius Wright (Wilbur 
Wright dan Indiana. Orville Wright ) bersaudara telah mewujudkan 
mimpi itu jadi kenyataan, betul-betul terbang dengan pesawat dan 
bukannya bersila di atas permadani dongeng sambil mengisap 
“hoga” yang tiga hasta panjangnya.

Tidak bermimpi bisa terbang tanpa pesawat ‘bak’ superhero 
Superman atau Batman yang bersayap tapi tak bisa terbang (heh-
hehe). Kami ‘hanya’ bermimpi menjadi salah satu pelakon penting 
yang dapat ikut mangantar Pertamina menjadi World Class Com-
pany,  dan itu bukan mimpi yang mustahil karena kami memiliki 
“kendaraan” yang dapat mengantar kami meraih mimpi.

Selama ini mungkin Pertamina Quality Award (PQA) bagi 
sebagian orang adalah tidak lebih dari sekedar ajang awarding 
dengan skor hasil assessment sebagai tolok ukurnya. Tapi sebe-
narnya lebih dari itu keunggulan yang dimiliki oleh PQA. Salah 
satu proses menuju PQA adalah assessment dengan produk 
Feedback Report-nya. Didalam feedback report ini tertuang hasil 
assessment yang berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (op-
portunity for improvement / OFI) dari aplikan (unit yang di-assess) 
Jika dulu aplikan sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi 
proses assessment, namun dengan pelaksanaan PQA setiap dua 
tahun sekali, aplikan lebih memiliki waktu untuk memperbaiki diri 
melalui pelaksanana action for improvement (AFI) berdasarkan 
OFI.

Dilatar belakangi oleh kondisi bahwa apabila OFI diselesai-
kan menjadi AFI akan dapat meningkatkan kinerja Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan, kurang termonitoringnya pe-
nyelesaian OFI hasil assessment, maka Fungsi Quality Manage-
ment Dit. PI & MR (QM Korporat) mengusulkan bahwa penyele-
saian outstanding OFI-AFI PQA menjadi salah satu item Shared 
KPI. Dalam rangka mengawal pelaksanaan dan monitoring KPI 
tersebut maka QM Korporat merasa perlu untuk menciptakan 
suatu tool yang dapat menjadi acuan dan dapat dipertanggung-
jawabkan validitasnya. 

Kalau kita coba search di internet, simpler memang nggak diartikan better. 
Tapi simple sama maknanya dengan easy; not elaborate; not complex; without 
complication; straightforward; offensive; naive; humble; guileless; containing 
one compound only; not divided; dan sebagainya dan sebagainya. Kesemua ini 
klo disimpulkan dari masing-masing makna itu pada akhirnya bertujuan untuk 
menjadi lebih baik alias better, kurang lebih makna yang sama dengan penger-
tian yang diyakinin ama KOMET. Prinsip simple tersebut, sedang dan bakalan 
diterap’in dalam berbagai sektor kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge 
sharing) yang dilakonin KOMET dengan melibatkan seluruh Insan Pertamina. 
Mau tau alasannya???*

*Jangan kemana-mana, tetap terus baca dan KOMETers pun terbuka untuk 
kasih pendapat loh! Berikut ini kenyataan atau contoh kejadian di lapangan yang 
ternyata ngebuktiin klo simpler ntu better alias nggak ngejlimet dan nggak bikin 
masalah baru. 

PELAKSANAAN PROJEcT / PEKERJAAN 
Situasi : Pada umumnya suatu project dilakukan oleh banyak pekerja / 

pelaksana dan memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dimana 
nggak bisa dihindar’in yang banyak kejadian adalah pelaksana yang memulai 
suatu  project pada akhirnya belum tentu adalah orang yang sama untuk nyele-
sein project tersebut. 

Lingkungan : Bisa dibilang 99% dari pelaksana yang ada nggak aware 
alias nggak ngeh alias nggak nyadarin alias nggak peduli (mungkin belum peduli) 
akan perlunya knowledge management. Yang jelas seorang project leader ten-
tunya dan seharusnya punya perencanaan dan panduan (istilah kerennya yaitu 
Sistem Tata Kerja / STK) dari seluruh proses kegiatan suatu project. Tapi kay-
aknya nggak perlu-perlu amat deh klo sampai panduan project tersebut dibawa-
bawa ke site atau lapangan. Misal: Perencanaan dan Panduan Turn Around/TA 
yang tebalnya bisa saingan dengan tinggi meja, TKPA atau user manual mySAP 
yang lumayan bikin mata kelilipan klo dibaca satu-satu, dan lain sebagainya.

Saran : Simpler is better. Kita nggak perlu baca seluruh paket panduan TA 
ketika yang kita butuhkan hanya daftar spesifikasi sebuah peralatan pemeli-
haraan mesin steam atau proses shut down mesin turbin dan lain-lainya. Hal ini 
sesuai dengan kutipan dari Jim Lee seorang praktisi KM, “We don’t need to boil 
the ocean when all I want is a cup of tea.” 

Apa sie contohnya untuk ngebuktiin klo simple is better atau less is more 
dalam kaitannya dengan pengetahuan? Cekidot yuuk … 
•  Panduan Penggunaan Mesin     
   Printer (User Manual) 

Setiap mesin printer sudah 
bisa dipastiin dalam paketnya udah 
termasuk buku panduan penggunaan 
mesin tersebut. Tapi pada umumnya 
banyak konsumen yang enggan 
untuk mempelajari buku tersebut dan 
lebih memilih untuk melihat gambar 
langkah-langkah penggunaan yang 
biasanya ditempelkan disisi mesin 
tersebut. Misal: Tekan tombol on, masukkan kertas, lalu tekan start, dan seter-
usnya. 
• Instruksi Keselamatan di Pesawat 
  (Safety Instruction)

Setiap penerbangan tentunya akan mengikuti prosedur yang berlaku demi 
keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat. Tapi tentunya penumpang 
nggak perlu dibagiin buku panduan lengkap prosedur penerbangan dunks. Sep-
erti saat ini, disetiap kursi penumpang sudah dilengkapin sebuah kartu instruksi 
keselamatan yang hampir mirip dengan komik sehingga akan lebih mudah untuk 
dimengerti para penumpang untuk mengambil tindakan pada kondisis darurat.

• Index di fasilitas search Google
Klo kita minta bantuan paman Google buat kasih informasi yang kita minta 

dengan mengetikkan kata atau kalimat di search engine-nya bakalan beberapa 
alternatif kata dalam bentuk index. Ini tentunya punya tujuan untuk memudahkan 
user untuk mencari informasi yang kita perluin.  

Jadi bisa disimpulkan, pengetahuan atau informasi yang dibutuhkan adalah 
pengetahuan yang tepat/sesuai/pas dan mudah pada suatu waktu dan tujuan ter-
tentu untuk memenuhi suatu target atau pencapaian.  Berdasarkan uraian diatas, 
Insan Pertamina yang bekerja berdasarkan pengetahuan/analisa/data dengan 
memahami keseluruhan proses bisnis suatu perusahaan akhirnya bakalan 
terlalu berlebihan dan ketidakpahaman atas dampak suatu proses bisnis akibat 
keputusan yang diambil berdasarkan pengetahuan/data/analisa yang dimiliki, 
kemungkinannya sangat kecil.• Sumber: Jim Lee, “Knowledge: How Much Is Too Much?”  

Dengan demikian, proses yang mulai dijalankan ini akan 
membuktikan kekeliruan paradigma bahwa target skor PQA 
adalah hal terpenting. Kita seharusnya menyadari bahwa 
target skor PQA yang telanjur dijadikan sebagai tujuan akhir 
dengan ditetapkan sebagai salah satu item KPI Fungsi/
Region/Unit adalah keliru. Penyelesaian OFI menjadi AFI 
jauh lebih penting karena membantu kita dalam memperbaiki 
proses bisnis secara terus menerus menuju  perusahaan 
kelas dunia. Oleh karena itu adalah tepat apabila Direksi 
sepakat dengan usulan Quality Management – RBTK bahwa 
yang menjadi item shared KPI adalah “Penyelesaian Ou-
standing OFI-AFI”, bukan “Skor PQA”. Keputusan ini harus 
dikawal dalam implementasinya.

Rapat konsolidasi penyelesaian outstanding OFI-AFI 
PQA yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai den-
gan 1 April 2010 ini adalah salah satu tool yang diharapkan 
cukup representative untuk mengawal tujuan tersebut. Rapat 
yang dihadiri oleh para pejabat dari berbagai Direktorat 
antara lain SVP Renbang Bisnis & Transformasi Korporat, 
VP Strategic Business, VP Aviasi, Manager QM Korporat dan 
Direktorat, para expert team yang merupakan Team Leader 
Assessment PQA dan para Insan Mutu Pertamina serta 
tim dari Aplikan itu membahas semua item OFI yang masih 
outstanding dan menjadi tanggung jawab Aplikan sampai 
dengan periode tahun 2010.

Salah satu produk dari Rapat konsolidasi tersebut ada-
lah “Berita Acara Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Outstand-
ing OFI – AFI PQA” yang merupakan resume laporan hasil 
penyelesaian OFI sampai dengan bulan Maret 2010 dan juga 
merupakan komitmen bersama untuk terus melaksanakan 
AFI seperti yang telah ditetapkan oleh oleh masing-masing 
Aplikan.

Duabelas dari tigabelas Unit Operasi/Usaha/Bisnis/
Region (Refinery Unit II-VII Dit. Pengolahan, dan dari Dit. 
Pms & Niaga antara lain Perkapalan, Unit Bisnis Niaga, Unit 
Pelumas, Pms BBM Industri & Marine, Unit Aviasi serta Pms 
BBM Retail) yang telah menetapkan penyelesaian outstand-
ing OFI-AFI PQA menjadi salah satu item Shared KPI, 
melaporkan dan menyelesaikan OFI-AFI PQA sebesar 34,1% 
sampai dengan triwulan I.

Namun tidak berhenti sampai disini, karena ini baru per-
mulaan dari suatu tugas besar bagi kita bersama untuk terus 
memonitoring pelaksanaan AFI demi terwujudnya kinerja 
Perusahaan yang lebih baik lagi.

Gambar 1 &2  Kesepakatan Kinerja  & Cascading dan Rumusan “Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA”

Gambar 3. Pembukaan Rapat Konsolidasi

Gambar 4. Penyerahan Laporan Monitoring dan Berita Acara 
Dit. Pengolahan

Gambar 4. Penyerahan Laporan Monitoring dan Berita Acara 
Dit. Pemasaran & Niaga

Kebutuhan akan akses informasi HR yang mudah, 
cepat, akurat dan real time merupakan suatu keharusan 
untuk mendukung pencapaian cita-cita HR world class. 
HR information tidak saja diperlukan dalam proses 
pengambilan keputusan secara cepat suatu kebijakan 
HR, namun juga sangat dibutuhkan dalam praktek 
implementasi kebijakan tersebut termasuk untuk 
menjalankan semua aplikasi kesisteman HR serta untuk 
mendukung praktek operasional HR yang excellent.

Perubahan yang terjadi di semua aspek dalam 
program transformasi saat ini sangat berpengaruh 
terhadap ketersediaan dan akurasi data HR.  

Untuk itulah dalam rangka menyiapkan ketersediaan 

KICK-OFF PEMUTAKHIRAN DATA HR

data dan informasi HR yang mudah, cepat dan akurat ini 
telah dibentuk Tim Pembenahan dan Pemutakhiran Data 
HR yang mulai efektif bekerja sejak Senin 29 Maret 2010 
diawali kick off oleh Direktur SDM Rukmi Hardihartini dan 
dihadiri oleh SVP HR, para VP dan Manager dilingkungan 
Fungsi HR dan seluruh anggota Tim Pembenahan & 
Pemutakhiran Data.

Dalam arahannya Rukmi Hadihartini mengharapkan 
agar Tim dapat menyelesaikan permasalahan data HR ini 
secara tuntas. Kepada seluruh Tim dan para Manager HR  
baik di Pusat maupun di Unit diharapkan komitmennya 
secara penuh dan memberikan perhatian serta dukungan 
untuk suksesnya pekerjaan ini.

digunakan oleh para ICT Service Provider dalam memonitor 
dan mengukur kinerja layanannya. Selanjutnya dengan 
adanya SLA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak 
sebagai layaknya kontrak jasa layanan, maka penggunaan 
System Remedy akan semakin penting karena pengukuran 
kinerja layanan tidak semata-mata menjadi tanggung-
jawab CSS saja, tetapi terutama menjadi tanggung-jawab 
para penerima jasa layanan CSS selaku customer untuk 
selanjutnya digunakan mereview dan menilai kinerja layanan 
CSS yang telah diterima apakah sesuai kesepakatan. 
Penilaian SLA ini juga dimasukkan ke dalam KPI.

Diharapkan dengan penerapan SLM dan SLA ini CSS 
dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanannya 
sebagai ICT Service Provider yang dapat diandalkan oleh 
para pelanggannya baik di lingkungan internal Pertamina 
maupun Anak Perusahahaan dalam menunjang Pertamina 
menuju world class national oil company.MPcSS
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Tahun 2009 merupakan masa-
masa krusial bagi perekonomian 
dunia, setelah sejumlah negara maju 
terjerembab dalam ancaman resesi 
pada akhir 2008 silam. Di semes-
ter II atau kuartal III-2009 ini pula 
perekonomian di beberapa negara 
maju kembali tumbuh positif setelah 
hampir setahun terakhir berkontraksi.

Kendati demikian, sejumlah 
ekonom dari lembaga-lembaga 
keuangan dunia memperkirakan 
bahwa pemulihan ekonomi dari krisis 
global masih akan berjalan panjang. 
Hal ini karena masih tingginya ting-
kat pengangguran di AS yang pada 
Oktober lalu berada di level 10,2 
persen, tertinggi sejak 26 tahun lalu 
silam. Begitu juga dengan Jepang 
yang tingkat penganggurannya 5,4 
persen, sementara di Eropa 9,7 
persen pada September 2009.

Di tanah air, bayang-bayang 
krisis global sampai dengan penghu-
jung tahun ini masih terasa. Salah 
satunya terlihat dari laju ekspor yang 
dalam beberapa bulan terus menga-
lami penurunan dibandingkan tahun 
lalu. Pada September lalu, misal-
nya, ekspor Indonesia turun 19,2 
persen dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya. Kondisi 
ini jelas merupakan tantangan bagi 
para pelaku ekonomi di Indonesia, 
terutama mereka yang berhubungan 
langsung dengan pasar luar negeri. 
Apalagi pada tahun depan kesepa-
katan perdagangan bebas ASEAN 
akan segera diimplementasikan, se-
hingga menuntut pelaku usaha untuk 
bisa memenangkan persaingan.

Dalam kondisi iklim bisnis yang 
belum menentu seperti itu, ”men-
tal juara” menjadi sangat penting. 
Hanya perusahaan yang betul-betul 
memiliki mental juara yang mampu 
keluar dari tekanan. Apa indikasi-
nya? Mudah saja, yakni mereka 
tetap mampu menjaga kinerjanya 
agar selalu prima. Siapa saja 
mereka?

Ada 15 perusahaan yang dibidik 
Tim Warta Ekonomi. Dari perusa-
haan swasta sampai perusahaan 
milik negara. Mereka dianggap bisa 
bertahan bahkan ada yang bersinar 
terang di tengah krisis ekonomi. 

Jika ditarik benang merahnya, 
ada kesamaan di antara me reka. 
Mereka tetap pada komitmen 
awalnya, yakni memandang SDM 
sebagai aset. Untuk itu, mereka tak 
segan membelanjakan dananya un-
tuk meningkatkan kemampuan SDM-
nya, menyediakan berbagai fasilitas 
agar kinerja seluruh karyawannya 
tetap prima. Mereka paham bahwa 
kalau mereka memiliki SDM yang 
kompeten dan lingkungan kerja yang 
kondusif, kinerja perusahaan yang 
gilang gemilang sudah pasti di tan-
gan. Itu sebabnya mereka memang 
layak menjadi perusahaan idaman.
MPRO

PLAJU  GM RU III Ardhy N Mokobombang, 19 
Maret 2010 menyaksikan pengukuhan jabatan 
Manager Turn Around (TA), Rusli Karo Karo. 
Acara berlangsung di Conference Room RU III 
dihadiri tim manajemen dan undangan. Rusli 
Karo Karo sebelumnya menjabat TA Coordinator 
di bawah Fungsi Maintenance Palnning & Optimi-
zation.   

Ardhy N. Mokobombang mengatakan, or-
gani sasi Pertamina sangat dinamis, selalu 
berubah-ubah, sehingga alih fungsi maupun 
alih tugas merupakan hal biasa demi kemajuan 
karier pekerja dan perusahaan. “Mengingat 
ja  batan merupakan amanah yang harus diper-
tangggungjawabkan, sehingga harus dijalankan 
dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. 

Menurut Mokobombang, pelaksanaan TA 
merupakan pencapaian yang critical, karena 
sebelumnya berada dalam satu seksi kemudian 
diangkat setingkat section head dan saat ini 
menjadi level manager.

Dengan berubahnya menjadi Manager TA, 
merupakan tanda bahwa TA menjadi aspek 

penting yang perlu dipertimbangkan  dalam 
pengelolaan ke depan. Untuk itu, Mokobombang 
berharap kepada pejabat  baru bersama jajaran-
nya untuk benar-benar menyadari  bahwa 
per u bahan ini menghasilkan sesuatu yang di-
harapkan.

Dalam kesempatan tersebut Ardhy N. Mo-
kobombang mengingatkan ada tiga aspek 
yang perlu dikawal dalam pelaksanaan TA. 
Pertama, aspek safety. Pada saat mengelola 
ribuan orang yang beraktifitas dan waktunya 
bersamaan, diper lukan koordinasi  yang lebih 
baik, teliti dan disiplin. Kedua, aspek quality. 
Suatu aktivitas melakukan revitalisasi peralatan 
dengan mencapaian target-target yang harus 
dicapai seperti, kapasitas dan efisiensi. Ketiga, 
aspek waktu. Pelaksanaan TA yang harus diper-
hatikan adalah waktu yang tepat.

Dikatakan GM, ke depan TA menjadi sesuatu 
yang sangat critical, karena keberhasilan pelak-
sanaan TA akan berdampak pada kontinuitas dan 
stabilitas dari proses produksi.  

“Selama ini TA sudah berjalan dengan baik, 

mempunyai  prosedur-prosedur  yang harus di-
ikuti, sehingga kepada Manager TA dan jajaran-
nya tinggal mengikuti prosedur-prosedur saja,” 
ungkapnya.

Pada kesempatan itu, GM mengimbau 
ke pada seluruh manajemen RU III untuk men-
dukung dan pekerja lainnya untuk men-support 
demi keberhasilan pekerjaan maintenance 
TA.MPRUIII
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BKOW PUSAT MELAKUKAN KUNJUNGAN 
KERJA KE PWP PUSAT

JAKARTA  Pengurus PWP Pusat menerima 
kunjungan kerja BKOW (Badan Koordinasi 
Organisasi Wanita) Pusat di Gedung Wanita 
Patra Simprug, 8 Maret 2010. Maksud 
dilaksanakannya kunjungan ini menurut Ketua 
III BKOW Dra. Samagose Emho merupakan 
salah satu program kerja tahunan BKOW. 
Pada kesempatan ini disampaikan presentasi 
tentang profil dan program kerja Persatuan 
Wanita Patra. Tampak  Ketua PWP Pusat 
Lola Ferederick ST Siahaan menyerahkan 
cinderamata kepada Ketua III BKOW Pusat 
Dra. Samagose Emho.MPDRPFo
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cILAcAP  “Meneladani Kepemimpinan & Manajemen Rasul”, 
demikian tema yang diangkat Persatuan Wanita Patra (PWP) RU 
IV Cilacap pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H 
yang berlangsung di gedung PWP RU IV Cilacap (16 /2).

Firliyanti Hadi Chaerunnas selaku Pjs Ketua PWP RU IV Cilacap 
mengatakan banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk 
merenungi dan meresapi secara mendalam arti dan makna dari 
lahirnya seorang Rasul. “Karena Rasul  memiliki kepribadian yang 
agung dan pejuang besar dalam memimpin umat sudah sewajarnya 
dijadikan teladan bagi kita semua,” tambahnya.

Sebagai penceramah pada peringatan Maulid Nabi tersebut 
adalah ustad Iskandar Faturrahman El Hasani dari Salatiga. Dalam 
tauziahnya Iskandar Faturrahman banyak mengupas tentang 

PWP RU IV Peringati Maulid Nabi 

bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasul antara relevansi 
dan realitas yang mampu membangun peradaban manusia sehingga 
memiliki pemikiran cerdas, maju, dan Qur’ani.MPRUIV

Fo
to

 : 
R

U
 IV



KITA 9No. 15
Tahun XLVI, 12 April 2010KRONIKA

Warung Kopi
Tipe Bos

P O S I S I

BAMBANG MANUMAYOSO
Vice President Asia, Australia,
Amerika Selatan,
Usaha Internasional,
PT Pertamina Hulu EnergiFo

to
 : 

B
FR

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

Fo
to

 : 
R

U
 V

I B
al

on
ga

n

Fo
to

 : 
R

U
 IV

Fo
to

 : 
D

R
P

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

cRUDE AccEPTANcE MATRIX 

Setelah menggelar workshop Awareness Operasi Boiler dan 
Furnace beberapa waktu yang lalu untuk meningkatkan penge-
tahuan operator kilang, OPI kembali menggelar workshop 
tentang Crude Acceptance Matrix.  Workshop yang berlangsung 
pada tanggal 23-25 Februari 2010 di Yogyakarta ini diikuti oleh 
pekerja RU IV dan Pertamina Korporat. MPRU IV

MAHASISWA SEKOLAH MANAJEMEN  BISNIS ITB 
KUNJUNGI  PERTAMINA PUSAT

Rombongan mahasiswa Sekolah Manajemen Bisnis (SMB) 
ITB yang terdiri dari 28 mahasiswa program MBA dengan 
satu dosen pembimbing, Oni Bibin Bintoro, melakukan field 
trip ke Kantor Pusat Pertamina pada Senin, (5/4). Rombongan 
diterima VP Investor Relations Aris Mulya Azoff di Lantai Ground 
Gedung Utama. Mereka mendengarkan presentasi dari VP 
Investor Relations Aris Mulya Azoff, Manajer Recruitment Ihsa-
nuddin Usman, Manajer Key Account Industri Dani Adriananta 
dan Analis Utama Renstra Pemasaran Sylvia Grace Yuvenna. 
Selesai dari Kantor Pusat Pertamina, rombongan melanjutkan 
ke Oil Center. MPUHK
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TRANSFORMATION AGENT OF cHANGE PROGRAM 

Dalam rangka Program Transformasi Repetita II, Pertamina 
EP melaksanakan internalisasi kepada para pekerja muda 
yang akan menjadi agent of change transformasi Pertamina 
EP. VP Supply Chain Management selaku Ketua Tim Transfor-
masi Pertamina EP, Tolingul Anwar  memberikan pembekalan 
kepada para pekerja muda terkait Transformation Agent Of 
Change Program yang diselenggarakan di lantai 27 Kantor 
Pusat Pertamina EP  Jakarta, Rabu (31/3).MPIK 

DIREKTUR PENGOLAHAN TINJAU
KANTIN SHIFT RU VI BALONGAN

Usai memimpin Kick Off Meeting TA KLBB & peninjauan ke 
Kilang RU VI Balongan, Direktur Pengolahan Edi Setianto 
meninjau kantin shift RU VI. Didampingi VP Reliability Irianto 
Ginting, Edi Setianto berkenan mencicipi hidangan makan 
siang yang disajikan di kantin tersebut. Sambil bersilaturahmi 
dengan pekerja Shift Edi Setianto melakukan dialog dan 
mengingatkan bahwa apresiasi  yang diberikan perusahaan 
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya untuk 
menjaga kesehatan prima pekerja shift.  Edi berharap, apre-
siasi ini juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga 
Visi RU VI Balongan Menjadi Kilang Terunggul di Asia Pasifik 
Tahun 2015 serta mewujudkan Visi dan Misi Pertamina menjadi 
World Class National Oil Company.MPRU VI
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MANAGEMENT WALKTHROUGH  FM PEP PANGKALAN 
SUSU KE STASIUN METERING GAS WAMPU

Menindaklanjuti hasil kunjungan Direktur Hulu PT Pertamina 
(Persero), Tim Managemen PT Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu melakukan management walkthrough ke Stasiun Metering 
Gas Wampu (23/0). Management walkthorugh dipimpin oleh 
Field Manager PEP Field Pangkalan Susu Helmi Polin Sitorus. 
Dalam kunjungan tersebut, dibahas masukan-masukan yang 
diberikan oleh Direktur Hulu dan tindak lanjut yang akan segera 
dilaksanakan.MPPEPP.SUSU

Dua petugas rendahan itu berdebat tentang tipe 
bos yang paling oke, berdasarkan pengalaman dan 
penglihatan masing-masing.

Kang Rojak : Mana tipe bos paling menyenangkan 
menurut kamu?

Mas Sutimin : Yang rajin menyuruh kita dengan 
setumpuk tugas, tapi nggak pelit.

Ujang : Alaaaah...Mas Sutimin, pan udah ada 
gaji, ngapain lagi ngarepin sesuatu 
dari si bos? Hak dia lah mau ngasih 
atau kagak, karena kerja kan sudah 
tugas kita.

Mang Warta : Waaah, itu baru hebat. Si Ujang itu 
pengabdiannya sama saya memang 
hebat.

Ujang : Mmhhh...(Ujang mendelik dan 
memonyongkan mulut ke arah Mang 
Warta tanpa diketahui orangtua pemilik 
warung tersebut)

Kang Rojak : Mang, sebenarnya si Ujang itu 
mengingatkan Mang Warta, sesekali 
harus ada ngasih  perhatian lebih, biar 
dia semakin semangat.

Mas Sutimin : Memang kita kerja punya tugas dan 
sudah digaji, tapi alangkah senangnya 
kalau bos kita tidak kaku dan tidak 
pelit. Karena kalau ramah, tidak judes, 
tidak galak, memanusiakan kita, jamin 
deeeh, kita akan loyal sama dia.

Kang Rojak : Kalau bagi saya yang paling nyebelin 
adalah tipe bos yang tidak mau 
tahu persoalan dan kesulitan yang 
dihadapi kita dalam pekerjaan yang 
diberikannya. “Saya tidak mau tahu,” 
begitu ngomongnya. 

Mas Sutimin : Oh, kalau bos saya enak banget. Dia 
datangi kita, “gimana tugasnya udah 
sampai mana? Ada kesulitan? Bisa 
tidak selesai besok?” Wah, betapapun 
berat tugas, kita berusaha sebisa 
mungkin sesuai target.

Mang Warta : Yaaa, bos itu kan manusia juga Mas, 
Kang. Lain kepala lain pula gaya 
memimpin mereka. Kita-kita bawahan 
kan cuma bisa menilai dan merasakan 
sikap bos, enak atau tidak, tapi tidak 
bisa protes hehehehe.

Kang Rojak : Ya begitulah nasib bawahan.
Mas Sutimin : Makanya ubah dong nasib kita.MPNS

zULKIFLI ABUBAKAR
Vice President Timur Tengah & Afrika,
Usaha Internasional,
PT Pertamina Hulu EnergiFo
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PEP Field Rantau Tangkap 
Pencuri Crude Oil

PHE ONWJ 
Serahkan Bantuan 
Kredit Bergulir 
Mesin Perahu
SUBANG  Dalam rangka mensosialisasikan kesela matan kerja 
di lingkungan PHE ONWJ, khususnya untuk kegiatan operasi 
lepas pantai, pada 15 Maret 2010 PHE ONWJ menyerahkan 
bantuan kredit bergulir berupa mesin perahu untuk nelayan di 
Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.

Program kredit bergulir ini merupakan program Kegiatan 
Penunjang Operasi (KPO) yang sudah berlangsung sejak 
tahun 2007. Bantuan mesin perahu dari PHE ONWJ pada 
tahun 2007 awalnya hanya ber jumlah lima buah mesin saja. 
Namun pada awal tahun 2010 telah berhasil diserahkan mesin 
perahu yang ke-50, tanpa mendapatkan suntikan dana lagi dari 
PHE ONWJ. 

Penyerahan dilakukan oleh Machfud selaku wakil dari HSE 
PHE ONWJ. Kepada nelayan, Machfud ber pesan agar penerima 
bantuan mesin ini senantiasa da pat mentaati peraturan untuk 
tidak mendekati anjungan sejauh 500 m. 

Hal tersebut, menurut Machfud, bukan semata-mata un-
tuk kepentingan operasi PHE ONWJ, tetapi lebih kepada 
keselamatan para nelayan sendiri. “Resiko mendekati an-
jungan bisa bermacam-macam, seperti tertabrak kapal ope-
rasi, kejatuhan barang, juga dapat menimbulkan kebakaran 
anjungan,” ujar Machfud. 

Machfud mengimbau agar para nelayan dapat be ker-
jasama memberikan informasi kepada aparat terkait apabila 
mengetahui adanya tindak kejahatan yang terjadi di anjungan 
dan sekitarnya.  Para nelayan penerima kredit bergulir menya-
takan siap membantu PHE ONWJ dalam memberikan informasi 
apabila tindak kejahatan terjadi.MP PHE ONWJSD

LANGKAT  Tim Opsus (Operasi Khusus) Sekuriti PT 
Pertamina EP Field Rantau, yang dipimpin Pjs. Pengawas 
Sekuriti Rantau Adeninh, bekerjasama dengan Polsek 
Besitang, Rabu (31/3) menangkap pencuri crude oil di 
Desa Halaban, Kecamatan Besi tang, Kabupaten Langkat 
Sumatera Utara dan berhasil mengamankan barang bukti 
sebanyak 1000 liter crude oil beserta 1 buah mobil tangki 
BK.8217 XP.

Penangkapan berawal dari laporan masyarakat ke pada 
sekuriti PEP Field Rantau, bahwa ada orang yang tidak 
bertanggung jawab akan melakukan pencurian crude oil 
dengan menggunakan Truck Tanki di HM 301 jalur pipa 
pemompaan PPP Rantau – Pangkalan Susu di area kebun 
PT Sawit Mas di Desa Halaban dengan cara melubangi 
pipa tersebut dan memasang kran yang dialirkan ke mobil 
tanki.

Berdasarkan informasi tersebut, sejumlah petugas 
Kepolisian Besitang dibantu anggota Sekuriti PEP Rantau, 
sekitar pukul 03.00 wib secara bersama-sama berangkat 
ke TKP untuk melakukan penyergapan.

Setibanya di TKP terlihat ada satu unit truk tanki yang 
sedang parkir tidak jauh dari jalur pipa pemompaan. Namun, 
para pelaku diduga mengetahui kedatangan petugas, maka 
dengan spontan mereka melarikan diri dengan membawa 
truk tanki tersebut.

Kemudian dilakukan pengejaran di area kebun sawit. 
Pada saat dikejar, pengemudi truk tanki gugup, maka truk 

tanki masuk ke parit sehingga tidak dapat berjalan. Anggota 
sekuriti PEP Rantau yang dibantu anggota Polsek Besitang 
melakukan penangkapan terhadap pengemudi truk.

Menurut pengakuan sementara dari M.Z di TKP, ia 
hanya orang suruhan seseorang berinisial E  (melarikan 
diri). Sedangkan tiga tersangka lainnya yang melarikan diri 
tidak ia kenal.

Kepala Layanan Operasi PEP Field Rantau H. Buyung 
Arifin membenarkan penangkapan ini dan se luruh prosesnya 
telah ditangani oleh Polsek Besitang.MPPEPRANTAU
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JAKARTA  Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab 
terhadap lingkungan di sekitarnya, PT Pertamina Tongkang 
(PTK) kembali melakukan kegiatan CSR (Corporate Social 
Responsibility). Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 30 
Maret 2010 di SDN 01 Tanah Tinggi Pagi, Jakarta Pusat. 

Pada kegiatan CSR kali ini PTK menyerahkan bantuan 
pendidikan berupa seragam sekolah, sepatu sekolah dan 
tas sekolah yang masing-masing berjumlah 65 buah. Selain 
itu, PTK juga meyerahkan satu set peralatan marawis yang 
diserahkan secara langsung oleh Corporate Secretary PTK 
Indra Putera kepada Kepala Sekolah SDN 01 Tanah Tinggi 
Pagi, Yuningsing. 

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SDN 01 Tanah 
Tinggi Pagi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan 
yang diberikan oleh PTK.  ”Semoga apa yang terjalin hari 
ini dapat menjadi hubungan yang lebih baik lagi antara PTK 
dengan lingkungan sekitarnya,” harapnya. 

“Adanya CSR kepada masyarakat sekitar terutama 
di bidang pendidikan merupakan niat utama PTK dalam 
membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tidak 
hanya diukur pada kemampuan intelektual tetapi juga 

PTK Peduli Pendidikan

sarana non akademisnya,” ungkap Indra Putera dalam 
sambutannya. 

Acara yang juga dihadiri oleh siswa-siswi kelas 3 sampai 
kelas 6 dan perwakilan dari wali murid dan guru ditutup 
dengan tepuk tangan yang meriah.MPPTK 
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PENDOPO  Berangkat dari maraknya persepedamotoran di 
desa di sekitar daerah operasi yang tersebar di tiga kabupaten, 
yakni Muara Enim, Musi Banyuasin dan Musi Rawas, PEP 
Region Sumatera Field Pendopo mengadakan Pelatihan 
Keterampilan Berbasis Kompetensi Kejuruan Sepe da Motor 
untuk pemuda sekitar wilayah operasi, di UPTD Ba lai Latihan 
Kerja Industri Disnakertrans Sumatera Selatan, (23/3).

Menurut Staf CSR – Humas/LO Ifni Hidayat, pelatihan 
yang berlangsung selama 24 hari ini diikuti 16 pemuda dari 16 
desa. Selama mengikuti pelatihan di BLKI Palembang semua 
akomodasi ditanggung oleh perusahaan.

Pelatihan bagi pemuda putus sekolah ini dibuka oleh 
Kepala Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (BPPD) 
De wi Indriati. Dewi berharap perusahaan lain yang beroperasi 
di Sumsel bisa mengikuti jejak PEP Field Pendopo dalam men-
dukung gerakan menekan angka pengangguran. “Caranya 
dengan kerjasama dengan BLKI, melatih sumber daya manusia 
usia produktif di sekitar daerah operasinya,” jelasnya.

Sementara itu, Ka.Layanan Operasi PEP Field Pendopo 
Yosi Ardilla memaparkan bahwa program ini merupakan pro-
gram CSR yang bertujuan mengembangkan potensi para pe-
muda putus sekolah agar mandiri. “Kalau hasilnya bagus, ke 
depannya akan ditingkatkan lagi,” ujarnya.MPPEPPENDOPO   RANTAU   PEP Field Rantau Region Sumatera melak-

sanakan presentasi UKL/UPL lapangan migas terbatas 
lapangan Rantau dengan Badan Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan (BLH&K) Kabupaten Aceh Tamiang, (12/3).

Mengacu kepada UU No.32/2009 tentang Perlin-
dung an dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Field 
Ran  tau melaksanakan studi lingkungan hidup UKL/
UPL pengembangan lapangan migas terbatas dengan 
persetujuan Pemda Kabupaten Aceh Tamiang. 

Presentasi dimulai pada pukul 10.00 WIB dilaksanakan 
di ruang sidang Field Manager Rantau dengan BLH&K Kab. 

PEP Field Pendopo 
Didik Pemuda Jadi 
Mekanik Motor

Pembahasan UKL/UPL Lapangan Migas 
Terbatas di Aceh Tamiang

Aceh Tamiang yang dihadiri oleh BPMIGAS Perwakilan 
Wilayah Sumbagut. Acara dilanjutkan dengan peninjauan 
ke lokasi rencana pemboran Field Rantau tahun 2010.

Field Manager Rantau, Toto Suhartono menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Pemda Aceh Tamiang yang 
telah merespon dengan cepat pengurusan UKL/UPL ini 
dan berharap dokumen UKL/UPL dapat segera mendapat 
persetujuan Pemda Aceh Tamiang.  “Dengan demikian Field 
Rantau dapat merealisasikan rencana pemboran tahun ini 
untuk peningkatan produksi dalam mendukung pencapaian 
target yang telah ditetapkan,” ujarnya.MPPEPRANTAU

RALAT
Pada halaman  10 Media Pertamina edisi 29 Maret 2010 rubrik Kiprah 
Anak Perusahaan terdapat kesalahan penulisan.  Pada berita “Pertagas 
Bersiap IPO di Tahun 2012”  di alinea kedua disebutkan bahwa tahun 
2010 Pertagas ditargetkan mendapat revenue Rp 1,9 miliar.  Seha rusnya  
tahun 2010 Pertagas ditargetkan mendapat revenue  Rp 1,9 triliun. 

Demikian koreksi dari kami.
Redaksi
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Kerjasama Usaha Biofuel  
antara Pertamina dan PTPN
JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) melakukan penan-
datanganan memoran dum of 
understanding (MoU) kerja-
sama usaha biofuel dengan 
PTPN II I ,  PTPN IV, dan 
PTPN V. Penandatanganan 
dilakukan oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
dengan Direktur Utama PTPN 
III Amri Siregar, Direktur Utama 
PTPN IV Dahlan Harahap dan 
Direktur Utama PTPN V Fauzi 
Yusuf, disaksikan oleh Menteri 
BUMN Mustafa Abubakar di 
Jakarta, Kamis (8/4).

Dalam kesempatan ter-
sebut, Menteri BUMN Mustafa 

Abubakar  men je laskan 
bah wa saat ini, PTPN III, 
PTPN IV, dan PTPN V telah 
menyusun studi kelayakan 
dan rencana usaha pendirian 
joint venture company (JVC) 
dan pembangunan pabrik 
biodiesel. Terkait dengan itu, 
lanjut Abubakar, melalui nota 
kesepahaman Pertamina 
menyatakan keinginannya 
untuk membeli biodiesel yang 
dihasilkan dari JVC tersebut.

“Untuk itu, masing-masing 
pihak akan melakukan ka-
jian lebih lanjut mengenai 
pelaksanaan, ketentuan dan 
syarat-syarat offtake biodiesel 

yang akan dituangkan dalam 
perjanjian jual beli antara Per-
tamina dengan JVC tersebut,” 
paparnya.

Adapun komitmen Perta-
mina ,  lan ju t  Abubakar, 
ber kaitan dengan jumlah 
biodiesel yang akan dibeli 
mengacu kepada kebijakan 
dan peraturan pemerintah 
dalam pegembangan biofuel 
(biodiesel dan bioetanol). 
“PTPN III, PTPN IV, dan 
PTPN V pun berkomitmen 
meng gunakan produk Per-
tamina seperti halnya diesel, 
IFO, pelumas dan pro duk 
lainnya,” ujarnya.

Dalam pendirian JVC di-
maksud, tidak tertutup ke-
mungkinan Pertamina juga 
akan turut serta sebagai pe-
megang saham. 

Menurut Abubakar, ke 
depan akan dikaji kerjasa-
ma lainnya, yang meliputi 
kerjasama pe ngem  bangan 
green die  sel, jual beli CPO dan 
derivative-nya, pemanfaatan 
kilang biodiesel milik JVC 
melalui tool manufacturing 
oleh Pertamina, kerjasama 
pembangunan kilang bio-
diesel tahap berikutnya dan 
kerjasama di bidang per-
kebunan.MPNDJ

Workshop Pertamina Clean :

Pertamina Minta 
Mitra Kerja Dukung 
Transparansi
PEKANBARU – GM Pemasaran Region I Suherimanto 
meminta mitra kerja Pertamina aktif melaporkan jika terjadi 
penyelewengan operasi seperti pungutan liar, suap maupun 
kongkalikong urusan tender yang melibatkan pihak Pertamina. 
Ini dilakukan agar Pertamina dapat menjadi perusahaan 
yang bersih dan bebas perilaku tidak etis, sesuai prinsip 
transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Pertamina 
Clean di Pekanbaru, (24/3). Acara yang juga dihadiri Direktur 
Pendidikan & Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan 
Korupsi Dedie A. Rachim tersebut, Suherimanto juga mene-
gaskan bahwa Pertamina telah berubah.

 “Zaman sekarang, hanya pebisnis yang terpercaya dan 
bersih yang bisa bertahan. Pertamina sudah meng arah ke 
arah itu, tapi tentunya butuh dukungan dari semua pihak 
termasuk mitra kerja dan aparat berwenang,” terangnya.

 Dedie A. Rachim membenarkan hal tersebut. Ia menje-
laskan bagaimana bisnis di Korea atau Singapura bisa maju 
karena selalu menghindari korupsi dan tin dakan tidak etis 
lain. “Perubahan perilaku dan penegakan hukum di Korea 
dan Singapura berjalan baik. Semoga Pertamina bisa berubah 
sendiri seperti itu, jangan sampai kena kasus dulu baru 
berbenah,” harapnya. 

 Dedie mengakui, sekarang Pertamina sudah mulai 
berubah ke arah positif. Menurut survey Integritas Sektor 
Publik yang dilakukan KPK, Pertamina telah menempati 
posisi 3 besar di tahun 2009. Survey tersebut menilai bagai-
mana pelayanan publik sebuah perusahaan dikaitkan dengan 
kebersihan dari korupsi, suap dan tindakan tidak etis lain.

 “Pertamina tidak bisa sendiri. Pihak eksternal adalah 
watch dog jika Pertamina berbuat kekeliruan. Jangan 
segan melaporkan jika ada temuan penyelewengan,” ujar 
Suherimanto.

Jika terjadi  korupsi, suap, pungli, dan lain sebagai nya, 
mitra kerja dapat dilaporkan melalui Whistle Blowing System 
(WBS). Yaitu, sistem pelaporan kepada Pertamina mengenai 
tindakan tidak etis melalui telepon, email, fax, sms atau surat. 
Sistem ini dapat diakses semua pihak mulai dari masyarakat, 
mitra kerja hingga pihak internal Pertamina. 

Manager Compliance Pertamina Mardiani menje laskan, 
WBS melibatkan konsultan di Singapura dalam menerima 
pelaporan sehingga terjamin akurasi dan independensinya. 
“Pelapor bisa melaporkan secara anonim tanpa nama untuk 
menjaga kerahasiaan dan keamanan pelapor”, tambahnya. 
Ia mensyarakatkan, laporan harus disertai data otentik dan 
diperkuat oleh bukti agar bisa diproses. 

 Terdapat 700 laporan selama satu setengah tahun 
WBS berjalan yang kemudian diusut oleh Pengawas Internal 
Pertamina maupun oleh KPK. 

Pengusutan juga tidak pandang bulu. Kepala Hukum 
Korporat Pertamina diwakili John Sumampouw menyebutkan, 
5 mantan direksi dan 3 komisaris pernah diperiksa di Kejak-
saan. “Penegakan hukum di Pertamina tidak ada kompromi,” 
tegasnya.

 
MITRA KERJA SIAP DUKUNG

Langkah Pertamina membuka diri disambut antusiasme 
dari mitra kerja di Sumbagut. Lukman, mitra kerja dari 
Pekanbaru mengharapkan program Pertamina Clean 
bisa disosialisasikan di SPBU. “Mohon difasilitasi supaya 
semua pihak bisa tahu tentang hal ini,” ujarnya. Hal se-
na da disampaikan pengelola APMS, Suwardjan yang 
meminta program ini dapat dilaksanakan secara tepat dan 
menyeluruh.

 Sementara itu Putri, pengusaha SPBU merasa kasus 
seperti pungutan liar oleh supir truk tangki, kecurangan atau 
pencurian BBM perlu dilaporkan. “Masih ada kasus supir truk 
minta tip. Yang penting ada perlindungan untuk pelapor dari 
baik Pertamina maupun aparat,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, GM Pemasaran Region I 
Suherimanto menegaskan, “Harapan dari mitra kerja tersebut 
akan menjadi modal kami melakukan perubahan demi 
Pertamina yang lebih baik, agar Pertamina menjadi partner 
bisnis yang terpercaya.”MPPMSREG.I

Bisnis Bunker Patra Niaga
JAKARTA – PT Patra Niaga 
dan PT Multi Terminal Indonesia 
melakukan penandatanganan 
memorandum of understanding 
(MoU) kerjasama pemasaran 
bahan bakar minyak dan pro-
duk Migas lainnya. Penan-
datanganan dilakukan oleh 
Di rektur Utama PT Patra Nia ga 
Hasto Wibowo dan Direktur 
Utama PT Multi Terminal Indo-
nesia, Sudjarwo di Jakarta, 
Senin (5/4).

Menurut Dirut Patra Niaga 
Hasto Wibowo, kerjasama 
yang dilakukan antara Pat-
ra Niaga dengan Multi Ter-
minal Indonesia bertujuan 
melakukan sinergi antar Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
dalam hal bisnis bunker. 
“Untuk diketahui bahwa PT 
Patra Niaga merupakan anak 
perusahaan dari PT Pertamina 
(Persero) dan PT Multi Terminal 
Indonesia merupakan anak 
perusahaan dari PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero). Melalui 
kerjasama ini diharapkan dapat 
menghasilkan nilai tambah 
bagi kedua perusahaan lebih 
jauh lagi bagi para share 
holder,” ujar Hasto.

Hasto menjelaskan alasan 
Patra Niaga menggandeng 
Multi Terminal Indonesia (MTI), 
selain sebagai pengelola 
terminal, MTI juga mempunyai 
networking yang cukup baik 
dengan kapal-kapal baik 
dalam maupun luar negeri.
Sedangkan Patra Niaga 
sendiri mempunyai produk 
dan mempunyai pengalaman 
dalam mengelola bisnis bun-
ker. “Ini kolaborasi yang sangat 

bagus bagi kedua belah pihak 
dan ini merupakan captive 
market,” tandasnya.

Lebih lanjut Hasto mema-
parkan, dengan pe nan data-
nganan MoU ini diha rapkan 
sinergi dari kompetensi ma-
sing-masing pihak dapat 
se  gera dieksekusi dalam 
wak  tu dekat ini. “Apalagi su-
dah ada good will dalam 
sa tu sampai tiga bulan ini 
un tuk menangkap peluang di 
beberapa perusahaan mitra 
MTI untuk dilayani kebutuhan 
BBM nya. Artinya peluang 
besar sudah terlihat, tinggal 
bagaimana pengelolaannya 
saja terhadap konsumen,” 
harapnya.

“Kolaborasi bisnis ini 
diharapkan mempunyai ke-
kuatan besar yang dapat 
lang sung dirasakan oleh 
konsumen, terutama kon-
sumen yang sudah menjadi 
mitra MTI harus benar-be-
nar merasakan hasil dari 
kolaborasi ini,” kata Hasto.

Hasto mengungkapkan 
bah wa volume dari bisnis 
bunker sangatlah bagus. Pa-
ling tidak dalam tiga bulan 
ini potensi volume yang ada 
kisaran 150 – 300 KL per bu-
lan kemungkinan bisa diraih. 
“Mungkin setelah itu akan 
ada skenario atau milestone 
kedua yang akan disiapkan 
bagi kedua belah pihak,” 
ujar  nya.

Untuk strategi bisnisnya, 
Hasto mengungkapkan akan 
mengangkat critical issue 
yakni bagaimana menangkap 
kapal-kapal ocean going. Ma-

salahnya, sekarang ini yang 
memberatkan pasar ocean 
going masuk ke perairan 
In  do nesia dikarenakan bun-
ker fuel masih terkena PPN 
(pajak). “Sampai sekarang 
masalah PPN ini sedang di-
perjuangkan Pertamina, dan 
diharapkan ke depan untuk 
bisnis bunker, khusus pasar 
ocean going dibebaskan dari 
PPN seperti halnya bisnis 
Aviasi,” ujarnya.

“Kalau masalah peng-
hapusan PPN terealisasi maka 
tinggal dari sisi pelayanan 
ter hadap konsumen yang di-
tambah, agar dapat me nang-
kap pasar ocean going yang 
tadinya mengisi di Singapura 
menjadi di Indonesia. Dan itu 
merupakan goal besarnya 
Pertamina sebagai korporat 
maupun Patra Niaga sendiri,” 
cetus Hasto.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama Dirut PT MTI 
Sudjarwo menjelaskan bahwa 

kerjasama yang dilakukan 
dengan Patra Niaga ini sangat 
baik. Mengingat cangkupan 
wilayah kerja MTI meliputi 10 
provinsi. Yaitu, Jawa Barat, 
Jakarta, Banten, Lampung, 
Bengkulu, Sumatera Sela-
tan, Jambi, Sumatera Ba-
rat, Bangka Belitung, dan 
Ka limantan Barat. “Selain 
wilayah kerja pada 10 provinsi 
itu, MTI juga melakukan 
kegiatan perdagangan bagi 
pa sar ocean going, cargo, 
peti kemas, pergudangan, 
maupun logistik,” tuturnya.

Selain  Patra Niaga se-
bagai anak perusahaan Per-
tamina, menurut Su djarwo, 
MTI juga mempunyai mitra 
kerja di kalangan BUMN lain-
nya. Di antaranya PLN, Tel-
kom, Indosat, BP Migas, dan 
be  berapa BUMN lainnya. 
“Kami juga meng-handle pe-
ngiriman barang-barang yang 
ada di dalam negeri maupun 
luar negeri,” jelasnya.MPNDJ

Direktur Utama PT Patra Niaga Hasto Wibowo bertukar berita acara 
kerjasama dengan Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia 
Sudjarwo di Jakarta, Senin (5/4). 
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RU III Plaju Khitan 
150 Anak

Pemasaran Region IV Bagikan Satu Juta 
Buku Tulis untuk Siswa Tidak Mampu
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RU IV Bantu Korban 
Puting Beliung di 
Cimanggu
cILAcAP  Peduli musibah angin puting beliung yang 
menimpa warga Kecamatan Cimanggu, Majenang Ka-
wungan ten yang terjadi Ja nuari 2010, RU IV Cilacap 
memberikan bantuan material bahan ba ngunan untuk 
perbaikan ru mah warga yang tertimpa mu sibah. Bantuan 
tersebut be rupa asbes, dinding bam  bu kepang, paku, 
dan triplek tersebut. Bantuan diserahkan oleh Pjs. PR 
Section Head Ruseno kepada Kepala Desa Rejodadi 
Wahyudin Anam, disaksikan oleh Wakil Kepala  BPBD dan 
Sekretaris Kecamatan Cimanggu di Balai Desa Rejodadi 
Kecamatan Cimanggu (4/2).

Sebanyak 15 unit rumah roboh, 87 unit rumah ru sak 
berat, 352 rumah rusak ringan termasuk sarana pen-
didikan. Total kerugian akibat musi bah tersebut diper-
kirakan Rp 878.533.000.

Sehubungan musibah tersebut, Manager General 
Affairs RU IV Cilacap drg R. Sutarno mengajak ma-
syarakat un tuk tawakal.MPRUIV

SEMARANG  Sebagai wujud 
kepedulian terhadap dunia 
pendidikan, Pemasaran BBM 
Retail Re gion IV, melak-
sanakan ke giatan CSR dengan 
mem bagikan buku tulis gratis 
ke pada siswa dan sekolah 
di daerah operasinya, yaitu 
Jawa Tengah (Jateng) dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY), (18/3).

Pertamina bekerja sa-
ma dengan Harian Suara 
Merdeka menyiapkan satu 
juta buku tulis yang akan 
disalurkan secara bertahap 
ke siswa dan sekolah yang 
membutuhkan. Selain mem-
bantu meringankan beban 
ma syarakat, dalam hal ini 
orangtua murid, pemberian 
buku tulis gratis juga bertu-
juan untuk membantu pro-
gram peningkatan kualitas 
pendidikan. 

“Mudah-mudahan dengan 
adanya buku gratis ini, tidak 
ada lagi siswa yang tidak 
ke sekolah gara-gara tidak 
mampu membeli buku tulis,” 

ujar GM Pemasaran BBM 
Retail Region IV Supriyanto 
DH.

Bantuan tahap awal di-
serahkan kepada 15 per-
wa kilan sekolah dasar (SD) 
di Semarang. Peluncuran 
pro gram ini dilaksanakan di 
halaman SD Negeri Tambakaji 
01 Ngaliyan Semarang, Jumat 
(11/3). Sasaran program ini 
sendiri secara keseluruhan 
meliputi siswa tingkat SD 
hingga SMA di wilayah Jateng 
dan DIY.

Buku tulis yang dibagikan 
bukan berbentuk buku tulis 
biasa, melainkan dalam ben-
tuk binder book. Buku tulis 
se perti ini dapat dipakai dalam 
jangka lama karena bisa diisi 
ulang dengan kertas baru 
maupun bekas. Bentuknya 
yang menarik diharapkan 
dapat menambah semangat 
siswa untuk belajar dan me-
nuangkan ide-idenya ke da-
lam tulisan. 

Pada kesempatan yang 
sama juga dilakukan pe res-

mian bantuan renovasi gedung 
perpustakaan SD Negeri Tam-
bakaji 01 Semarang serta 
bantuan unit komputer dan 
1800 buku bacaan kepada 
perpustakaan tersebut.

Bantuan CSR seperti 
ini secara rutin telah sering 
dilakukan Pertamina. Tahun 
lalu, khususnya di wilayah 
Jateng dan DIY, Pertamina 
cukup banyak berkiprah 
dengan membantu renovasi 
f isik sekolah, pemberian 
bea siswa kepada siswa 
berprestasi dari jenjang SD-

SMA, menyalurkan bantuan 
kepada  rumah  ibadah , 
ser ta melaksanakan aksi 
penghi jauan dan pedul i 
lingkungan. Tak hanya itu 
Pertamina juga ambil bagian 
dalam membantu korban 
bencana banjir yang melanda 
Solo, Semarang, Boyolali, 
dan Cepu beberapa waktu 
lalu. Kali ini, bantuan CSR 
kembali difokuskan di bidang 
pendidikan yakni memberikan 
bantuan satu juta buah buku 
tulis.MPPMSREG.IV

Pertamina Salurkan 13 Ribu Bibit Belut 
untuk Masyarakat Jambi
JAMBI  Pengembangan 
agro industri sebagai sum-
ber penguatan ekonomi ke-
rakyatan merupakan salah 
satu concern Program Kemit-
raan Pertamina. Salah satu 
perwujudannya dilakukan oleh 
PKBL Region II Sumbagsel 
untuk provinsi Jambi. Bahkan, 
berkat kerja sama dengan 
Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Jambi, PKBL Region 
II akan membina petani belut 
dengan menyiapkan lebih 
dari 13.000 benih belut untuk 
tahap awal program. 

Ha l  in i  d iungkapkan 
Manager Program Kemitraan 
Pertamina, Yoke Syamsidar 
di sela penandatanganan 
MOU Program Kemitraan 
Pertamina dengan Pemda 
Pro vinsi Jambi di Rumah 
Di  nas Gubernur  Jambi , 
Ra bu (3/2). MOU tersebut 
mengatur sistem penyaluran 
Program Kemitraan serta 
peran masing-masing baik 
Pertamina maupun Dinas 
Perikanan dan Kelautan 
Jambi.  

“Kita berharap pola ke-
mitraan ini akan bisa mem-
bantu petani belut yang ber-
ada di beberapa wilayah di 

Provinsi Jambi. Pertamina 
melalui program kemitraan 
ini bukan hanya memberikan 
dalam bentuk dana pinjaman 
tetapi juga program tambahan 
lainnya,” ujarnya. 

Dalam penandatanganan 
MOU ini Pertamina diwakili 
Manager Program Kemitraan 
Pertamina, Yoke, Direktur PT 
Zoo Food (mitra pertamina 
yang akan menampung ha sil 
produksi petani) Dewi  Moch-
tar dan Kepala Dinas Per-
ikanan dan Kelautan Jambi 
Herman Suherman. 

K o o r d i n a t o r  P K B L 
Region II Sumbagsel, Feriar 
menambahkan program 
yang diberikan kepada pe-
tani belut diberikan secara 
komprehensif, mulai dari pe-
latihan metode beternak belut, 
bentuk lokasi pembiakan 
dan proses panen. Bahkan 
menurut Feriar pihaknya 
sudah bekerja sama dengan 
eksportir sehingga petani tidak 
susah lagi dalam mencari 
pasar.

“Berapapun hasil produksi 
petani akan ditampung mitra 
kita, hasil produksi ini sendiri 
akan langsung diekspor ke 
Si ngapura. Selain itu dalam 

perkembangannya nanti kita 
akan mendampingi petani 
dan hal ini yang kita butuhkan 
bantuannya dari pihak pemda 
karena mereka mempunyai 
tenaga ahli untuk itu,” ungkap 
Feriar.

Kadis Perikanan dan 
Kelautan, Herman Suherman 
mewakili Pemprov dan Ma-
syarakat menyampaikan te-
rima kasih atas partisipasi 
Pertamina terhadap ekonomi 
kerakyatan di Jambi. Ia juga 
mengimbau masyarakat ter-

utama kelompok tani yang 
su dah bergabung pada pe-
lak sanaan nantinya dapat 
memanfaatkan dana tersebut 
sebaik-baiknya dan penuh 
tanggung jawab. 

“Meski PKBL merupakan 
sebuah kewajiban perusahaan 
tetapi kami sangat menyambut 
baik itikad baik Pertamina 
memperhatikan peningkatan 
perekonomian, khususnya 
pe ningkatan bidang agro 
in dustri,“ pungkas Herman.
MPPMSII 

Penandatanganan MOU bantuan program kemitraan untuk peternakan belut 
di Jambi oleh Manager Program Kemitraan Pertamina, Yoke Syamsidar dan 
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi, Herman Suherman.
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PLAJU  RU III Plaju melalui Badan Dakwah Islam (BDI), 
Bazma dan PWP, menyelenggarakan khitanan gratis bagi 
anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berdomisili 
di sekitar daerah operasi perusahaan, (27/3). 

Ketua II BDI RU III Sahadi mengatakan, khitan 
missal ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi 
Besar Muhammad SAW 1431H ini diikuti oleh 150 anak 
dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di sekitar 
daerah operasi perusahaan, seperti, Talang Putri, Plaju 
darat, Plaju Ilir, Sungai Rebo Mariana, Bagus Kuning.

Kepada masing-masing peserta khitan, diberikan 
beberapa hadiah yakni, baju koko, peci, sarung, sandal, 
tas sekolah dan uang tunai dari BDI dan Bazma. 

Rositi warga Plaju Darat mengaku sangat gembira 
dan berterima kasih kepada RU III, mengingat anak laki-
lakinya Wisnu sudah usia 7 tahun dan tidak punya biaya 
untuk mengkhitankan anaknya. “Dari mano duit Pak, 
untuk biaya makan ari-ari be susah,” ujarnya dengan 
logat Palembang.MPRUIII

KAMPAR – Tingkatkan harkat hidup guru, Pertamina 
berikan bantuan kepada guru Madrasah Tarbiyah 
Is lamiyah (MTI) Desa Ranah, Kec. Kampar, Kab. 
Kampar – Riau (25/3). Bantuan senilai Rp 15 juta tersebut 
diperuntukkan bagi 15 tenaga pengajar untuk sekolah 
agama dengan murid 350 orang tersebut.

“Guru di sini digaji Rp 150.000,- perbulan. Kami hanya 
mengandalkan uang SPP siswa yaitu Rp 3.000,- per 
minggu,” aku Syarkawi, Kepala Sekolah MTI Ranah. Ia 
juga menuturkan bagaimana ia dan rekan-rekannya telah 
diberhentikan sebagai guru honorer sejak tahun 2000.

 Ast. Community Development Pertamina Pemasaran 
Region I Sumbagut, Sudarman menyatakan, Pertamina 
merasa tergerak melihat kondisi tersebut. “Ini adalah 
bentuk komitmen kami pada dunia pendidikan. Bantuan 
kesejahteraan ini hanya bentuk kepedulian kami kepada 
nasib guru yang mengajar dengan ikhlas,” ungkapnya.

 Selain memberikan pelajaran umum, MTI juga 
mengajarkan tata cara beragama Islam mulai dari cara 
sholat, MTQ, baca tulis Al-Quran, dan sebagainya. 
Terdapat 10 kelas, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
MPPMS REG.I

Pemasaran I Bantu 
Kesejahteraan Pengajar


