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BUKAN KARENA 
TABUNG

Pertamina gencar menyosialisasikan ke
pada masyarakat dan meyakinkan me reka 
bahwa kecelakaan yang terjadi ber kaitan 
dengan penggunaan Elpiji 3 Kg bukan ka
rena tabungnya. Salah sa tunya seperti yang 
dilakukan Sekretaris Perseroan Pertamina 
Toharso dan VP Ko munikasi Korporat Per
tamina B. Trikora Putra di wilayah Koja, 
Ja  karta Utara, (1/6). 

••• Berita selengkapnya di halaman 11

BERIKAN SUARA ANDA 
DALAM THEMEOMETER

10 MEI  10 JUNI 2010

Seorang penyuluh Program Konversi Minyak Tanah ke Elpiji 3 Kg menjelaskan bagaimana memilih dan memasang selang regulator yang benar dan aman kepada para ibu rumah tangga di wilayah Koja, Jakarta Utara, (1/6). 
Penjelasan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa kecelakaan dalam penggunaan Elpiji 3 Kg bukan karena tabungnya, tapi karena aksesorisnya yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
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Kita Perbaiki  Metodologi Investasi

Pengantar Redaksi:
Pertamina harus melakukan 

akselerasi investasi karena pada 
masa lalu BUMN ini tidak terlalu 
besar berinvestasi. Kalaupun ada 
investasi lebih bersifat short term, 
ketimbang mengatasi masalah 
long term seperti meningkatkan 
cadangan yang memang baru 
kelihatan hasilnya dalam jangka 
panjang. Direktur Perencanaan 
Investasi dan Manajemen 
Risiko (PIMR) Ferederick ST 
Siahaan mengingatkan dengan 

tugas untuk menjaga keamanan suplai migas, Pertamina 
harus berinvestasi. “Memang jangka pendek harus kita 
amankan, tapi jangka panjang juga harus kita siapkan,” 
katanya. Keamanan suplai berkaitan keberlanjutan cadangan 
migas yang kita miliki, itulah sebab perlu investasi. Selain itu, 
Ferederick pun mengingatkan perlunya metodologi investasi 
agar investasi bisa dilakukan secara optimal. 

Saat ini telah terjadi perubahan parameter investasi 
di dunia migas, sehingga ketika sekarang ini Pertamina 
diharuskan berinvestasi, langsung berhadapan dengan 
kondisi yang berbeda 10 tahun atau bahkan 5 tahun yang 
lalu. “Persaingan di migas semakin kompetitif, return-
nya semakin kecil tapi risikonya semakin besar,” ungkap 
Ferederick. 

Tantangannya, menurut Ferederick, kita berbasis kepada 
natural resources yang sewaktu-waktu akan habis, but 
you have to have unlimited innovation. Dengan demikian, 
investasi harus dilakukan secara optimal dan karenanya 
Pertamina harus memperhatikan kualitas investasi. 
“Harusnya investasi itu kita jamin return-nya optimal, bisa 
dieksekusi dan fix dengan investasi kita ke depan,” papar 
Direktur PiMr.

Halhal lain apa yang penting diperhatikan dalam 
berinvestasi? Kita belajar bagaimana membuat asumsi, 
membuat owner estimate, memperkirakan tantangan-
tantangan yang ada, maupun hambatan. Jadi kita 
mempunyai learning curve untuk berinvestasi itu seperti apa. 
Jangan orang berinvestasi ada anggarannya, begitu di setujui 
RKAP-nya kemudian ternyata di lapangan lahannya belum 
siap. Ini yang tidak bisa saya terima.

Untuk kegiatan hulu, misalnya mencari reserve tentukan 
dimana, lokasi yang mau dibor, prioritasnya berapa, 
mobilisasi rig seperti apa, butuh rig berapa, perizinan-
perizinan sudah harus disiapkan setahun sebelum eksekusi 
investasi.

Kalau ingin mengebor 20 sumur dengan investasi 
sekian, harus ditentukan lokasinya. Kalau tidak jelas detil-
detil teknisnya, namanya pekerjaan-pekerjaan orang yang 
membuat seperti dirinya sibuk, tetapi tidak efektif.

Sejauhmana investasi yang terserap? Dulu kita mau 
minta investasi perlu persetujuan karena subsidi, perlu 
persetujuan pemegang saham, sangat sulit karena itu 
menyangkut angka subsidi APBN. Makanya pencapaian-
pencapaian pertama kali hasilnya 55 – 60 persen. Itu belum 
berbicara kualitas, itu baru berbicara serapan atau kapasitas 
untuk spending. Setelah itu kita mulai perbaiki dan tantang 
lagi, kita perbaiki metodologinya, bahkan kita buat untuk 
angka investasi yang benar-benar siap diimplementasikan. 
Jangan sampai begitu masuk tahun fiskal investasi masih 
dalam tahap pembahasan yang seharusnya selesai di tahun 
sebelumnya.

 Jadi kita ada implementasi tahun yang sedang berjalan 
sambil persiapan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini 
yang sekarang kita pacu. Saya ngerti kalau di hulu misalnya 
mereka sudah menyampaikan workplan dan budget yang 
harus detail, kemudian ada POD, tidak apa-apa. Menurut 
saya rencana kerja kita kalau ada regulator yang memerlukan 
itu dari sisi merancangkan penerimaan dan pengeluaran cost 
recovery. 

Sejauhmana terserap investasi yang selama ini, dan 
apa kendala implementasi investasi itu? Memang pada 
awalnya rata-rata terserap kurang 60 persen, tapi per tahun 
2009 rata-ratanya naik hampir 90 persen dari rencana. Ada 
kendala internal dan eksternal. Kendala eksternal, sesuatu 
yang tidak bisa kita kontrol misalnya perizinan, diubahnya 
rencana tata ruang, dan sering kali kerjasama dengan partner 
yang tidak kita harapkan.

Sedangkan kendala internal, pertama, perubahan-
perubahan asumsi kita Kedua, kita sering kali melakukan 
proses-proses yang belum mencerminkan kondisi 

sebenarnya. Contoh dalam pengadaan barang, owner estimate 
kita masih berbasis tahun lalu sementara pasar sangat volatile 
semua harga berubah. Bayangkan kita melakukan tender 
sekarang, tetapi membuat OE setahun yang lalu. Harga 
sebulan yang lalu pun kadang tidak valid lagi. 

Bagaimana dengan penyapihan antara core dan non 
core business Pertamina kepada anak perusahaan yang 
masih tersangkut? Tentunya kegiatan bisnis kita untuk core. 
Kita tidak berinvestasi untuk non core. Untuk yang non core kita 
mempunyai road map bagaimana return binis anak perusahaan 
non core? Kita setujui dulu untuk core bisnis. Kalau setuju core 
business, yang non core business mau diapakan? Apakah kita 
mempunyai keahlian di non core?

Misalnya Patra Jasa, mengapa kita mendivestasi Patra 
Jasa? Pertama, Patra Jasa non core; kedua, keuntungannya 
tidak optimal. Nilai pasar Patra Jasa itu di atas Rp 3,4 triliun. 
Kalau saya depositokan saja kita dapat Rp 340 miliar. Kalau 
sekarang untungnya hanya Rp 13-17 miliar, mengapa 
kita harus memiliki Patra Jasa? Kecuali Patra Jasa dapat 
memberikan laba Rp 500 miliar, nice to have. Kenapa harus 
menjaga non core, kalau keuntungannya tidak memadai?

Menurut saya inilah yang harus dirasionalisasi yang non 
core itu seperti apa. Termasuk aset non produktif juga harus 
dilihat kembali tingkat pemanfaatannya. Pokoknya saya stick di 
core business, oil and gas, geothermal dan energi alternatif. Di 
luar itu justifikasinya harus jelas.

Bagaimana kebijakan diversifikasi energi? Tolong dilihat 
kembali ke anggaran dasar yang menyatakan bahwa bisnis 
Pertamina adalah bisnis minyak dan gas bumi, panas bumi, dan 
energi alternatif. Kalau yang core tetap kita challenge, misalnya 
Pertagas bisakah seperti PGN? Saya bilang Pertagas mindset-
nya bukan mindset upstream tetapi mindset downstream. 
Bagaimana PGN bisa beli gas dari kita, tapi untungnya PGN 
lebih banyak? Pertagas jangan cuma mengurusi membangun 
pipa saja, tapi harus ada peningkatan margin. Jadi ketika 
sekarang pasar gas shortage, mestinya yang paling untung 
adalah perusahaan gas. 

Kenapa PGN lebih untung? Karena PGN tahu siapa 
konsumennya, siapa yang paling butuh gas dan di mana lokasi 
konsumen tersebut. Jadi Pertagas mindset-nya sudah harus 
downstream, service, and knowing your the customers.

Jadi dalam hal memilih investasi yang bisa dijalankan 
mungkin diantaranya yang visible? Intinya strateginya harus 
pas, jangan hanya misalnya untuk SPBU. Misalnya supaya 
pesaing tidak menguasai lokasi, kita harus punya 20-30 
persen dari SPBU, oke saya setuju. Tapi jangan sampai yang 
20 persen ini rugi dan menjadi beban. Harus dilihat lokasinya 
seperti apa.

Begitu kita bangun SPBU, ini kan market size-nya relatif 
tetap, berarti kita bersaing dengan yang punya frinchise kita 
(SPBU DODO, red). Istilahnya we shoot our own feet! Kalau 
dilihat di situ apa yang sehat? Oke kita akan membangun 
SPBU COCO, di mana lokasinya? Muncul pemikiran di lokasi 
perumahan. Ini yang kita mau gali. 

Kita melakukan investasi bukan hanya semangat untuk 
punya SPBU COCO. Boleh semangat, tetapi harus rasional. 
Perhitungan bisnisnya harus jelas dan jangan jadi beban. 
Karena Pemasaran dan Niaga harus efisien.

Begitu juga dengan teman-teman di kilang, Anda ingin 
berbuat apa? Untuk mengurangi residu, ok kita dukung. Tetapi 
kembali metodologi investasinya harus sama.

Bagaimana perhitungan untuk pengembangan kilang? 
Di Hilir, sebaik apapun kilang bisa tetap rugi sama dengan 
kilang diseluruh dunia, sebaik apapun, seefisien apapun bisa 
tetap rugi. Karena apa? Karena harga produk dan harga bahan 
bakunya yang begitu kecil bedanya itu. Dan itu merupakan 
risiko kilang. Itu merupakan inherited risk dari kilang, industrinya 
ada siklusnya, boleh kita percaya siklus atau tidak tapi 
kenyataannya itu.

Sedangkan di hulu ketika anda melakukan produksi, pasti 
untung kalau kita tidak mengalami sial. Jadi ini yang harus 
kita tingkatkan dan harus kita lihat juga sekarang, orang lebih 
mengembangkan ke hulu bahkan sekarang sudah menjadi 
trend di mana industri downstream sudah dikurang-kurangi. 

Seperti Shell sekarang ini mengurangi kilang, begitu 
juga dengan Exxonmobil sama mengurangi kilang. Kalau 
Shell, ExxonMobil dan BP mereka bukan NOC, mereka tidak 
perlu security of energy ke Amerika atau Inggris, sedangkan 
Pertamina perlu itu, mau tidak mau Pertamina harus 
membangun kilang. Tapi agar tidak terlalu berisiko hulunya 
harus dipercepat. Bangun kilang ok, tetapi hulu harus lebih 
cepat dari kilang.MPNS/NDJ
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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
Episode 

Subsidi BBM
Greatest Brand of the Decade :
Pertamina, Mesran, dan Pertamax

REDESMON MUNIR
Pertamina Lubricants

Kisah subsidi BBM siap-siap memasuki episode 
berikutnya, yaitu adanya kebijakan Pemerintah untuk 
mengurangi biaya subsidi BBM dengan formulasi 
membatasi pemakai BBM bersubsidi. Reaksi 
masyarakat beragam. Ada yang menggugat mengapa 
yang dilarang memakai BBM bersubsidi adalah pemilik 
kendaraan bermotor? Mengapa tidak pemilik mobil 
pribadi yang notabene orang kaya? Tapi ada yang 
bilang, tidak masalah karena ini akan mengurangi 
kemacetan di jalan kota-kota besar karena pemilik 
motor akan mengirit BBM hanya ‘jalan’ kalau benar-
benar perlu. BBM bersubsidi yang dikenal sebagai 
PKS atau premium, kerosene, dan solar dikonsumsi di 
sektor transportasi dan rumah tangga.

Pertanyaan lain berapa biaya subsidi yang 
akan bisa dikurangi? Apakah seimbang dengan 
ongkos sosial dan politiknya yang biasa ditanggung 
Pemerintah? Tapi yang lain menukas, kalau subsidi 
tidak dikurangi Pemerintah akan semakin tercekik oleh 
besarnya biaya subsidi BBM yang tahun 2008 saja 
pernah menyentuh ke angka Rp 130 triliun!

Besaran dana subsidi BBM yang dinikmati orang-
orang kaya menurut laporan Bank Dunia pada April 
2008, pernah menyentuh angka rata-rata Rp 1,2 juta 
per bulan per orang. Ini yang boleh jadi mendongkrak 
angka subsidi BBM sampai Rp 130 triliun pada periode 
itu. Lalu bagaimana dampak kebijakan itu bagi sistem 
pengadaan, pendistribusian, dan pemasaran BBM 
bersubsidi (yaitu PKS, premium, kerosene, dan solar) 
maupun BBM non subsidi (yaitu, Pertamax, Pertamax 
Plus, Pertamina Dex) oleh Pertamina?

Ongkos BBM bersubsidi  menjadi beban 
Pemerintah karena pertama, konsumsi BBM yang 
terus meningkat. Kedua, tingkat produksi migas 
Indonesia terus menurun sejak tahun 2000, sehingga 
ketergantungan pada crude oil impor dan produk 
BBM semakin tinggi. Ketiga, kurs rupiah terhadap 
dolar AS memperlihatkan posisi rupiah yang rapuh 
dan berkonsekuensi pada pengeluaran dolar oleh 
Pertamina (sebagai dana talangan yang akan dibayar 
Pemerintah) yang semakin tinggi. Plus, faktor keempat, 
harga crude oil dunia meroket. Membengkaklah biaya 
subsidi! 

Kebijakan mengurangi subsidi, kalau efektif terjadi, 
akan mengubah peta bisnis BBM, baik  yang bersubsidi  
maupun non subsidi. Artinya, konsumsi BBM non 
subsidi secara normal akan semakin meningkat dan 
ini peluang bisnis bagi Pertamina. Tapi kondisi ini 
sekaligus akan menggairahkan pemain lain, baik 
perusahaan asing dunia maupun perusahaan swasta 
nasional, bergerak di bisnis retail BBM.

Pintu suplai BBM 
bersubsidi yang 
telah dibuka oleh 
Pemerintah dengan 
memasukkan pemain 
lain (Petronas, Shell, 
dan AKR) akan 
membuka pintu itu 
semakin lebar, dan 
ini berarti tantangan 
Pertamina akan 
semakin besar. 
Apakah konsumen 
akan membeli bbM 
non subsidi di SPBU 
Pertamina atau di 
SPBU pesaing? Mari 
kita bergerak cepat 
dan tepat agar tak 
kalah bersaing!MP

Reputasi merek kembali dianugerahi kepada Pertamina, 
Mesran dan Pertamax oleh Konsultan MarkPlus melalui  
Marketeers pada Kamis, 27 Mei 2010 di Ballroom Four 
Seasons Hotel Jakarta. Merek Pertamina dan produknya 
terpilih dalam kategori Resources untuk korporat dan produk. 
Penghargaan ini diserahkan oleh Founders dan President 
MarkPlus Hermawan Kertajaya kepada Deputi Pemasaran 
Hanung Budya Y. dalam sebuah acara Presentation Award 
yang digelar 10 tahun sekali. Anugerah ini diberikan untuk 
10 jenis industri seperti telekomunikasi, otomotif, banking, 
finance, consumer dll. Sebelumnya, beberapa anugerah 
sebagai penghargaan kinerja merek telah diterima Prima XP 
sebagai Top Brand, ICSA dan Mesran sebagai Indonesian 
Original Brand (IOB).

Dalam penjelasannya, Hermawan menyatakan bahwa 
merek-merek  dipilih melalui pendekatan Editor choice tetapi 
juga netizen choice melalui online polling di Facebook The 
Marketeers Fan Page.  Merek-merek terpilih harus mampu 
melewati tantangan pasar yang ada, tetapi juga berprestasi 
secara fenomenal dalam periode 10 tahun terakhir.  
Tantangan itu meliputi perubahan technology, political-
legal, social-culture, economy-market. Merek yang berhasil 
melewati tantangan ini menjadi kuat dalam menghadapi 
persaingan. 

Soal prestasi fenomenal ini, apresiasi diberikan lebih 
tinggi kepada merek yang berhasil menggapai prestasi 
internasional, disamping di dalam negeri.  Ini membuktikan 
hanya merek-merek yang kuat dalam 10 tahun (decade) 
terakhir di benak konsumen tampil sebagai the greatest. 
beberapa netizen menyampaikan kenapa memilih Pertamina 
dan produknya. Jhodi Irawan  menuturkan “Pertamina dah 
banyak banget menyumbang pembangunan negeri...BUMN 
yang benar-benar harus dijadikan kebanggan dan lokomotif 
laba Indonesia.....semoga jaya selalu untuk Pertamina. 
Lain lagi Bapake Lana Lana menulis Honda Motorku, Adira 
Leasingku, Mesran Oliku, Pertamax Bahan Bakarku. Tagline 
yang dipopulerkan Unit Pelumas Kita Untung Bangsa Untung 
juga ditulis oleh Herry Yuwarto  dalam akun facebook-nya.

Bagi  kita sebagai insan Pertamina penghargaan yang 
diberikan oleh MarkPlus perlu disyukuri bahwa  merek 
Pertamina, Mesran dan Pertamax kuat di benak konsumen. 
Artinya merek ini sudah menjadi preferensi oleh konsumen. 
Ini modal penting bersaing dengan para kompetitor dalam 
dan luar negeri. Tetapi jangan lengah sedetikpun. Sebagai 
negara berpenduduk ke 4 terbesar di dunia, maka pasar 
Indonesia menjadi incaran produsen BBM dan oli. Jutaan 
liter bahan bakar Pertamax dan ratusan ribu kiloliter pelumas 
dibutuhkan konsumen Indonesia. Kedua bisnis ini bernilai  
puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, dengan tingkat profit 
yang sangat menjanjikan. Apalagi kalau subsidi bahan bakar 
dicabut, wah....gurih bisnis BBM. Pemain kelas dunia akan 
semakin ekspansif mengembangkan bisnisnya di Indonesia. 
Merek global dan lokal akan semakin antri masuk ke pasar 
Indonesia, apalagi tidak ada business barrier.  Kesepakatan 
AFTA, CAFTA sudah berlaku dengan tarif masuk nol persen. 

Maka manajemen dan insan Pertamina harus menyadari 
dan bersatu padu membangun merek Pertamina dan 
produknya menjadi sebuah brand equity yang kuat. Menjadi 
lebih superior di tahun-tahun depannya. road map yang 
disusun Pertamina harusnya juga menjadikan merek sebagai 
indikator keberhasilan perusahaan. Merek sudah harus 
menjadi intangible asset kebesaran Pertamina di masa 
depan.

Tahun  ini dan ke depannya, jelas persaingan akan 
semakin ketat. Merek akan menjadi atribut yang akan 
berperan penting bagi konsumen, ketika akan membeli 
sebuah produk. Maka merek harus memiliki diferensiasi, 

positioning dan memberi nilai yang kuat dibenak konsumen. 
Kemampuan konsumen dalam mengingat merek tidak 
banyak, konsumen Indonesia gampang lupa (short term 
memory) apalagi derasnya merek import masuk dan 
di apresiasi konsumen. Sudah saatnya asosiasi positif 
Pertamina SPBU Pasti Pas, peningkatan produksi minyak 
mentah Pertamina EP,  pelumas sudah dijual di outlet-outlet 
Australia, Jepang dll dibangun lebih intensif, sehingga 
persepsi merek Pertamina menjadi sangat kuat.

Pada era new wave marketing membangun merek ini 
tidak semata-mata melalui iklan TV, cetak dan lain-lain, 
tetapi sudah melalui cara berbeda. Semakin banyak orang 
meninggalkan kampanye yang bersifat massif. Kemajuan 
teknologi komunikasi sudah membuat era marketing menjadi 
consumer centric.   Produsen dan konsumen berada dalam 
garis horizontal. Lebih positif dilakukan interaksi secara 
intens dengan konsumen dibanding komunikasi satu 
arah.bahkan branding strategy saja sudah kalah penting 
dibanding caring. sponsorship dan event saja belum cukup 
kalau hanya sebagai tontonan saja. Komunitas sudah 
menjadi influencer penting yang dengan sukarela berbagi 
informasi melalui situs jejaring sosial. Riset Pelumas 2010 
menunjukkan komunitas bisa tumbuh menjadi brand loyalist, 
maka keberadaan komunitas menjadi priority dalam program 
pemasaran.

Secara manajemen pemasaran ada kaidah 4C 
(Company, Consumers, Competitor dan Change) yang akan 
mempengaruhi siklus bisnis. Kita harus menyesuaikan diri 
dengan kaidah 4C ini. Lihat saja perusahaan minyak asing 
berani investasi miliaran rupiah dalam membangun merek 
walau sales volume belum bisa menutup biaya investasi 
dalam jangka waktu 5 tahunan. Tetapi inilah kebijakan yang 
memiliki target dalam jangka panjang. 

Saat ini saja dua perusahaan sudah diberi kewenangan 
menyalurkan bensin dan solar di Sumatera dengan volume 
terbatas. Kalau  perusahaan tersebut berhasil menjalankan 
tugas pemerintah, maka tentu saja porsi tahun depan 
semakin besar. Apalagi sejumlah perusahaan lain juga 
sudah ekspansi ke Surabaya, Medan, Bandung, sehingga 
memenuhi persyaratan untuk ikut menikmati kue BBM PSO. 
Belum lagi kebijakan Pemerintah yang akan menghentikan 
subsidi BBM dan memberikannya langsung kepada yang 
berhak. Saat ini saja isu pembatasan atau penghentian 
bensin untuk sepeda motor saja sedang menjadi polemik. 
Jadi, para pemain bisnis minyak sedang wait and see dalam 
bisnis ritel BBM.

Sejatinya juga perusahaan tersebut sedang berinvestasi 
merek di pasar Indonesia. Konsumen akan melihat dan 
merasakan perbedaan service yang diberikan oleh para 
kompetitor  Pertamina tersebut. Satu sisi akan memacu 
Pertamina menjadi lebih baik….selalu lebih baik dari 
pesaing.

Nah... dengan penghargaan yang diberikan oleh 
MarkPlus dan lembaga lainnya harus menjadi pemacu 
semangat insan Pertamina untuk membangun perusahaan 
ini menjadi lebih baik. Jadilah insane Pertamina yang selalu 
menjadi brand loyalist, brand ambassador hingga brand 
advocator untuk produk-produk Pertamina. Lima belas 
ribu lebih pekerja Pertamina akan mampu menjadikan 
perusahaan migas yang berkualitas dunia. Perusahaan 
dengan reputasi baik, pasti memiliki merek yang kuat. Merek 
kuat akan memberikan jaminan bagi konsumen memilih 
Pertamina dan produknya.MP
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Sosialisasi Biosolar 
ke Pengusaha SPBU 
di Medan

Peran Perusahaan Minyak Nasional 
Semakin Diperhitungkan

POR Pemasaran & Niaga : 
Satu Hati dan Visi Meniti 
Prestasi

CANCUN  Peran national 
oil company (NOC)  atau 
Perusahaan Minyak Nasional 
selepas resesi ekonomi tahun 
2008 akan semakin penting, 
bahkan mampu menandingi 
peran perusahaan minyak 
internasional. Demikian di-
sam paikan Chairman PFC 
Energy International Vahan 
Zanoyan pada pembukaan 
NOC Forum 2010 di Cancun, 
Meksiko (21/5). “Dunia IOC 
(Perusahaan Minyak In-
ter nasional, red) sedang 
meng alami stagnansi,” ujar 
Zanoyan.

Menurutnya, perusahaan-
perusahaan internasional 
se perti BP dan Chevron ha-
nya mampu tumbuh melalui 
merger. Di sisi lain, justru 
NOC-lah yang mampu meng-
alami pertumbuhan dengan 

pesat. Dikatakan Zanoyan, 
perusahaan-perusahaan 
mi nyak nasional justru ter-
lihat agresif melakukan in-
vestasi untuk eksplorasi dan 
produksi. “Secara akumulasi, 
to tal investasi top 20 NOCs 
men  capai 37% dari investasi 
glo bal E&P,” ujarnya. Hal ini 
berarti bahwa top 20 NOCs di 
dunia secara rata-rata meng-
alami kenaikan investasi di 
bidang E&P sebesar 13,3 % 
dibandingkan tahun 2008 lalu. 
“Sementara itu, top 20 IOCs, 
hanya mampu naik 1,2 %,” 
im buhnya.   

Petrochina, Petrobras, Pe-
mex, Sonangol, dan Petronas 
disebut-sebut sebagai top 5 
major investor selama tahun 
2009 dan tahun 2010 nanti. 
Sedangkan Pertamina sendiri 
berada di urutan 19  masih 

di bawah PTT Thailand. 
“NOCs juga akan menjadi 
service provider yang sangat 
kuat, seperti di China, Brazil, 
Malaysia, dan Vietnam,” ujar-
nya. “Yang pasti, peran NOCs 
saat ini semakin diperhi tung-
kan,” tambahnya.

Sementara itu, pada NOC 
Forum ke 6 kali ini, Pertamina 
berkesempatan menjadi Co-
Chairman pada sesi Beyond 
the financial crisis. Direktur 
Umum Waluyo menyampaikan 
bahwa kondisi permasalahan 
ekonomi di tahun 2010 ini 
berbeda dengan tahun 2008. 
Bahkan, beberapa negara se-
perti Indonesia, kata Waluyo, 
mampu lepas dari jerat kri-
sis dengan baik. “Hal  ini 
di sebabkan adanya adanya 
pertumbuhan pasar dalam 
negeri dan berkurangnya eks-

por,” ujarnya. 
Di samping itu, Waluyo 

me nyampaikan bahwa po-
tensi naik-turunnya harga 
mi nyak dunia tetap akan 
men jadi tantangan NOCs ke 
depan. Meski demikian, apa-
bila NOCs mampu menang-
kapnya sebagai peluang, 
ma  ka dengan dukungan dari 
pemerintah yang kuat, NOCs 
tetap akan mampu tumbuh 
dan berkembang. 

Forum NOCs ke-6 kali ini 
dihadiri oleh 19 perwakilan 
NOCs dari seluruh dunia. 
Se  lain Pertamina, NOCs 
lain seperti Petrobras, CN-
PC, Pemex, dan StatOil ju ga 
menyam paikan paparan dan 
pan dangan nya atas masa 
depan perusahaan minyak 
nasional ke depan selepas 
resesi eko nomi 2008. MPaby

BALIKPAPAN – “teamwork 
yang baik dan kompak men-
jadi kunci keberhasilan jajaran 
Pemasaran dan Niaga, dalam 
menghadapi tantangan per-
saingan bisnis migas di era 
globalisasi,” demikian di-
sam  paikan Direktur Utama 
PT. Pertamina (Persero) 
Ka ren Agustiawan, dalam 
pembukaan Pekan Olah Raga 
dan Seni, jajaran Direktorat 
Pemasaran dan Niaga (28/5), 
di GOR Banua Patra.

Dengan tema “Satu Ha ti, 
Satu Visi Meniti Prestasi ini”, 
diharapkan menjadi amu-
nisi bagi jajaran Direktorat 
Pemasaran dan Niaga, agar 
lebih confidence, compe-
titi veness, serta makin me-
nguat kan teamwork da lam 
menjalankan tugas pe ma-
saran. 

Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina, Djaelani 
Sutomo menambahkan Pe-
kan Olah Raga dan Seni ini 
bertujuan untuk  membangun 
kebersamaan dan kekom-
pak an pekerja, yang ber-
muara pada dukungan ki-
nerja Pertamina menuju 
perusahaan berkelas dunia 
yang tengah menghadapi 
persaingan dengan pemain 
asing. “Semoga kegiatan ini 
bisa membangun sportivitas 

serta citra perusahaan dimata 
masyarakat, dan akhirnya 
akan meningkatkan kinerja 
perusahaan,”papar Djaelani.

Ajang tahunan yang di-
gelar selama dua hari ini, 
diikuti 842 peserta dari 12 
kontingen, yakni dari Per-
tamina Pusat, Sumbagut, 
Sum bagsel, JBB, JBT, Jatim 
dan Balinus, Kalimantan, 
Sulawesi, Malirja, Pertamina 
Retail, Patra Niaga, dan 

Pertamina Tongkang.
Tujuh lokasi pertandingan 

yang tersebar di Balikpapan, 
dimaksimalkan panitia untuk 
menggelar lima cabang olah 
raga yang dipertandingkan, 
meliputi Tenis, Bulutangkis, 
Futsal, Sepakbola, dan Bola 
Volley. Pada akhir acara, 
peserta dari masing-masing 
kontingen diberi kesempatan 
tampil dalam talent show 
acara kesenian.KUN

Direktur utama Karen Agustiawan memberikan ucapan selamat bertanding 
kepada perwakilan peserta POR.
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MEDAN – Untuk mempersiapkan peluncuran Biosolar 
di Medan, Pertamina Pemasaran BBM Retail Region 
I mengadakan sosialisasi produk Biosolar kepada 
pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU). Acara sosialisasi ini diadakan Senin (24/5) di 
Aula Serbaguna Pemasaran Region I Medan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, pertengahan 
tahun ini Pertamina akan menyalurkan produk Biosolar 
sebagai pengganti Solar, ke SPBU yang dilayani dari 
Instalasi Medan Group (IMG). IMG sebagai supply point 
terbesar di Sumut, melayani lebih dari 200 SPBU di 
wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Langkat, Asahan, 
Simalungun, serta sebagian provinsi NAD bagian timur 
dan tenggara.

 “Biosolar merupakan hasil dari pencampuran minyak 
solar dengan minyak nabati yang berasal dari tanaman 
atau lemak hewani yang diproses,” ungkap Pjs. GM 
Pemasaran BBM Retail Region I, Tengku Fernanda. 

 Tengku Fernanda mengungkapkan bahwa Biosolar 
yang akan diluncurkan di Medan adalah Biosolar B-5 
dengan kandungan 95% minyak solar dan 5% Fatty 
Acids Methyl Esterm (FAME). Dengan cetane number 48, 
produk ini dapat digunakan untuk mobil-mobil bermesin 
diesel pada umumnya tanpa 
perlu modifikasi. Tambahnya 
lagi bahwa Biosolar akan di-
lepas ke pasaran dengan 
har ga setara dengan harga 
pro duk Solar bersubsidi, dan 
margin bagi pengusaha juga 
disetarakan dengan produk 
solar bersubsidi.

 D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama, SR Retail Wila-
yah II Sumut, Teuku Desky 
Arifin, menyampaikan bah-
wa   Biosolar termasuk bahan 
bakar  ramah l ing kungan 
yang dapat diperbarui dan 
ter urai secara alami. Desky 
juga mengungkapkan bahwa 
emisi gas buang Biosolar lebih 
rendah karena pembakaran 
yang lebih sempurna, se-
hingga dapat mengurangi 
po lusi udara jika digunakan 
secara berkelanjutan. Selain 
itu, Biosolar juga mampu mem-
perpanjang umur mesin karena 
memiliki sifat detergensi/pem-
bersih.

Salah seorang pengusaha 
SPBU 14.201.1145 Tety memin-
ta kepada pihak Pertamina 
untuk melakukan sosialisasi 
kepada konsumen, agar me-
re ka lebih me mahami dan 
me ngetahui produk baru dari 
Pertamina.

 Dengan memasarkan 
produk BBN ini, selain memberi 
kontribusi dalam pelestarian 
lingkungan dan ketersediaan 
energi, Pertamina juga memberi 
dampak pada pengembangan 
masyarakat terutama petani 
penghasil bahan BBN. Sampai 
saat ini ,  Pertamina telah 
memasarkan Biosolar melalui 
SPBU di Jakarta, Denpasar, 
dan Surabaya.MPPMS REG.I
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Keamanan Adalah Tanggung Jawab Bersama 

Workshop Perhitungan Beban Emisi Kegiatan 
Pemasaran di Surabaya

Latihan Drill ISPS Code :

Tim HSE Pengapon Atasi Kebakaran 
di Kapal Moa
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SURABAYA  berkai tan 
dengan pematuhan terhadap 
UU No. 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan dan PerMen LH 
No. 13 tahun 2009 tentang 
Baku Mutu Emisi Sumber 
Tidak Bergerak Bagi Usaha 
dan/atau Kegiatan Migas, 
Per tamina mengadakan 
Work shop Perhitungan Beban 
Emisi Kegiatan Pemasaran, di 
Surabaya, (20/5). 

Dalam kegiatan tersebut 
hadi r  As is ten Deput i  I I 
KLH Urusan Pengendalian 
Pencemaran Sumber Pertam-
bangan, Energi dan Migas, 
VP HSE Corporate dan HSE 
M&T Business Support serta 
peserta dari berbagai wilayah 
kegiatan M&T.

Kar l iansyah,  Asisten 
Deputi II KLH pada acara 
ini menjelaskan bahwa  UU 

lingkungan hidup yang baru 
memberikan kemudahan 
dalam penyusunan dokumen-
dokumen lingkungan. Con-
tohnya aturan mengenai UKL/
UPL (Upaya Pengelolaan 
Lingkungan/Upaya Pe ma n-
tauan Lingkungan) de ngan 
format yang lebih sederhana 
serta sifatnya lebih sebagai 
SOP Plus sehingga dapat 
disusun sendiri dengan mudah 
oleh pemrakarsa kegiatan. 

Namun,  Kar l iansyah 
me ngingatkan, yang harus 
men jadi perhatian adalah 
definisi baru Pencemaran 
Ling kungan. Yaitu, masuk 
atau dimasukkannya makhluk 
hidup, zat, energi dan/atau 
komponen lain ke dalam ling-
kungan hidup oleh kegiatan 
yang melebihi baku mutu 
ling kungan hidup yang telah 
ditetapkan. 

sementara itu vP Hse 
Corporate Joko Susilo, dalam 
sambutannya menyampaikan 
komitmen BOD dan segenap 
jajaran manajemen Pertamina 
dalam mendukung upaya 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan khususnya di dae-
rah operasi Per tamina.

Dalam kesempatan ini 
Man. HSE M&T Business 
Support Masjuli memaparkan 
tentang metode dan referensi 
yang akan dipakai dalam 
pengukuran emisi fugitive 
untuk tangki, sambungan pipa, 
valve, dll. KLH menyetujui 
metode yang dipaparkan dan 
dibahas dalam Forum Nasional 
pada 3-4 Juni 2010.

Masjuli menyampaikan 
manfaat serta kesepakatan 
dari pertemuan ini. Pertama, 
menunjukkan bahwa Dit. 
M&T telah mematuhi UU dan 

SEMARANG – Seorang awak 
kapal tiba-tiba terlempar ke 
laut sesaat setelah api ber-
kobar di dapur Tug Boat Moa. 
Tak lama, kapal bantuan da-
tang menolong korban dan 
langsung mengangkatnya ke 
atas kapal. Begitu sampai di 
daratan, korban pun langsung 
diselamatkan. 

Beberapa menit kemudian, 
mobil pemadam kebakaran 
datang untuk memadamkan 
api yang masih berkobar di 
Tug Boat Moa. Dengan aksi 

yang sigap, petugas pun ber-
hasil melumpuhkan si jagoan 
merah.

Demikian sekelumit drama 
dalam skenario Pelatihan 
drill International ship & 
Port security (ISPS) code 
di Terminal Khusus Dermaga 
Deli Instalasi Pengapon, 
Ra bu (26/5). Pelatihan ini 
melibatkan sekitar 30 orang 
dari berbagai fungsi terkait 
di Instalasi Pengapon, Perta-
mina Unit Pemasaran IV 
Wilayah Jateng & DIY.

Menurut Pengawas Ope-
rasi LK3 Pengapon Tarsudin, 
latihan seperti ini bertujuan 
agar setiap pihak bisa tang-
gap jika terjadi insiden. “Ka-
rena itu, pada saat latihan, 
jangan kaku atau bercanda. 
Anggap saja seperti terjadi 
sungguhan,” ujarnya.

Selain dari Perta mina, 
pelatihan juga diawasi oleh 
perwakilan dari Administrator 
Pelabuhan (Adpel). Salah 
sa tu perwakilan Adpel, yai-
tu Sumarno menjelaskan 

pelatihan seperti ini sangat 
bagus jika diadakan rutin. 
Bahkan ia pun mengaku 
siap jika Pertamina berniat 
mengadakan pelatihan ga-
bungan dengan Adpel.

“Dengan latihan ini petu-
gas diharapkan sudah tanggap 
dan terampil menggunakan 
alat-alat yang akan dipakai. 
Kan sayang kalau alat bertek-
nologi tinggi jarang digunakan. 
Atau ketika akan digunakan 
ternyata tidak biasa,” katanya. 
MPUPMSREGIV

Peraturan lingkungan hidup 
yang baru.

Kedua, menindaklanjuti 
komitmen Dirut Pertamina 
pada Forum Lingkungan 
Na sional bahwa Pertamina 
berperan serta dalam mengu-
rangi efek gas rumah kaca.

Ketiga, menyetujui me-
tode dan referensi untuk 
mengidentif ikasi sumber 
emisi fugitive serta untuk 
menghitung beban emisi, 
yang akan menjadi acuan 
bagi upaya pengendalian 
internal yang lebih terarah 
untuk menekan losses produk 
maupun emisi dari kegiatan 
Pemasaran.

Keempat, perhitungan 
emisi fugitive ini akan diterap-
kan di seluruh kegiatan Dit. 
M&T dengan target selesai 
pada Oktober 2010.MPPMS 
REG. V

CILACAP  RU IV sebagai 
kilang minyak yang terbesar 
ditanah air dengan kapasitas 
produksi minyak 348.000 barel 
perhari merupakan kilang 
yang sangat strategis dengan 
produk yang beragam. Produk 
yang dihasilkan kilang RU IV 
antara lain bbM, non bbM 
dan petrokimia.  

Karena kilang RU IV ini 
ditetapkan sebagai obyek vital 
nasional oleh pemerintah, 
maka seluruh pekerja maupun 
mitra kerja wajib berpartisipasi 
aktif dalam menjaga aset 
bangsa ini. “Karena ke aman-
an adalah tanggung jawab 
kita bersama,” demikian di-

POTENSI PANAS BUMI 27 RIBU MEGAwATT
Jakarta (Koran tempo) – PT PLN (Persero) terus 

mengembangkan energi panas bumi sebagai energi 
alternatif. PLN mendorong pembangunan pembangkit listrik 
tenaga panas bumi (PLTP) di beberapa lokasi potensial di 
Indonesia melalui program percepatan pembangkit tahap 2. 
“Proyek percepatan tahap 2 nantinya akan menyuplai listrik 
sebesar 10 ribu megawatt,” kata Sekretaris Perusahaan 
PLN Ida Bafus G. Mardawa P. Menurut Mardawa, dari total 
10 ribu megawatt, 40 persen (3.977 megawatt) berasal 
dari PLTP. Data PLN menyebutkan, potensi panas bumi di 
Indonesia sebesar 27 ribu megawatt, 70 persennya terletak 
di kawasan konservasi. Namun kapasitas panas bumi yang 
telah dimanfaatkan hingga sejauh ini baru mencapai 1.180 
megawatt. “Padahal potensi panas bimi dapat menambah 6 
persen dari total suplai energi nasional,” ujarnya.

PRODUKSI BLOK CEPU 19.500 BPH
Jakarta (seputar Indonesia) – Produksi minyak 

Blok Cepu mencapai 19.500 barel per hari (bph). Angka 
tersebut lebih tinggi 500 bph ketimbang awal Maret lalu 
sebesar 19.000 bph. “Status sampai Jumat produksi 
19.500 bph,” ungkap Kepala Bina Humas dan Hubungan 
Kelembagaan BP Migas Sulistia Hastuti W. Lebih lanjut 
Sulistia menjelaskan, kilang Tri Wahana Universal (TWU) 
sudah bisa menyerap hingga 5.500 bph. Sementara 
Pertamina sudah bisa menyerap sebanyak 14.000 bph. 
“Ke (lapangan) Mudi 14.000 bph dan ke TWU 5.500 bph,” 
ujarnya. Menurut Sulistia, produksi minyak Blok Cepu 
sempat menembus angka 20.000 bph. Sementara itu, 
Mobil Cepu Limited (MCL) memulai tender proyek Full Field 
Development (FFD) migas Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa 
Timur, yang di dalamnya meliputi sejumlah proyek.

PEP TEKEN KONTRAK GAS RP 4 TRILIUN
Jakarta (republika) – Presiden Direktur Pertamina 

EP Salis S. Aprilian menandatangani kesepakatan jual 
beli gas antara PT Pertamina EP dan PT Pertamina 
Gas di Jakarta. Perkiraan nilai kontrak untuk 13 tahun 
penyaluran mencapai 401,7 juta dolar AS (hampir Rp 4 
triliun). Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Pertamina 
EP berkomitmen memasok gas sekitar 114,7 triliun british 
thermal unit kepada PT Pertamina Gas untuk NGL Plant 
di Sumatera Selatan. Dalam 13 tahun masa kontrak, 
penyelesaian harian feed gas dari Pertamina EP berada 
pada kisaran sebesar 250 juta standar kaki kubik per 
hari (MMSCFD) pada 2014 dan 80 MMSCFD di 2025. 
Penandatanganan kesepakatan ini merupakan dukungan 
BP Migas untuk memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri. 
Produksi gas Pertamina EP merupakan penopang terbesar 
dari total produksi gas.

MALUKU SIAP TERIMA PI BLOK MASELA
Jakarta (Investor daily) – Pemerintah Provinsi 

Maluku siap menerima penawaran saham partisipasi 
(Participating interest/PI) sebesar 10% dari Lapangan 
Abadi, Blok Masela. Gubernur Maluku Karel Albert 
Ralahalu mengatakan, pihaknya secara kelembagaan 
siap berpartisipasi mengelola Blok Masela, setelah BUMD 
Maluku menggandeng pihak ketiga membentuk PT Maluku 
Energi Nusantara melalui joint venture company. “Kami 
juga siap secara operasional, keuangan, administrasi, dan 
dukungan sumber daya manusia untuk berpartisipasi di 
Blok Masela,” kata Karel.

NELAYAN SEGERA PAKAI GAS
Jakarta (Investor daily) – Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) segera mengalihkan penggunaan bahan 
bakar solar ke gas bagi nelayan. “Pengalihan bahan 
bakar menghemat biaya operasi nelayan. KKP sedang 
berkomunikasi dengan sejumlah pihak sebagai pemasok 
gas,” kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Dedy H Sutisna. 
Dedy mengatakan, pengalihan penggunaan solar ke gas 
bagi nelayan memang masih terkendala pasokan gas yang 
terbatas. Namun, kata Dedy, KKP gencar berkomunikasi 
dengan sejumlah pihak antara lain, Pertamina dan BP 
Migas. Pengalihan penggunaan BBM bersubsidi ke gas 
dipicu tidak disetujuinya penambahan anggaran subsidi 
oleh DPR. Dedy mengaku, harga gas jenis LNG tidak 
terlalu mahal di kisaran Rp 3.000-an dibanding solar di 
harga Rp 4.000-an. Menurut Dedy, uji coba pengalihan ke 
gas dimulai pada beberapa kapal yang masuk program 
revitalisasi oleh KKP. Revitalisasi kapal sudah masuk ke 
alokasi anggaran APBN-Perubahan tahun 2010.MPNDJ

ungkapkan Security Section 
Head Rusmono RD pada 
saat memaparkan presentasi 
mengenai security dalam 
acara sosial isasi  as pek 
pengamanan guna me ning-
katkan security awareness 
yang digelar di gedung PWP 
(29/4).

Rusmono mengungkap-
kan bah wa security RU IV 
se la  in mengamankan per  -
so nil, materiil, dan ope ra-
si perusahaan juga meng -
amankan dokumen per-
usahaan. “Karena itu, setiap 
personil yang ter kait langsung 
dengan perusahaan haruslah 
sadar security atau peduli, 

mengerti dan memahami as-
pek keamanan,”ujarnya.

Sosialisasi yang diikuti 
oleh mitra kerja kontrak tetap 

maupun temporer ini digelar 
sebanyak empat angkatan 
yaitu pada 29-30 April 2010 
dan 6-7 Mei 2010.MPRUIV



no. 23
Tahun XLVI, 7 Juni 2010DINAMIKATRANSFORMASI 6 no. 23

Tahun XLVI, 7 Juni 2010DINAMIKATRANSFORMASI 7

Balance Sigma - Kolaborasi Balance 
Scorecard &  Six Sigma

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management  - Dit. PI & MR   Sumber : Managementlife tahun 2010
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UPAYA PERUSAHAAN DALAM MENJAGA KESEHATAN PARA PEKERJA PERTAMINA
Transformasi di Pertamina tengah bergulir cepat menuju 

visi menjadi Perusahaan kelas dunia. Perubahan ini adalah 
harga yang tidak bisa ditawar lagi apabila ingin bersaing di 
lingkungan bisnis minyak dan gas bumi yang makin kompetitif. 
Salah satu persyaratan untuk menjadi kelas dunia adalah 
memiliki sumber daya manusia yang produktif. Dan produk-
tifitas Pekerja seringkali terganggu dikarenakan hal-hal yang 
terkait dengan kondisi kesehatannya. Di sinilah salah satu 
peranan HR medical, sebagai bagian dari perusahaan, untuk 
mendukung transformasi. 

HR Medical di bawah struktur Direktorat SDM adalah 
representasi Perusahaan dalam berbagai aktifitas terkait 
Kesehatan Pekerja. Mulai dari penetapan kebijakan, penyedi-
aan Layanan Kesehatan sampai berbagai upaya peningkatan 
derajat Kesehatan dilakukan sebagai upaya menjaga dan 
meningkatkan derajat Kesehatan Pekerja. Upaya terkini yang 
tengah digalakkan adalah merubah paradigm, dari para-
digm sakit menjadi paradigm sehat. Selama ini ada kesan di 
masyarakat bahwa Pekerja Pertamina itu enak, tidak perlu 
khawatir bila sakit karena sakit apa saja ditanggung. Saat ini 
pemikiran seperti itu harus digeser menjadi Pekerja Pertamina 
memilih untuk tidak sakit. Paradigma sehat dapat membantu 
meningkatkan produktifitas, meningkatkan loyalitas Pekerja, 
menurunkan biaya Kesehatan dan meningkatkan citra 
perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan daya saing 
Perusahaan.

Inti dari Paradigma Sehat di Pertamina adalah pember-
dayaan Pekerja dan keluarganya. Untuk dapat diberdayakan 
maka diperlukan fasilitasi informasi, kegiatan, kebijakan dan 
fasilitas lainnya. Untuk itu Perusahaan melalui HR Medical 
melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Optimalisa
si Medical Check 
Up (MCU).  MCU 
adalah kegiatan 
skrining Keseha-
tan yang rutin 
dilakukan bagi Pekerja setiap tahun. Upaya ini sangat penting 
untuk deteksi dini (early diagnosis) berbagai penyakit dan 
menindaklanjuti segera untuk mencegah perburukan penyakit. 
Namun kesadaran tentang pentingnya MCU ini masih rendah 
sehingga Pekerja perlu diingatkan dan ditindaklanjuti. Pada 
beberapa wilayah, dilakukan pula upaya jemput bola dengan 
‘mendekatkan’ fasilitas MCU ke lokasi kerja. Ini dilakukan 
untuk memudahkan para pekerja  yang memiliki keterbatasan 
waktu maupun memiliki mobilitas yang tinggi.

2. Program Manajemen Faktor Risiko.  setiap penyakit 
memiliki factor risiko, bila kita memiliki factor tersebut maka 

kemungkinan terjadinya 
suatu penyakit akan 
semakin besar. Cegah 
penyakit = hilangkan factor 
risiko. Contoh kegiatannya 
adalah program berhenti 
merokok. 

Memanfaatkan 
momentum World No 
Tobacco Day 2010 tanggal 31 mei yang lalu, beberapa wilayah 
kerja mengadakan klinik/program berhenti merokok. Untuk di 
Kantor Pusat program ini dinamakan Quitters Are Champions 
(QAC). Berhenti merokok pada Pekerja menjadi penting bagi 
Perusahaan karena merokok dapat menyebabkan berbagai 
penyakit yang dapat menurunkan produktifitas kerja.

3. Kampa
nye Promosi 
Kesehatan. 
Informasi 
tentang 
Kesehatan 
sebenarnya 
mudah saja didapat dari berbagai sumber. Dan di Pertamina 
terdapat berbagai cara yang dapat dimanfaatkan untuk me-
nyampaikan informasi tentang Kesehatan, mulai dari media 
cetak, broadcast, Pertamina TV, dan promosi secara langsung 
(Direct Campaign). Khusus untuk direct campaign, diharap-
kan pesan sehat dapat secara langsung mempengaruhi para 
pekerja untuk berparadigma sehat. Pada momentum World 
No Tobacco Day 2010, Direktur SDM, Ibu Rukmi Hadihartini 
yang didampingi oleh SVP HR, Mamad Samadi dan VP HR 
Operation, Yudo Irianto melakukan direct campaign berupa 
penyebar an flyer langsung kepada Pekerja dan menyampai-
kan ajakan untuk mengikuti program Quitters Are Champions. 

4. 
Ke giatan 
Kebugaran. 
Aktifitas fisik 
yang cukup 
adalah jalan 
menuju sehat. 
Untuk itu Perusahaan memfasilitasi Pekerja dengan berbagai 
fasilitas kebugaran dan even-even olahraga. Hampir semua 
unit memiliki fasilitas kebugaran dari skala kecil sampai besar. 
Untuk even olahraga, terdapat berbagai kegiatan seperti 
senam jum’at pagi, program bugar dan sehat (PBDS) serta 
kegiatan senam khusus yang mengundang instruktur dari 
kalangan public figure.

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

JAKARTA  Untuk peningkatan pemahaman  masalah 
etika dan kecurangan dalam praktek bisnis, Satuan 
Pengawasan Intern (SPI) Pertamina bekerjasama dengan 
ACFE Indonesia Chapter menyelenggarakan workshop 
round table discussion on cultivating ethics and anti 
fraud Program di Gedung Utama Lantai M, pada Selasa 
(25/5).  ACFE (Association of Certified  Fraud Examiners) 
adalah suatu organisasi yang memberikan pelatihan dan 
pendidikan untuk pencegahan tindakan kecurangan dalam 
praktek  bisnis.  

Acara dibuka oleh Ketua ACFE Indonesia Gatot 
Trihargo, diikuti sambutan selamat datang dari Kepala SPI 
Luhur Budi Djatmiko. Hadir dalam pembukaan Direktur 
Keuangan Pertamina M. Afdal Bahauddin dan Direktur 
Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo.

Luhur Budi Djatmiko dalam kesempatan tersebut 
mengatakan kita harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi 
dalam beberapa tahun terakhir, seperti Enron di Amerika, 
untuk tidak jatuh akibat kerikil yang sama. “Tanggung 
jawab utama untuk mencegah terjadinya fraud dalam suatu 
perusahaan terletak pada tim manajemen. Dan sudah tu gas  
Satuan Pengawasan Intern membantu manajemen untuk 
dapat melakukan pengawasan yang memadai sehingga 
dapat mencegah fraud di lingkungan perusahaan.” 

Gatot Trihargo menyebutkan bahwa workshop di Per -
ta mina ini adalah yang keduakalinya. Pertama diseleng-
garakan di Bank Mandiri pada 30 Maret 2010. Workshop ini 
bertujuan untuk silaturahmi di antara para penggiat ACFE 
dan juga sharing pengetahuan. “Untuk workshop yang 
kedua ini, kita tidak perlu pergi kemana-mana, tetapi kita 
memilih perusahaan yang bisa dipercaya dan bisa menjadi 
partner untuk ACFE ke depan,” kata Trihargo. 

Gatot mengakui bahwa di Indonesia, ACFE masih perlu 
meningkatkan kualitasnya. “Sebagai keluarga besar ACFE 
Indonesia, kita perlu menginternalisasi, meningkatkan 
kualitas kita,  hingga peran kita dalam memberikan kon-
tribusi pada negara bisa ditingkatkan,“ lanjutnya. 

Berkaitan dengan masalah etika, Gatot menegaskan 
bahwa ACFE harus bisa memberikan mana yang benar 
adalah benar, dan mana yang salah adalah salah, sehingga 
tidak ada yang di wilayah abu-abu.    

Diskusi menghadirkan dua pembicara, Arief Bidjaksana 
(ConocoPhilips) dan Indra Widjaja (Rabo Bank) dengan 
moderator Hari Setianto. Acara ditutup oleh Atjeng Sas-
trawidjaja (pendiri ACFE Indonesia Chapter).MPUHK

Mengembangkan Etika 
dan Mencegah Fraud

Jam menunjukkan pukul 15.47, Pak Bowo nampak tergesa-gesa bergegas pulang. Sesampai di 
komplek, kendaraan diparkir didepan rumah.  Sengaja tidak dimasukkan ke garasi karena akan segera 
pergi ke Rumah Sakit untuk menjenguk salah satu anggota keluarganya yang sedang dirawat. Tiba-tiba 
HPnya berdering. 

“Maaf Pak, terpaksa saya menelpon. Ada yang harus di-approve oleh Bapak…. sekarang, 
soalnya ditunggu sama Customer…” suara si Mahmud diujung telpon. 

“Wah, saya baru sampai nich. Apa ndak bisa ditunda besok…?”
“Ndak bisa Pak, ini Customer besar kita…”
Demi customer (walaupun dengan sedikit menggerutu) terpaksa pak Bowo balik ke 

kantor untuk melakukan approval salah satu proses di aplikasi SAP. Untung Pak Bowo 
adalah pekerja Pertamina di Unit Pemasaran Surabaya yang jarak tempuh kantor 
dan rumah dinasnya tidak memerlukan waktu lama. Bagaimana jika hal tersebut 
menimpa seorang pekerja Pertamina Unit Pemasaran Jakarta yang tinggal di daerah 
Tangerang…? Atau bahkan ketika seseorang sedang dinas ke luar kota..?

Tuntutan bisnis memaksa seluruh komponen organisasi untuk bergerak cepat. 
Apalagi kalo menyangkut kepentingan Customer. Ilustrasi diatas merupakan cerita 
usang yang saat ini tidak akan terjadi karena CSS telah menyediakan Layanan VPN 
Pertamina. Dengan layanan ini, seorang pekerja bisa mengakses sistem intranet di kantor 
dari mana saja dan kapan saja melalui sambungan Internet. Pengecekan pekerjaan, atau 
merelease salah satu proses SAP bisa dilakukan sambil minum kopi di rumah. Rapat-rapat 
koordinasi atau validasi data tagihan/piutang dengan customer yang sering dilaksanakan diluar 
kantor Pertamina, misalnya, dengan mudah bisa dilaksanakan dengan lancar karena pekerja Pertamina 
bisa mengakses data-data SAP langsung dari lokasi. Seorang atasan yang sedang bertugas ke Korea 

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 
Dengan VPN Pertamina, Bekerja Tanpa Batas Ruang dan Waktu

dengan mudah bisa melakukan approval dalam aplikasi People Review yang biasanya dibatasi dengan 
jadwal yang ketat. Seorang yang bertanggung jawab soal stok BBM bisa dengan mudah memonitor stok 
harian ketika harus menghadiri sebuah seminar di Sydney. 

Apa sih VPN itu…? VPN adalah kependekan dari virtual private network, merupakan paket solusi 
komunikasi data (baik berupa data suara, video, atau file digital lainnya) yang memberikan 

layanan berbasis IP ke end user. Layanan VPN dapat menghubungkan dua komputer dengan 
melewati jaringan publik, namun seolah-olah terhubung secara privat, point-to-point. Paket 

data dienkapsulasi (dibungkus atau dikenal dengan istilah tunneling) dan dikirimkan 
dengan proses enkripsi- deskripsi sehingga kerahasiaanya tetap terjaga.

Layanan VPN Pertamina dikembangkan CSS sejak 2005 dengan beberapa 
teknologi koneksi seperti VPN PPTP – PPTP, IPSec VPN, atau SSL VPN yang 
semuanya hanya memerlukan koneksi Internet.  Saat ini kapasitas terpasang sekitar  
1780 concurrent user access. Artinya pada saat yang bersamaan VPN Pertamina 
bisa melayani 1780 pekerja/user-id. Bagaimana jika kita berada di daerah yang belum 
tersedia internet..? Untuk mengakomodasi hal tersebut, CSS menyediakan fasilitas 

akses melalui VPN Dial Up – RAS (remote access server). User bisa mengakses 
system intranet cukup dengan sambungan telpon. Selain dimanfaatkan oleh pekerja 

persero, VPN Pertamina juga digunakan oleh para pekerja di anak perusahaan, bahkan 
para operator mitra PERTAMINA di SPPBE. 
Bagaimana bisa mendapatkan fasilitas ini? 

Cukup dengan mengisi Formulir Permintaan Sarana TI (FSPTI) yang bisa di download dari website 
CSS (http://intra.pertamina.com/css ),  kemudian ditandatangani dan dikirimkan ke Service Desk CSS. Jika 
kurang jelas, bisa menghubungi Help Desk CSS di ext 6666. Mudah bukan..?

Sebelum menjawab 
pertanyaan tersebut, 
ada baiknya Tim 
KoMet menyapa para 
KOMETers di seluruh 
Indonesia dengan slogan, 
“Salam KOMET!!!.” 
Harapannya sampai 
dengan pertengahan 
tahun ini semakin banyak 
Insan Pertamina yang 
terlibat aktif dalam 
berbagi pengetahuan dan 
pengalaman dengan para 
KOMETers lainnya.

Untuk kegiatan 
off-line, budaya berbagi 
pengetahuan ini 
diimplementasikan melalui 
tulisan di berbagai media 
cetak, sosialisasi dan 
kegiatan forum diskusi 
yang diselenggarakan 
oleh Tim & PIC KOMET 
di Kantor Pusat dan 
Unit Operasi/Bisnis/
Usaha. Seperti ulasan 
mengenai kegiatan 
Roundtable Forum RU V Balikpapan pada Edisi Media Pertamina sebelumnya, 
dimana kegiatan tersebut ternyata mendapat respon yang sangat baik dari 
para pekerja mulai dari frontliner sampai dengan jajaran Tim Manajemen 
RU V Balikpapan. Untuk Kantor Pusat pun, Direktur Bpk. Bagus Setiardja - 
Dir. Hulu dan Bpk. Waluyo - Dir. Umum yang berperan sebagai Champion 
dalam implementasi Knowledge Management Pertamina telah menunjukkan 
dukungan dan komitmennya dengan menjadi narasumber utama dalam Forum 
KOMET yang lalu. Dan perlu diketahui bahwa untuk menjadi narasumber 
terbuka bagi seluruh Insan Pertamina yang memiliki keahlian dan pengalaman 
untuk dibagikan, tanpa memandang level jabatan pekerja tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan on-line, KOMET memiliki intranet dengan 
alamat http://portal.pertamina/com sebagai media yang digunakan untuk 
mengkompilasi aset pengetahuan perusahaan agar dapat diakses oleh seluruh 
pekerja Pertamina. Saat ini Tim KOMET bersama Fungsi Corporate Shared 
Service (CSS) sedang mengembangkan aplikasi yang dimiliki Portal KOMET 
dan Portal Fungsi lainnya dalam proyek Enterprise Portal.

Terdapat beberapa perubahan fasilitas menu yang tersedia pada Portal 
KOMET dibandingkan kondisinya sebelumnya (Gambar 1 dan 2). Diantaranya 
adalah susunan taksonomi (pengelompokan aset pengetahuan) yang awalnya 
disusun berdasarkan Direktorat, maka berdasarkan survei dan analisa Tim 
KOMET pada pengembangan taksonomi pada versi ini diubah berdasarkan 
kelompok bidang keahlian atau ekspertis yaitu sebanyak 22 (duapuluh dua) 
ekspertis. 

Saat ini pun sedang dikembangkan menu Community of Practice (CoP) 
yaitu menu dimana para komunitas yang berasal dari berbagai Unit Operasi/
Bisnis/Usaha dapat bergabung dalam suatu komunitas untuk sharing dan 
berdiskusi dengan latar belakang suatu bidang keahlian. Selain menu tersebut, 
terdapat menu tambahan lainnya untuk forum diskusi, agenda kegiatan 
dan beberapa aplikasi pendukung lainnya pada pengembangan Portal 
KOMET. Untuk saat ini memang para KOMETers belum dapat mengkases 
Portal KOMET versi terbaru, diperkirakan pada bulan Juni 2010 ini akan 
dilaksanakan soft-launch portal tersebut. Para pekerja yang memiliki account 
email Pertamina dapat mengakses portal ini dan memanfaatkan aplikasi portal 
yang tersedia.

Tim KOMET terbuka untuk ide dan saran untuk pengembangan KOMET 
selanjutnya. Para KOMETers dapat menghubungi Tim KOMET sesuai alamat 
berikut ini. Tunggu update dari KOMET selanjutnya … 

Perusahaan yang menganut “paham” Balance Scorecard dan Six Sigma dalam menjalankan proses 
continuous improvement tentunya telah mendapatkan manfaat yang signifikan dalam upaya meningkatkan 
kinerja. Namun tahukah kita bagaimana jika kedua tools tersebut “dikawinkan” dalam arti dilaksanakan bersama-
sama  secara sinergi dalam menggerakan suatu proses perbaikan?

Jika Six Sigma digabungkan dengan Balanced Scorecard, maka keduanya menjadi tool yang makin 
powerful, karena menyelaraskan antara proyek Six Sigma dengan tujuan dan strategi organisasi.

Dalam Pedoman Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) dijelaskan bagaimana Balance Scorecard 
dan Six Sigma bersinergi dalam suatu mata rantai continuous improvement dalam rangka mengakselerasi 
pencapaian visi Perusahaan menjadi National World Class Company. 

Menurut SMMP, Six Sigma adalah strategi manajemen bisnis yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor 
industri, dengan mekanisme mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab cacat dan kesalahan dalam 
pabrikasi dan proses bisnis, menggunakan serangkaian metode manajemen mutu, termasuk metode statistik 
dan menciptakan infrastruktur khusus oleh orang-orang dalam organisasi (”Black Belts”, dsb.) yang ahli di bidang 
tersebut, dalam tahapan yang terdefinisi dan terbagi dalam proyek-proyek untuk dikalkulasikan menjadi target 
finansial (pengurangan biaya atau peningkatan keuntungan).

Balanced Scorecard (BSC) adalah alat manajemen untuk mengukur kinerja organisasi terkait integritas 
aktivitas operasional dengan jangkauan tujuan, visi dan misi organisasi yang mencakup empat perspektif yaitu 
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran & pertumbuhan.

Six Sigma merupakan aktivitas proyek yang dilakukan organisasi dalam rangka continuous improvement, 
yang diharapkan dapat menghasilkan penghematan sekaligus meningkatkan kinerja.

Sementara itu, Balanced Score Card merupakan tool yang dapat membantu organisasi untuk berfokus 
kepada aspek-aspek penting dalam bisnis, sekaligus melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang sudah 
dicapai. Dalam Balanced Score Card, karyawan harus mengubah tujuan organisasi menjadi metrik kinerja dari 
empat aspek. 

Keempat aspek berikut inilah yang menjadi sudut pandang dari Balanced Score Card :
1. Customer: bagaimana pelanggan memandang organisasi?
2. Internal Process: di area mana yang seharusnya menjadi unggulan organisasi?
3. Learning/Growth: bagaimana organisasi dapat meningkatkan dan menciptakan value?
4. Financial: bagaimana pemegang saham memandang organisasi?
Bagaimana Six Sigma dan BSC bisa menjadi perpaduan yang sempurna? Intinya adalah karena keduanya 

merupakan metode yang dapat membantu meningkatkan kinerja dari organisasi.
BSC membantu dalam rangka menunjukkan area-area mana saja yang perlu ditingkatkan. Melalui BSC, 

maka metric-metrik akan memperoleh 3 jenis rating, yakni merah untuk buruk, kuning untuk mixed, dan hijau 
untuk sempurna. Dengan rating ini, maka kita dapat mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, 
maka dirancanglah proyek-proyek Six Sigma yang ditujukan untuk meningkatkan aspek-aspek yang lemah.

Metode Six Sigma menjalankan proyek-proyek yang berupaya dalam meningkatkan kinerja organisasi. 
Sementara itu, BSC kembali menjadi metrik yang menjadi tolak ukur dari kemajuan dari kinerja organisasi. Jadi, 
penggunaan BSC menjadikan proyek Six Sigma yang dilakukan selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. 
Apa yang menjadi focus organisasi, kemudian ditingkatkan lewat Six Sigma.

Faktor yang menjadi kunci sukses dari penggunaan Six Sigma dan BSC ini adalah partisipasi dari seluruh 
karyawan untuk berpartisipasi dalam melakukannya. Pentingnya Six Sigma dan BSC harus dikomunikasikan 
dengan baik kepada seluruh karyawan.

Balanced Scorecard juga bermanfaat sebagai alat mengkomunikasikan strategi pada karyawan. Melalui 
BSC. maka karyawan akan dapat memahami bahwa kontribusi mereka terkait langsung dengan kinerja 
organisasi. Mereka akan memahami bahwa . empat perspektif dalam BSC saling berpengaruh satu sama 
lainnya. Sehingga, keempat perspektif tersebut semuanya harus berjalan dengan baik, jika strategi ingin berjalan 
dengan lancar, dan tujuan organisasi tercapai.

Ketika rating jatuh ke indikator merah, tentunya ini menunjukkan bahwa terdapat kinerja yang bermasalah. 
Jika karyawan paham pentingnya Six Sigma dan BSC, maka mereka akan berinisiatif untuk mengambil langkah 
dalam melakukan perbaikan dalam area yang bermasalah tersebut. Apalagi, jika satu area mengalami masalah, 
maka ini berpotensi menghasilkan masalah ke area lainnya.

Sehingga, Six Sigma dengan Balanced Scorecard akan menjadi tools yang powerful jika digabungkan. Six 
Sigma meningkatkan kinerja, sementara BSC menyediakan indikator lewat metrik untuk mengevaluasi kinerja. 
Penggunaan keduanya juga memungkinkan untuk menyelaraskan antara continuous improvement dengan 
strategi dan tujuan organisasi.

Berikut adalah contoh penerapan 
merging antara Balance Scorecard 
dan Six Sigma pada sebuah studi di 
perusahaan penerbangan.

Dari ilustrasi tersebut terlihat 
bagaimana BSC bekerja untuk 
menyediakan suatu lingkungan yang 
strategis dalam peluncuran proyek Six 
Sigma yang bertujuan untuk menutup 
kesenjangan kinerja strategis. Gambar 
sebelah kiri mengilustasikan porsi peta 
strategi yang menjelaskan tujuan strategi 
melalui prespektif BSC.

Pada contoh tersebut, perusahaan ingin meningkatkan laba bersih terhadap aset mereka. Untuk 
meningkatkan kinerja actual terhadap target perusahaan, mereka menggunakan metode Six Sigma untuk 
menurunkan cycle time terhadap aktifitas non-maintenance.•
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UPAYA PERUSAHAAN DALAM MENJAGA KESEHATAN PARA PEKERJA PERTAMINA
Transformasi di Pertamina tengah bergulir cepat menuju 

visi menjadi Perusahaan kelas dunia. Perubahan ini adalah 
harga yang tidak bisa ditawar lagi apabila ingin bersaing di 
lingkungan bisnis minyak dan gas bumi yang makin kompetitif. 
Salah satu persyaratan untuk menjadi kelas dunia adalah 
memiliki sumber daya manusia yang produktif. Dan produk-
tifitas Pekerja seringkali terganggu dikarenakan hal-hal yang 
terkait dengan kondisi kesehatannya. Di sinilah salah satu 
peranan HR medical, sebagai bagian dari perusahaan, untuk 
mendukung transformasi. 

HR Medical di bawah struktur Direktorat SDM adalah 
representasi Perusahaan dalam berbagai aktifitas terkait 
Kesehatan Pekerja. Mulai dari penetapan kebijakan, penyedi-
aan Layanan Kesehatan sampai berbagai upaya peningkatan 
derajat Kesehatan dilakukan sebagai upaya menjaga dan 
meningkatkan derajat Kesehatan Pekerja. Upaya terkini yang 
tengah digalakkan adalah merubah paradigm, dari para-
digm sakit menjadi paradigm sehat. Selama ini ada kesan di 
masyarakat bahwa Pekerja Pertamina itu enak, tidak perlu 
khawatir bila sakit karena sakit apa saja ditanggung. Saat ini 
pemikiran seperti itu harus digeser menjadi Pekerja Pertamina 
memilih untuk tidak sakit. Paradigma sehat dapat membantu 
meningkatkan produktifitas, meningkatkan loyalitas Pekerja, 
menurunkan biaya Kesehatan dan meningkatkan citra 
perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan daya saing 
Perusahaan.

Inti dari Paradigma Sehat di Pertamina adalah pember-
dayaan Pekerja dan keluarganya. Untuk dapat diberdayakan 
maka diperlukan fasilitasi informasi, kegiatan, kebijakan dan 
fasilitas lainnya. Untuk itu Perusahaan melalui HR Medical 
melakukan berbagai kegiatan antara lain:

1. Optimalisa
si Medical Check 
Up (MCU).  MCU 
adalah kegiatan 
skrining Keseha-
tan yang rutin 
dilakukan bagi Pekerja setiap tahun. Upaya ini sangat penting 
untuk deteksi dini (early diagnosis) berbagai penyakit dan 
menindaklanjuti segera untuk mencegah perburukan penyakit. 
Namun kesadaran tentang pentingnya MCU ini masih rendah 
sehingga Pekerja perlu diingatkan dan ditindaklanjuti. Pada 
beberapa wilayah, dilakukan pula upaya jemput bola dengan 
‘mendekatkan’ fasilitas MCU ke lokasi kerja. Ini dilakukan 
untuk memudahkan para pekerja  yang memiliki keterbatasan 
waktu maupun memiliki mobilitas yang tinggi.

2. Program Manajemen Faktor Risiko.  setiap penyakit 
memiliki factor risiko, bila kita memiliki factor tersebut maka 

kemungkinan terjadinya 
suatu penyakit akan 
semakin besar. Cegah 
penyakit = hilangkan factor 
risiko. Contoh kegiatannya 
adalah program berhenti 
merokok. 

Memanfaatkan 
momentum World No 
Tobacco Day 2010 tanggal 31 mei yang lalu, beberapa wilayah 
kerja mengadakan klinik/program berhenti merokok. Untuk di 
Kantor Pusat program ini dinamakan Quitters Are Champions 
(QAC). Berhenti merokok pada Pekerja menjadi penting bagi 
Perusahaan karena merokok dapat menyebabkan berbagai 
penyakit yang dapat menurunkan produktifitas kerja.

3. Kampa
nye Promosi 
Kesehatan. 
Informasi 
tentang 
Kesehatan 
sebenarnya 
mudah saja didapat dari berbagai sumber. Dan di Pertamina 
terdapat berbagai cara yang dapat dimanfaatkan untuk me-
nyampaikan informasi tentang Kesehatan, mulai dari media 
cetak, broadcast, Pertamina TV, dan promosi secara langsung 
(Direct Campaign). Khusus untuk direct campaign, diharap-
kan pesan sehat dapat secara langsung mempengaruhi para 
pekerja untuk berparadigma sehat. Pada momentum World 
No Tobacco Day 2010, Direktur SDM, Ibu Rukmi Hadihartini 
yang didampingi oleh SVP HR, Mamad Samadi dan VP HR 
Operation, Yudo Irianto melakukan direct campaign berupa 
penyebar an flyer langsung kepada Pekerja dan menyampai-
kan ajakan untuk mengikuti program Quitters Are Champions. 

4. 
Ke giatan 
Kebugaran. 
Aktifitas fisik 
yang cukup 
adalah jalan 
menuju sehat. 
Untuk itu Perusahaan memfasilitasi Pekerja dengan berbagai 
fasilitas kebugaran dan even-even olahraga. Hampir semua 
unit memiliki fasilitas kebugaran dari skala kecil sampai besar. 
Untuk even olahraga, terdapat berbagai kegiatan seperti 
senam jum’at pagi, program bugar dan sehat (PBDS) serta 
kegiatan senam khusus yang mengundang instruktur dari 
kalangan public figure.

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

JAKARTA  Untuk peningkatan pemahaman  masalah 
etika dan kecurangan dalam praktek bisnis, Satuan 
Pengawasan Intern (SPI) Pertamina bekerjasama dengan 
ACFE Indonesia Chapter menyelenggarakan workshop 
round table discussion on cultivating ethics and anti 
fraud Program di Gedung Utama Lantai M, pada Selasa 
(25/5).  ACFE (Association of Certified  Fraud Examiners) 
adalah suatu organisasi yang memberikan pelatihan dan 
pendidikan untuk pencegahan tindakan kecurangan dalam 
praktek  bisnis.  

Acara dibuka oleh Ketua ACFE Indonesia Gatot 
Trihargo, diikuti sambutan selamat datang dari Kepala SPI 
Luhur Budi Djatmiko. Hadir dalam pembukaan Direktur 
Keuangan Pertamina M. Afdal Bahauddin dan Direktur 
Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo.

Luhur Budi Djatmiko dalam kesempatan tersebut 
mengatakan kita harus belajar dari kasus-kasus yang terjadi 
dalam beberapa tahun terakhir, seperti Enron di Amerika, 
untuk tidak jatuh akibat kerikil yang sama. “Tanggung 
jawab utama untuk mencegah terjadinya fraud dalam suatu 
perusahaan terletak pada tim manajemen. Dan sudah tu gas  
Satuan Pengawasan Intern membantu manajemen untuk 
dapat melakukan pengawasan yang memadai sehingga 
dapat mencegah fraud di lingkungan perusahaan.” 

Gatot Trihargo menyebutkan bahwa workshop di Per -
ta mina ini adalah yang keduakalinya. Pertama diseleng-
garakan di Bank Mandiri pada 30 Maret 2010. Workshop ini 
bertujuan untuk silaturahmi di antara para penggiat ACFE 
dan juga sharing pengetahuan. “Untuk workshop yang 
kedua ini, kita tidak perlu pergi kemana-mana, tetapi kita 
memilih perusahaan yang bisa dipercaya dan bisa menjadi 
partner untuk ACFE ke depan,” kata Trihargo. 

Gatot mengakui bahwa di Indonesia, ACFE masih perlu 
meningkatkan kualitasnya. “Sebagai keluarga besar ACFE 
Indonesia, kita perlu menginternalisasi, meningkatkan 
kualitas kita,  hingga peran kita dalam memberikan kon-
tribusi pada negara bisa ditingkatkan,“ lanjutnya. 

Berkaitan dengan masalah etika, Gatot menegaskan 
bahwa ACFE harus bisa memberikan mana yang benar 
adalah benar, dan mana yang salah adalah salah, sehingga 
tidak ada yang di wilayah abu-abu.    

Diskusi menghadirkan dua pembicara, Arief Bidjaksana 
(ConocoPhilips) dan Indra Widjaja (Rabo Bank) dengan 
moderator Hari Setianto. Acara ditutup oleh Atjeng Sas-
trawidjaja (pendiri ACFE Indonesia Chapter).MPUHK

Mengembangkan Etika 
dan Mencegah Fraud

Jam menunjukkan pukul 15.47, Pak Bowo nampak tergesa-gesa bergegas pulang. Sesampai di 
komplek, kendaraan diparkir didepan rumah.  Sengaja tidak dimasukkan ke garasi karena akan segera 
pergi ke Rumah Sakit untuk menjenguk salah satu anggota keluarganya yang sedang dirawat. Tiba-tiba 
HPnya berdering. 

“Maaf Pak, terpaksa saya menelpon. Ada yang harus di-approve oleh Bapak…. sekarang, 
soalnya ditunggu sama Customer…” suara si Mahmud diujung telpon. 

“Wah, saya baru sampai nich. Apa ndak bisa ditunda besok…?”
“Ndak bisa Pak, ini Customer besar kita…”
Demi customer (walaupun dengan sedikit menggerutu) terpaksa pak Bowo balik ke 

kantor untuk melakukan approval salah satu proses di aplikasi SAP. Untung Pak Bowo 
adalah pekerja Pertamina di Unit Pemasaran Surabaya yang jarak tempuh kantor 
dan rumah dinasnya tidak memerlukan waktu lama. Bagaimana jika hal tersebut 
menimpa seorang pekerja Pertamina Unit Pemasaran Jakarta yang tinggal di daerah 
Tangerang…? Atau bahkan ketika seseorang sedang dinas ke luar kota..?

Tuntutan bisnis memaksa seluruh komponen organisasi untuk bergerak cepat. 
Apalagi kalo menyangkut kepentingan Customer. Ilustrasi diatas merupakan cerita 
usang yang saat ini tidak akan terjadi karena CSS telah menyediakan Layanan VPN 
Pertamina. Dengan layanan ini, seorang pekerja bisa mengakses sistem intranet di kantor 
dari mana saja dan kapan saja melalui sambungan Internet. Pengecekan pekerjaan, atau 
merelease salah satu proses SAP bisa dilakukan sambil minum kopi di rumah. Rapat-rapat 
koordinasi atau validasi data tagihan/piutang dengan customer yang sering dilaksanakan diluar 
kantor Pertamina, misalnya, dengan mudah bisa dilaksanakan dengan lancar karena pekerja Pertamina 
bisa mengakses data-data SAP langsung dari lokasi. Seorang atasan yang sedang bertugas ke Korea 

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 
Dengan VPN Pertamina, Bekerja Tanpa Batas Ruang dan Waktu

dengan mudah bisa melakukan approval dalam aplikasi People Review yang biasanya dibatasi dengan 
jadwal yang ketat. Seorang yang bertanggung jawab soal stok BBM bisa dengan mudah memonitor stok 
harian ketika harus menghadiri sebuah seminar di Sydney. 

Apa sih VPN itu…? VPN adalah kependekan dari virtual private network, merupakan paket solusi 
komunikasi data (baik berupa data suara, video, atau file digital lainnya) yang memberikan 

layanan berbasis IP ke end user. Layanan VPN dapat menghubungkan dua komputer dengan 
melewati jaringan publik, namun seolah-olah terhubung secara privat, point-to-point. Paket 

data dienkapsulasi (dibungkus atau dikenal dengan istilah tunneling) dan dikirimkan 
dengan proses enkripsi- deskripsi sehingga kerahasiaanya tetap terjaga.

Layanan VPN Pertamina dikembangkan CSS sejak 2005 dengan beberapa 
teknologi koneksi seperti VPN PPTP – PPTP, IPSec VPN, atau SSL VPN yang 
semuanya hanya memerlukan koneksi Internet.  Saat ini kapasitas terpasang sekitar  
1780 concurrent user access. Artinya pada saat yang bersamaan VPN Pertamina 
bisa melayani 1780 pekerja/user-id. Bagaimana jika kita berada di daerah yang belum 
tersedia internet..? Untuk mengakomodasi hal tersebut, CSS menyediakan fasilitas 

akses melalui VPN Dial Up – RAS (remote access server). User bisa mengakses 
system intranet cukup dengan sambungan telpon. Selain dimanfaatkan oleh pekerja 

persero, VPN Pertamina juga digunakan oleh para pekerja di anak perusahaan, bahkan 
para operator mitra PERTAMINA di SPPBE. 
Bagaimana bisa mendapatkan fasilitas ini? 

Cukup dengan mengisi Formulir Permintaan Sarana TI (FSPTI) yang bisa di download dari website 
CSS (http://intra.pertamina.com/css ),  kemudian ditandatangani dan dikirimkan ke Service Desk CSS. Jika 
kurang jelas, bisa menghubungi Help Desk CSS di ext 6666. Mudah bukan..?

Sebelum menjawab 
pertanyaan tersebut, 
ada baiknya Tim 
KoMet menyapa para 
KOMETers di seluruh 
Indonesia dengan slogan, 
“Salam KOMET!!!.” 
Harapannya sampai 
dengan pertengahan 
tahun ini semakin banyak 
Insan Pertamina yang 
terlibat aktif dalam 
berbagi pengetahuan dan 
pengalaman dengan para 
KOMETers lainnya.

Untuk kegiatan 
off-line, budaya berbagi 
pengetahuan ini 
diimplementasikan melalui 
tulisan di berbagai media 
cetak, sosialisasi dan 
kegiatan forum diskusi 
yang diselenggarakan 
oleh Tim & PIC KOMET 
di Kantor Pusat dan 
Unit Operasi/Bisnis/
Usaha. Seperti ulasan 
mengenai kegiatan 
Roundtable Forum RU V Balikpapan pada Edisi Media Pertamina sebelumnya, 
dimana kegiatan tersebut ternyata mendapat respon yang sangat baik dari 
para pekerja mulai dari frontliner sampai dengan jajaran Tim Manajemen 
RU V Balikpapan. Untuk Kantor Pusat pun, Direktur Bpk. Bagus Setiardja - 
Dir. Hulu dan Bpk. Waluyo - Dir. Umum yang berperan sebagai Champion 
dalam implementasi Knowledge Management Pertamina telah menunjukkan 
dukungan dan komitmennya dengan menjadi narasumber utama dalam Forum 
KOMET yang lalu. Dan perlu diketahui bahwa untuk menjadi narasumber 
terbuka bagi seluruh Insan Pertamina yang memiliki keahlian dan pengalaman 
untuk dibagikan, tanpa memandang level jabatan pekerja tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan on-line, KOMET memiliki intranet dengan 
alamat http://portal.pertamina/com sebagai media yang digunakan untuk 
mengkompilasi aset pengetahuan perusahaan agar dapat diakses oleh seluruh 
pekerja Pertamina. Saat ini Tim KOMET bersama Fungsi Corporate Shared 
Service (CSS) sedang mengembangkan aplikasi yang dimiliki Portal KOMET 
dan Portal Fungsi lainnya dalam proyek Enterprise Portal.

Terdapat beberapa perubahan fasilitas menu yang tersedia pada Portal 
KOMET dibandingkan kondisinya sebelumnya (Gambar 1 dan 2). Diantaranya 
adalah susunan taksonomi (pengelompokan aset pengetahuan) yang awalnya 
disusun berdasarkan Direktorat, maka berdasarkan survei dan analisa Tim 
KOMET pada pengembangan taksonomi pada versi ini diubah berdasarkan 
kelompok bidang keahlian atau ekspertis yaitu sebanyak 22 (duapuluh dua) 
ekspertis. 

Saat ini pun sedang dikembangkan menu Community of Practice (CoP) 
yaitu menu dimana para komunitas yang berasal dari berbagai Unit Operasi/
Bisnis/Usaha dapat bergabung dalam suatu komunitas untuk sharing dan 
berdiskusi dengan latar belakang suatu bidang keahlian. Selain menu tersebut, 
terdapat menu tambahan lainnya untuk forum diskusi, agenda kegiatan 
dan beberapa aplikasi pendukung lainnya pada pengembangan Portal 
KOMET. Untuk saat ini memang para KOMETers belum dapat mengkases 
Portal KOMET versi terbaru, diperkirakan pada bulan Juni 2010 ini akan 
dilaksanakan soft-launch portal tersebut. Para pekerja yang memiliki account 
email Pertamina dapat mengakses portal ini dan memanfaatkan aplikasi portal 
yang tersedia.

Tim KOMET terbuka untuk ide dan saran untuk pengembangan KOMET 
selanjutnya. Para KOMETers dapat menghubungi Tim KOMET sesuai alamat 
berikut ini. Tunggu update dari KOMET selanjutnya … 

Perusahaan yang menganut “paham” Balance Scorecard dan Six Sigma dalam menjalankan proses 
continuous improvement tentunya telah mendapatkan manfaat yang signifikan dalam upaya meningkatkan 
kinerja. Namun tahukah kita bagaimana jika kedua tools tersebut “dikawinkan” dalam arti dilaksanakan bersama-
sama  secara sinergi dalam menggerakan suatu proses perbaikan?

Jika Six Sigma digabungkan dengan Balanced Scorecard, maka keduanya menjadi tool yang makin 
powerful, karena menyelaraskan antara proyek Six Sigma dengan tujuan dan strategi organisasi.

Dalam Pedoman Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) dijelaskan bagaimana Balance Scorecard 
dan Six Sigma bersinergi dalam suatu mata rantai continuous improvement dalam rangka mengakselerasi 
pencapaian visi Perusahaan menjadi National World Class Company. 

Menurut SMMP, Six Sigma adalah strategi manajemen bisnis yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor 
industri, dengan mekanisme mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab cacat dan kesalahan dalam 
pabrikasi dan proses bisnis, menggunakan serangkaian metode manajemen mutu, termasuk metode statistik 
dan menciptakan infrastruktur khusus oleh orang-orang dalam organisasi (”Black Belts”, dsb.) yang ahli di bidang 
tersebut, dalam tahapan yang terdefinisi dan terbagi dalam proyek-proyek untuk dikalkulasikan menjadi target 
finansial (pengurangan biaya atau peningkatan keuntungan).

Balanced Scorecard (BSC) adalah alat manajemen untuk mengukur kinerja organisasi terkait integritas 
aktivitas operasional dengan jangkauan tujuan, visi dan misi organisasi yang mencakup empat perspektif yaitu 
keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran & pertumbuhan.

Six Sigma merupakan aktivitas proyek yang dilakukan organisasi dalam rangka continuous improvement, 
yang diharapkan dapat menghasilkan penghematan sekaligus meningkatkan kinerja.

Sementara itu, Balanced Score Card merupakan tool yang dapat membantu organisasi untuk berfokus 
kepada aspek-aspek penting dalam bisnis, sekaligus melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang sudah 
dicapai. Dalam Balanced Score Card, karyawan harus mengubah tujuan organisasi menjadi metrik kinerja dari 
empat aspek. 

Keempat aspek berikut inilah yang menjadi sudut pandang dari Balanced Score Card :
1. Customer: bagaimana pelanggan memandang organisasi?
2. Internal Process: di area mana yang seharusnya menjadi unggulan organisasi?
3. Learning/Growth: bagaimana organisasi dapat meningkatkan dan menciptakan value?
4. Financial: bagaimana pemegang saham memandang organisasi?
Bagaimana Six Sigma dan BSC bisa menjadi perpaduan yang sempurna? Intinya adalah karena keduanya 

merupakan metode yang dapat membantu meningkatkan kinerja dari organisasi.
BSC membantu dalam rangka menunjukkan area-area mana saja yang perlu ditingkatkan. Melalui BSC, 

maka metric-metrik akan memperoleh 3 jenis rating, yakni merah untuk buruk, kuning untuk mixed, dan hijau 
untuk sempurna. Dengan rating ini, maka kita dapat mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, 
maka dirancanglah proyek-proyek Six Sigma yang ditujukan untuk meningkatkan aspek-aspek yang lemah.

Metode Six Sigma menjalankan proyek-proyek yang berupaya dalam meningkatkan kinerja organisasi. 
Sementara itu, BSC kembali menjadi metrik yang menjadi tolak ukur dari kemajuan dari kinerja organisasi. Jadi, 
penggunaan BSC menjadikan proyek Six Sigma yang dilakukan selaras dengan tujuan dan strategi organisasi. 
Apa yang menjadi focus organisasi, kemudian ditingkatkan lewat Six Sigma.

Faktor yang menjadi kunci sukses dari penggunaan Six Sigma dan BSC ini adalah partisipasi dari seluruh 
karyawan untuk berpartisipasi dalam melakukannya. Pentingnya Six Sigma dan BSC harus dikomunikasikan 
dengan baik kepada seluruh karyawan.

Balanced Scorecard juga bermanfaat sebagai alat mengkomunikasikan strategi pada karyawan. Melalui 
BSC. maka karyawan akan dapat memahami bahwa kontribusi mereka terkait langsung dengan kinerja 
organisasi. Mereka akan memahami bahwa . empat perspektif dalam BSC saling berpengaruh satu sama 
lainnya. Sehingga, keempat perspektif tersebut semuanya harus berjalan dengan baik, jika strategi ingin berjalan 
dengan lancar, dan tujuan organisasi tercapai.

Ketika rating jatuh ke indikator merah, tentunya ini menunjukkan bahwa terdapat kinerja yang bermasalah. 
Jika karyawan paham pentingnya Six Sigma dan BSC, maka mereka akan berinisiatif untuk mengambil langkah 
dalam melakukan perbaikan dalam area yang bermasalah tersebut. Apalagi, jika satu area mengalami masalah, 
maka ini berpotensi menghasilkan masalah ke area lainnya.

Sehingga, Six Sigma dengan Balanced Scorecard akan menjadi tools yang powerful jika digabungkan. Six 
Sigma meningkatkan kinerja, sementara BSC menyediakan indikator lewat metrik untuk mengevaluasi kinerja. 
Penggunaan keduanya juga memungkinkan untuk menyelaraskan antara continuous improvement dengan 
strategi dan tujuan organisasi.

Berikut adalah contoh penerapan 
merging antara Balance Scorecard 
dan Six Sigma pada sebuah studi di 
perusahaan penerbangan.

Dari ilustrasi tersebut terlihat 
bagaimana BSC bekerja untuk 
menyediakan suatu lingkungan yang 
strategis dalam peluncuran proyek Six 
Sigma yang bertujuan untuk menutup 
kesenjangan kinerja strategis. Gambar 
sebelah kiri mengilustasikan porsi peta 
strategi yang menjelaskan tujuan strategi 
melalui prespektif BSC.

Pada contoh tersebut, perusahaan ingin meningkatkan laba bersih terhadap aset mereka. Untuk 
meningkatkan kinerja actual terhadap target perusahaan, mereka menggunakan metode Six Sigma untuk 
menurunkan cycle time terhadap aktifitas non-maintenance.•
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buku  catatan hitam Lima 
Presiden Indonesia ini menurut 
Rizal Ramli merupakan sebuah 
karya dan prestasi yang menonjol 
dari seorang  Ishak Rafick, penu-
lis yang juga seorang wartawan 
senior. Menurut Rizal, di Indone-
sia jarang sekali seorang jurnalis 
juga menulis buku, terutama 
tentang topik yang cukup serius. 
Tulisan Rafick dalam buku ini 
sangat mudah dimengerti dan 
enak dibaca, walaupun memer-
lukan waktu yang cukup panjang 
untuk dapat memahami garis 
merah dari buku  ini. Justru itu, 
menjadi daya tarik tersendiri dari 
buku ini karena penulis tidak 
ingin menjejalkan kesimpulannya 
sendiri kepada pembaca.

Ishak Rafick lebih senang 
memaparkan duduk perkara-
nya daripada menggurui. Gaya 
bahasanya bukan ‘telling’, tapi 
‘showing’. Dia menantang pikiran, 
sekaligus menggugah nurani.

Berdasarkan kacamata Rizal 
Ramli, ada kegelisahan yang 
sangat mendalam dalam buku 
Ishak tentang peranan dan ke-
tangguhan negara serta korporasi 
dalam menghadapi gejolak krisis, 
baik pada tahap awal, maupun 
pasca krisis. 

Dalam buku ini Ishak melaku-
kan analisa tentang dinamika poli-
tik sejak pemilu tahun 1999-2004. 
Secara gamblang Ishak menarik 
kesimpulan yang sangat tepat, 
yaitu kematian ideologi dalam 
proses politik di Indonesia.

Ishak juga menjelaskan se-
cara detail berbagai tarik menarik 
dalam strategi dan kebijakan 
ekonomi sejak pemerintahan 
Habibie, Gu Dur, Mega, dan 
SBY. Tampak jelas walaupun ada 
upaya-upaya untuk mengem-
balikan kedaulatan ekonomi 
dan upaya untuk menghindari 
peranan yang sangat besar dari 
lembaga-lembaga internasional 
untuk menentukan arah dan ke-
bijakan ekonomi nasional, tetapi 
karena kevakuman ideologi, 
dominasi pragmatisme serta 
kelemahan visi, pada akhirnya 
peranan lembaga-lembaga inter-
nasional seperti IMF dan Bank 
Dunia, sangat dominan dalam 
menentukan arah dan kebijakan 
ekonomi Indonesia. Di sini Ishak 
menjelaskan dengan detil tentang 
penyusunan “GBHN super dari 
bawah meja IMF”.MPRO

DUMAI  Pemandangan menarik di akhir pekan 
(22/5) terlihat di Gedung Pertemuan Jasmine 
Persatuan Wanita Patra (PWP) Bukit Datuk.  
Mulai dari balita, ibu-ibu sampai ke bapak-bapak 
turut serta memeriahkan lomba-lomba yang 
digelar dalam rangka memperingati HUT PWP 
yang ke 10.

“Rangkaian lomba ini diselenggarakan untuk 
memeriahkan dan sekaligus memperingati  hari 
jadi PWP, diharapkan dengan terselenggaranya 

acara ini dapat memberikan wawasan dan se-
kaligus memicu kreatifitas untuk lebih mening-
katkan kemampuan dalam mengolah makanan,” 
jelas Ketua Umum PWP RU II yang diwakili oleh 
Ika Irwan.

Lomba balita sehat diperuntukkan bagi 
masya rakat sekitar komplek perumahan dan 
operasi kilang Refinery Unit (RU) II.  Kegiatan 
lomba tersebut dikoordinir oleh posyandu binaan 
Pertamina.  Sementara itu, ibu-ibu PWP turut 

serta dalam lomba meng hias nasi tumpeng antar 
blok di komplek perumahan Pertamina.  Tak kalah 
ketinggalan, lomba memasak sambal teri khusus 
bagi bapak-bapak.  

Pengumumam pemenang dari seluruh 
perlombaan disampaikan pada puncak acara 
HUT PWP 2010.  Kegiatan ini, diakhiri dengan 
acara santap siang bersama dengan menu nasi 
tumpeng dan sambal teri hasil dari lomba-lomba 
yang telah diikuti oleh para peserta.MPRUII

CILACAP  HUT ke- 10 Persatuan Wanita Patra 
(PWP) di Cilacap dirayakan dengan berbagai 
kegiatan sosial dan kegiatan keterampilan lainnya 
guna menambah wawasan anggota PWP. Berbagai 
lomba yang digelar sejak bulan Maret 2010 
antaralain adalah kegiatan lomba mengarang untuk 
siswa SD dengan mengambil tema “Aksiku untuk 
Bumiku”,  lomba cerdas cermat agama Islam antar 
Bidang dan kursus home industry pengolahan ubi 
dan singkong yang berlangsung pada bulan April, 
dan dilanjutkan dengan lomba mengolah ubi dan 
singkong yang berlangsung bulan Mei, serta puncak 
acara yang lebih dititikberatkan pada kegiatan 
kesehatan dan sosial.

LOMBA KULINER UBI DAN SINGKONG
Kegiatan lomba kuliner olahan ubi dan singkong 

ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari  kursus 
yang telah diterima oleh Ibu-Ibu PWP beberapa 
waktu sebelumnya. Lomba yang berlangsung pada 
17 Mei 2010 ini diikuti oleh 17 perwakilan ibu-ibu 
antar fungsi di RU IV. 

Kegiatan yang mengambil tema “Bersinarlah 

Lomba dan Bakti Sosial HUT PWP ke-10  di Cilacap
Wanita Indonesia dengan selalu Mengasah Kualitas 
dan Produktifitas”  ini dibuka oleh Ketua Panitia HUT 
Ny. Ketut Nyoman Sukadana.

Ny. Ketut Nyoman me nyampaikan bahwa dipilih-
nya ubi dan singkong sebagai bahan lomba karena 
kedua jenis makan an ini merupakan makanan 
pe desaan yang mu rah dan mudah didapat, selain 
itu ubi dan singkong juga merupakan sumber 
karbohidrat yang baik sebagai pengganti nasi. Ia 
berharap anggota PWP akan semakin mampu 
mengembangkan krea tifitas nya dan menggali 
peluang usaha dalam bidang kuliner.

Sebelum penilaian, ketujuh belas peserta yang 
mengikuti lomba  ini menyiapkan hasil olahannya 
pada suatu  meja yang dihiasi dengan berbagai 
macam hiasan. Sebagai tim penilainya adalah Elly 
Herlina (Nadan Ketahanan Pangan Kab. Cilacap), 
Lily Indrawati (Ahli Bakery) dan Yuliani Setyowati 
(Pemkab. Cilacap).

Keluar sebagai juara 1 adalah dari fungsi 
Maintenance Execution disusul oleh Procurement, 
Pertamina Hospital Cilacap, Marine, Production II 
dan General Affairs.

PERTANDINGAN VOLI ANTAR Rw
Kegiatan yang berlangsung pada (17/5) di 

lapangan voli Komplek Pertamina Donan ini diikuti 
oleh tim voli putri antar RW dengan ketentuan 
4 anggota PWP dan 2 orang ibu-ibu warga 
masyarakat. Pertandingan berlangsung selama lima 
hari hingga 21 Mei 2010. Keluar sebagai juara 1 s/d 
4 adalah RW 19 Donan, RW 12 Sidanegara, RW 
20 Sidanegara, dan RW 8 Sidanegara.

BAKTI SOSIAL
Kegiatan bakti sosial yang berlangsung 25 Mei 

2010 ini lebih diarahkan ke lingkungan eksternal. 
Kegiatan bakti sosial dipusatkan di Panti Wredha 
Dewanata Slarang Kesugihan Cilacap. Berbagai 
tempat yang menjadi sasaran bantuan PWP antara 
lain adalah Posyandu Lansia Wredha Kusuma 
V, Posyandu Lansia Wafaul Qudama, Posyandu 
Lansia, Posyandu Lansia, dan Panti Wredha 
Dewanata Slarang Kesugihan Cilacap. 

Bantuan yang diberikan antara lain meja dan 
kursi, tempat tidur dan kasur serta alat kesehatan 
tensi meter,  stetoskop, dan timbangan.MPRUIV
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Warung Kopi
Semangat, Semangat, Semangat!

P O S I S I

SUMANTO
Direktur Pengembangan
PT Pertamina Bina Medika
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MAHASISwA POLITEKNIK POS INDONESIA 
KUNJUNGI PERTAMINA PUSAT

Jakarta – Sebanyak 140 mahasiswa jurusan 
Manajemen Informatika, Politeknik Pos Indonesia 
Bandung yang didampingi tiga dosen pendamping 
melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Pertamina 
Jakarta, Selasa (18/5). Rombongan diterima oleh 
Manajer CSR Pertamina Guntara. Dalam kesem-
patan tersebut, Guntara memberikan pengetahuan 
tentang corporate social responsibility (CSR) Per-
tamina.  Selain itu, Manager up stream – Corporate 
Application Development, Lisa Septiharti men-
jelaskan tentang Corporate Shared Service (CSS) 
Pertamina yaitu mengenai teknologi inovasi yang 
dilakukan Pertamina. Sementara itu, Manajer Data 
dan Informasi Pertamina Ifki Sukarya menjelaskan 
tentang korporat Pertamina mulai dari sejarah berdi-
rinya Pertamina hingga berubahnya status Pertamina 
menjadi sebuah perseroan.MPNDJ

PCC RAIH TIGA PENGHARGAAN BRONZE

JAKARTA  Setelah mengikuti kompetisi The 
Best Contact Center yang diselenggarakan oleh 
Indonesia contact center association (ICCA), 
akhirnya Pertamina contact center (PCC) meraih 3 
(tiga) penghargaan Bronze untuk kategori the Best 
operations Below 100 seat, the Best team Work 
contact center, dan the Best retention Below 100 
seats. Penghargaan di terima oleh Manajer contact 
center Pertamina, Nanang Hutawardana dalam 
acara Malam Penganugerahan the Best contact 
center Indonesia 2010 yang bertempat di Ruang 
Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (28/5). MPIK

BENNY SYARIF HIDAYAT
Manager HR Region Jawa
Pt Pertamina eP
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GRAND SAFETY TALK PLANT STOP HSC & HCC 
di RU II DUMAI

DUMAI  Bertempat di halaman parkir kantor Health Safety & 
Enviromental (3/5) General Manager, Tim manajemen, dan 
tidak ketinggalan pekerja dan mitra kerja yang terpaut pada 
pelaksanaan kegiatan Plant Stop Unit # 200, 300, 310, 211 
dan 702 berkumpul dalam acara Grand Safety Talk.
Acara dipimpin langsung oleh GM RU II Suhaimi. Dalam 
sambutannya Suhaimi menyampaikan hal-hal yang me-
nyangkut aspek keselamatan yang nantinya harus diterapkan 
oleh semua pekerja dan mitra kerja dalam pelaksanaan Plant 
Stop tersebut. Diharapkan pelaksanaan Plant Stop dapat ber-
jalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Acara diakhiri 
dengan bersalam-salaman antara GM RU II Suhaimi dan Tim 
Manajemen dengan pekerja dan mitra kerja yang memenuhi 
lapangan parkir kantor HSE tersebut.MPRU II

SUwITO
Manager HR Area Jawa Bagian Tengah,
HR M & T,
Human Resource,
Direktorat sDM
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PENGAJIAN BDI PERTAMINA EP

JAKARTA  Badan Dakwah Islam Pertamina EP melaksanakan 
pengajian bulanan yang dihadiri oleh seluruh pekerja muslim Per-
tamina EP. Dalam pengajian ini menghadirkan KH Abdullah Gym-

nastiar untuk memberikan siraman rohani dengan tema “Wujud 
dari Rasa Syukur” yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina 

EP Lantai 3 Menara Standard Chartered, Selasa (11/5).MPIK 
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PERTAMINA GELAR SOSIALISASI PENGGUNAAN 
ELPIJI 3 KG DI PONDOK PINANG

JAKARTA – Pertamina kembali menggelar sosialisasi cara 
menggunakan elpiji secara aman dan benar. Sosialisasi 

dilakukan di wilayah Pondok Pinang, Kebayoran Lama mu-
lai dari RT 001 - 015, RW08, Jakarta Selatan, Rabu (26/5). 

Adapun sosialisasi tersebut diselenggarakan atas inisiatif 
masyarakat setempat yang menginginkan setiap warganya 

lebih paham tentang tata cara menggunakan elpiji secara 
baik, aman dan benar. Kegiatan ini dilakukan oleh Gas Do-
mestik Region II Pertamina . Implementasi dilakukan mulai 

dari selang yang baik, perawatan karet pada tabung elpiji 
hingga cara menyalakan elpiji pada kompornya.MPNDJ

SUwARDI
Manajer  HR Area Maluku - Papua,
HR M&T
Human Resource
Direktorat sDMFo
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Satu! Dua! Tiga! Hup! Hup! Hup......! Orang yang 
bersenam di hari Jumat begitu bersemangat, 
berlenggok-lenggok, bergerak ke kiri and ke kanan, ke 
belakang. Ayo, ayo semangat! 

Pak Jacky : Semangat dong.
Mas Tole : Emangnya aku loyo, Pak? Gini-gini 

juga rutin fitness.
Ujang : Halllaaaah...pitnes, pitnes, tangan 

kecil begitu.
Mas Tole : Biar tanganku kecil, tapi sanggup 

mengangkat karung 60 kilo.
Pak Barjo : Hup..hup...hup! Huh!! Ciaaaatttt...!
Pak Jacky : Aku saja nama boleh sama dengan 

Jacky Chen, tapi nggak gitu-gitu 
amat kayak Pak barjo.

Mang warta : Mensana in corpore sano, begitu 
Den saya dapat pelajaran dulu.

Pak Jacky : Gaya ngomong Mang Warta kayak 
Pak Ogah saja, ada Den segala.  

Mang warta : Sesekali bercanda boleh, kan?
Mas Tole : Kenapa ya, senam setiap hari 

Jumat itu diwajibkan saja, biar 
semua orang sehat, segar, dan 
semangat selalu.

Pak Barjo : Bagaimana kalau ada kerjaan 
banyak di hari itu? Lagi sibuk? 
Masak harus dipaksa bersenam-
senam?

Mas Tole : Itu lain soal dan itu kekecualian. 
tapi betapa meriahnya kalau 
semua olahraga. Jadi orang-orang 
Pertamina bisa gergas, trengginas, 
dan lincah semangat.

Pak Jacky : Beneeerrr itu, demi transformasi 
perusahaan biar didukung oleh 
pekerja-pekerja semangat. 

Mas Tole : Oke, jangan banyak ngomong, ayo 
mulai.MPNS



10no. 23
Tahun XLVI, 7 Juni  2010APKIPRAH anak perusahaan

Presdir PEP : EKB & GCG Harus 
Dipahami dan Dipatuhi

Presdir PEP Salis Aprilian memberikan pengarahan dalam acara sosialisasi 
Good corporate Governance (GCG) serta Etika Kerja dan Bisnis (EKB) 
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JAKARTA  Dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan 
akuntabilitas perusahaan 
yang berlandaskan peraturan 
perundang-undangan dan 
nilai-nilai etika, Pertamina 
EP melaksanakan sosialisasi 
Good corporate Governance 
(GCG) serta Etika Kerja dan 
Bisnis (EKB) guna mem-
bangun pemahaman, kepe-
dulian dan komitmen bagi 
para pekerja Pertamina eP. 

“Etika Kerja dan Bisnis 
harus disosialisasikan de-
ngan baik. Setelah so siali-
sasi ini diharapkan tidak 
ada kasus yang ter jadi 
ka  rena ketidaktahuan pe-
kerja. Untuk itu pekerja diha-
rapkan bisa memahami dan 
mematuhinya,” demikian 
pesan yang disampaikan 
Pre siden Direktur PT Perta-
mina EP Salis S. Ap rili an saat 
membuka sosiali sasi GCG 
dan EKB di PT Per tamina EP 
di Jakarta, (17/5).  

Salis S. Ap rili an  mene-

Dirut PGE :
BPS sebagai 
Motor Penggerak 
Perubahan

BANDUNG – Dalam rangka 
peningkatan kapasitas jurnalis 
dalam meliput isu industri 
minyak dan gas, Pertamina 
Hulu Energi (PHE) ONWJ 
mengadakan Media Training 
Jurnalis Jawa Barat di Hotel 
Santika Bandung, Kamis 
(27/5). Sekitar 30 jurnalis 
dari berbagai media cetak 
dan elektronik turut ikut serta 
dalam training ini. Diantaranya 
Harian Radar Indramayu, 
Cirebon TV, Koran Tempo, 
Tri bun Jabar, Elshinta, korens-
ponden Liputan 6 SCTV dan 

gaskan bahwa implementasi 
Good corporate Governance 
adalah salah satu diantara 
dua harga mati yang harus 
dipenuhi oleh Pertamina EP. 
Untuk menjadi perusahaan 
kelas dunia, Salis berharap 
Pertamina EP bisa lebih maju 
dan berjalan sesuai dengan 
standar yang telah diakui 
dunia. 

Di samping itu, dalam 
menjalankan kegiatan usaha 
dengan penuh integritas di-
bu tuhkan Etika Kerja dan 
Bisnis (EKB) sebagai sa-
lah satu pondasi yang digu-
nakan dalam perjalanan 
Per tamina EP menuju per u-
sahaan yang berkelas du nia 
pada 2014. Keberhasilan 
penerapan EKB akan men-
ja di  salah satu tonggak 
pen capaian keberhasilan 
program transformasi dalam 
membangun budaya baru 
yang mencerminkan PEP 
sebagai perusahaan yang 
berkelas dunia.  

Lebih lanjut Salis meng -
ungkapkan bahwa pe ma-
haman dan penerapan EKB 
sebagai penjabaran dari 
nilai 3s sincere, strong dan 
sensible yang merupakan 
ni lai-ni lai  yang menjadi 
landasan moral Pertamina 
EP sebagai wujud nyata 
du  kungan dan komitmen 
pe kerja dalam membangun 
budaya baru Pertamina EP 
sehingga tercipta lingkungan 

kerja yang beretika menuju 
perilaku bisnis berkelas du-
nia.

Sosia l isas i  EKB dan 
GCG ini diselenggarakan 
selama empat hari dan dalam 
sosial isasinya di lakukan 
pe nandatanganan Pakta 
Integritas dan Komitmen EKB 
oleh para pekerja Pertamina 
EP.  Kegiatan serupa juga 
dilaksanakan di area operasi 
Pertamina.MPPEP/IK

JAKARTA  “Peserta work-
shop bersama-sama dapat 
mencoba membuat sistem 
tata kerja yang sesuai dengan 
proses bisnis dan culture 
PT Pertamina Tongkang,” 
demikian pesan yang di-
sampaikan GM. HR & GA 
PT Pertamina Tongkang 
(PTK) Herry Djauhari pada 
saat pembukaan Workshop 
Transfer Knowledge Mana-
gement Sistem Tata Kerja.

Workshop yang diikuti 
oleh 12 pekerja PTK dari 
berbagai Fungsi dilaksanakan 
di PT. Pertamina Learning 

PTK Adakan Workshop Knowledge Management STK
Centre (PLC) Griya Legita 
Pertamina Building, Simprug. 
Acara berlangsung dari 5 - 7 
Mei 2010.

Workshop ini terseleng-
gara atas kerja sama PT 
Pertamina Tongkang dengan 
Fungsi Renstra – Renbang 
Bisnis & Transformasi Korporat 
PT. Pertamina (Persero). 
Work shop dibimbing oleh 
ins truktur dari PT. Pertamina 
(Persero), yaitu Teuku Mirasfi 
dan Husaeri.

Tujuan dilaksanakannya 
workshop tersebut dalam 
rangka pembenahan aspek 

sistem tata kerja PT Pertamina 
Tongkang, agar terlaksana 
pengelolaan proses bisnis 
per usahaan secara efektif 
dan efisien.

Harapannya setelah pe-

ser ta mengikuti workshop ini 
dapat memperbaiki sistem tata 
kerja perusahaan yang ada 
saat ini agar dapat dijadikan 
acuan dalam pengelolaan 
proses bisnis.MPPTK

PHE ONWJ Adakan Media Training untuk Wartawan Migas 
Trans TV dan media lokal 
lainnya. 

Untuk kegiatan training 
ini, PHE ONWJ bekerjasama 
dengan BP Migas dan Ko-
pe rasi Aliansi Jurnalistik In-
de penden (KAJI). Mengha-
dir kan pembicara Ke pala 
Dinas Hupmas BP Migas 
S u  l i s t y a  H a s tu t i  Wa h -
yu yang memaparkan me-
ngenai Industri Minyak dan 
Gas Indonesia, Manager 
Komunikasi PHE Ali Mudakir 
yang memberikan pengenalan 
tentang Pertamina, Manager 

Operation Agus Purbaya 
mengenai kegiatan Operasi 
ONWJ, dan communi ty 
relations coordinator PHe 
ONWJ Sudayoko yang me-
maparkan kegiatan penunjang 
operasi ONWJ.

Selain itu, dalam training ini 
menghadirkan juga Pengamat 
Minyak dan Gas dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB) Rudi 
Rubiandini yang memaparkan 
mengenai industri hulu migas, 
pengaruh industri minyak 
terhadap lingkungan dan 
manfaat minyak bagi daerah. 

Pada acara yang berlang-
sung selama tiga hari ini, 
para jurnalis juga diberikan 
pengetahuan mengenai prin-
sip dasar, etika dan hukum 
jurnalistik oleh Sekjen AJI 
Indonesia Jajang Jamaluddin, 
dinamika industr i  migas 
dalam liputan media dan 
tehnik menyajikan berita oleh 
koordinator divisi elektrinok 
AJI Indonesia Dandy Dwi L, 
Teknik reportase dan wawan-
cara (simulasi) oleh produser 
news SCTV Rommy Fibri, 
serta simulasi dan hasil pro-

duksi berita.
“Jika kita memiliki pema-

haman yang sama maka 
pe nyampaian ke masyarakat 
menjadi lebih baik,” demikian 
disampaikan oleh Senior 
Manager Marine, Logistic & 
Performance PHE ONWJ 
Bam bang Kardono saat mem-
buka acara Media Training 
PHE ONWJ. 

Bambang juga menga-
takan, dengan adanya sinergi  
yang baik antara wartawan 
dengan PHE,  penulisan be-
rita yang berkaitan dengan 

kegiatan PHE ONWJ menjadi 
lebih baik.

“Forum ini diharapkan 
dapat meningkatkan  kerja-
sama antara insan pers dan 
PHE yang telah terjalin selama 
ini  bisa menjadi lebih baik. 
Khususnya dalam kaitannya 
dengan pemberitaan kegiatan 
oil dan gas khususnya di 
wilayah Jawa Barat terutama 
di Kabupaten Karawang, Su -
bang dan Indramayu. Ter-
masuk berbagai informasi 
me ngenai kegiatan operasi 
PHE ONWJ,” ujarnya.MPIK  

JAKARTA – Guna memenuhi kebutuhan akan sumber 
daya manusia dalam bidang panas bumi (geothermal), 
PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) melakukan 
perekrutan dengan program Bimpingan Profesi Sarjana 
(BPS) 2009. Kegiatan tersebut merupakan program kerja 
PGE yang berkerjasama dengan Pertamina Learning 
Center (PLC). Adapun jumlah peserta yang berhasil 
lolos sebanyak 20 orang. Acara berlangsung di Menara 
Cakrawala Jakarta, Jumat (21/5).

Menurut Direktur Utama Pertamina Geothermal 
Energy, Abadi Poernomo, BPS merupakan energi 
baru (culture change) bagi Pertamina Geothermal 
Energy. Sebagai darah baru diharapkan dapat menjadi 
pendorong dari transformasi yang telah dilakukan. 

“Diharapkan kepada BPS baru ini selama mengikuti 
on the job training (OJT) telah memahami usaha dari 
Pertamina Geothermal Energy. Karena Anda masuk ke 
PGE pada momentum yang tepat, dimana sekarang ini 
geothermal sedang menuju masa kejayaannya,” ujar 
Abadi. 

Lebih lanjut Abadi menjelaskan tentang pentingnya 
budaya healty, safety, and environment (HSE) yang 
harus dijadikan sebagai bagian dari kehidupan dari 
seluruh pekerja di PGE. Selain itu, sebagai pekerja 
baru harus siap melaksanakan tugas dengan baik yakni 
24x7, menjaga citra dan tingkah laku yang merupakan 
cerminan bagi perusahaan.

“Dengan adanya BPS ini, diharapkan nantinya 
tidak hanya sebagai pelaksana dari perubahan tetapi 
menjadi motor penggerak dari perubahan itu sendiri,” 
harap Abadi.

Sedangkan Vice President PLC Suwardi Soeman-
tri, tu juan dari program BPS PGE adalah untuk mem-
persiapkan pekerja Pertamina Geothermal Energy 
melalui program bimbingan profesi sarjana PGE tahun 
2009. Dalam bim bingan tersebut telah dilakukan melalui 
proses pen didikan, berupa pembinaan sikap mental 
dan perilaku pengenalan aspek-aspek bisnis, tata nilai 
organisasi, strategi kesisteman, mekanisme operasional 
perusahaan serta lingkungan baik internal maupun 
eksternal perusahaan. “Sehingga diharapkan para 
calon pekerja dapat mampu melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
MPNDJ
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Rio Menang di 
Istanbul!

Tingkatkan Kompetensi SDM :
TOEIC untuk 4.500 Pekerja Pertamina

JAKARTA – Sejalan de-
ngan program Pertamina 
da lam pengembangan dan 
peningkatan kompetensi 
sum be r  daya  manus ia 
(SDM) bertaraf internasional, 
Pertamina Learning Center 
(PLC) melakukan sertifikasi 
kemampuan bahasa Inggris 
kepada 4.500 pegawai Perta-
mina golongan L4 ke atas. 

Sertifikasi ini ditandai 
dengan penandatanganan 
perjanjian kerjasama antar 
PLC dengan PT International 

Test Center (ITC), Victor Chen, 
sebagai perwakilan Edu-
cational Test Center (ETS) 
TOEIC di Indo nesia. Pe nan-
datanganan yang berlang-
sung di Residences Simpruk 
Jakarta, (26/5) ini dilakukan 
oleh Vice President PLC Su-
wardi Soemantri dan CEO PT 
ITC Victor Chen. 

TOEIC (test of english for 
International communication) 
adalah suatu standar yang 
di pakai untuk mengukur 
ke   ca kapan berkomunikasi 

dan berbahasa Inggris bagi 
angkatan kerja.  TOEIC te-
lah menjadi standar global 
bagi pengukuran kemampuan 
ba hasa Inggris baik bagi in-
dividu, mulai dari pelajar, 
mahasiswa maupun profe-
sional di berbagai belahan 
dunia termasuk di Indonesia. 
Penggunaan TOEIC telah 
mem bantu banyak institusi 
di seluruh dunia dalam me-
ningkatkan daya saing, efi-
siensi dan efektivitas, serta 
reputasi global.

Menurut Suwardi Soe-
mantri, kualifikasi pegawai 
yang dikutsertakan dalam 
TOEIC ini adalah pegawai 
yang memenuhi syarat se-
suai dengan pengusulan dari 
masing-masing fungsi, terlebih 

lagi bagi pekerja yang relatif 
masih muda. Sedangkan 
BPS dan BPA angkatan 
2009 tidak diikutsertakan 
karena selama tiga bulan 
pada saat mengikuti program 
pendidikan BPS dan BPA 
sudah dilakukan pelatihan 
sehingga kemampuan ber-
bahasa inggrispun sudah 
dinilai baik. 

“Penyelenggaraan Pro-
gram dilakukan beberapa 
kali secara bertahap dan ber-
akhir pada bulan Juni. Te tapi 
dengan banyaknya pekerja 
yang diikutsertakan dalam 
TOEIC ini maka pro gram 
diperpanjang untuk tiga bulan 
ke depan,” kata Suwardi.

Dalam kesempatan ter-
se but, Victor Chen juga me-
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CEO PT ITC Victor Chen menjelaskan  tentang (test of english for International 
communication)  kepada Vice President PLC Suwardi Soemantri  (kanan). 
Dalam kesempatan tersebut Pertamina melalui Pertamina Learning Center 
melakukan penandatanganan kerjasama dengan  perwakilan Educational 
Test Center (ETS) TOEIC di Indo nesia dalam peningkatan kompetensi SDM 
Pertamina  menjadi SDM  bertaraf internasional. 

nyampaikan bahwa program 
sertifikasi ini sebagai bagian 
dukungan terhadap Program 
Transformasi Pertamina untuk 
meraih perusahaan migas 
yang berkelas dunia. ”Saat 
ini, Pertamina merupakan 
perusahaan yang memiliki 
jaringan internasional secara 
luas, dengan praktik bisnis 
berstandar internasional, 
sehingga SDM harus memiliki 
kompetensi yang sesuai. 
Ke mampuan berbahasa in-
ter nasional yang baik dan 
benar merupakan salah satu 
indikator kompetensi SDM 
bertaraf global,” katanya.

ITC memberikan pe    la-
yanan jasa pengujian de-
ngan metode berstandar 
in ternasional. ITC dengan 

program dan dukungan 
penuh dari ETS membantu 
SDM Indonesia memperoleh 
sertifikasi kemampuan ber-
standar internasional, khu-
susnya dalam kecakapan 
berbahasa Inggris. 

ITC telah bekerjasama 
dengan semua sektor peng-
gerak perekonomian dan 
pen  didikan di Indonesia 
yang mencakup perusahaan 
nasional hingga multinasional, 
universitas, sekolah, lembaga 
pendidikan non-formal hing-
ga badan pemerintahan 
dalam rangka memberikan 
standarisasi/sertifikasi in-
ternasional kecakapan ber-
bahasa Inggris yang akurat 
dan terpercaya.MPIK

ISTANBUL  Lagu kebangsaan Indonesia Raya ber-
kumandang gagah di Sirkuit Istanbul, Turki, menyusul 
kemenangan gemilang Rio Haryanto pada Race 2 
ajang GP3 hari Minggu ini, (30/5).

Rio start dari posisi pertama (pole position). Me-
masuki tikungan pertama ia bisa menghadang laju 
Miki Monras (Spanyol). Rio berjuang keras mem-
pertahankan posisi itu, karena jarak antara dia dan 
Monras selalu dalam kisaran 1 detik. Rupanya Monras 
sulit menyusul Rio. Bahkan hingga finish,  pembalap 
Pertamina GP3 yang membela tim Manor Racing ini 
unggul 2,2 detik atas lawannya. 

“alhamdulillah, saya menang. Ini berkat doa dari 
seluruh rakyat Indonesia. Terus terang, ketika lagu 
Indonesia Raya berkumandang perasaan saya tak 
terlukiskan. Selama lomba tekanan memang datang 
tiada henti. Dari luar trek saya terlihat nyaman, padahal 
tidak. Start dari posisi terdepan memang enak, tapi 
juga penuh tekanan mental. Alhamdulillah saya bisa 
mempertahankannya pada tikungan pertama dan 
begitu terus hingga finis. Terima kasih sekali lagi 
dan doakan agar pada race-race berikut saya bisa 
mempertahankan prestasi ini!” ujar Rio.MPBRAND

JAKARTA – Sebagai wujud 
kepedulian kepada masyarakat 
terhadap banyaknya kejadian 
yang disebabkan oleh gas 
Elpiji yang bocor, Pertamina 
terus giat melakukan kegiatan 
sosialisasi secara langsung 
kepada masyarakat maupun 
secara tidak langsung yaitu 
melalui media massa, seperti 
iklan di radio, televisi, dan 
koran. 

Setelah Pertamina mela-
ku kan sosialisasi tabung 
gas Elpi j i  3 kg pada 26 
Mei lalu di Pondok Pinang 
Jakarta Selatan, Pertamina 
kembali memberikan edukasi 
mengenai tabung gas Elpiji 
3 kg  kepada masyarakat 
Kelurahan Rawabadak Se-
latan, Kecamatan Koja Jakarta 
Utara, Selasa (2/6).

Dalam sosialisasi ter-
sebut Sekretaris Perseroan 
Pertamina Toharso menga-
takan bahwa salah satu 
penyebab kecelakaan gas 
Elpij i  adalah karena ada 
sebagian masyarakat yang 
belum mengetahui tindakan 
yang harus dilakukan apa-
bila tercium bau gas elpiji 
yang bocor. Untuk itulah 
Per tamina terus melakukan 
sosialisasi untuk memberikan 
pemahaman kepada masya-
rakat. 

Pertamina juga akan mem-
bentuk komunitas peng guna 

Pertamina Yakinkan Masyarakat 
Kecelakaan Elpiji 3 Kg Bukan Karena Tabung

Elpiji 3 kg. Komunitas tersebut 
dapat bertukar informasi jika 
ada masalah sehingga bisa 
segera diselesaikan tanpa 
harus menunggu Pertamina. 
Ini dimungkinkan  karena akan 
ada komunitas pengguna 
Elpiji 3 kg di setiap area.

Ke depannya, Pertamina 
juga akan mengganti semua 
karet siil (rubber seal) yang 
sekarang ada di pasaran 
dan 100 persen akan di-
kon      trol oleh Pertamina. Se    -
hingga permasalahan ka-
ret yang mutunya jelek bi sa 
diselesaikan secara ber-
tahap.

Dari 33 catatan terjadinya 
kecelakaan gas Elpiji sejak 
tahun 2007 itu tidak ada sa-
tupun yang disebabkan oleh 
tabungnya,  ta pi permasalahan 
yang pa ling banyak adalah 
pada ak se soris. Sepert i 
kebocoran se lang, re gulator, 
karet siil dan valve (pipa gas 
elpiji) dan kompor. 

“Kecelakaan gas Elpiji 
bukan pada tabungnya tapi 
masalahnya ada pada di 
aksesorisnya. Karena,  se-
belum melakukan pengisian 
Elpiji, terlebih dahulu Perta-
mina melakukan pengecekan 
tiap tabung Elpiji karena 
dikhawatirkan terdapat sam-
bungan las tabung yang bo-
cor,” ungkap Toharso.  

Mengenai perihal tabung 

gas Elpiji  palsu yang ber edar 
saat ini sedang diusut oleh 
kepolisian un tuk menangkap 
dan me menjarakan si pemalsu 
tabung gas tersebut. Karena 
tabung ini harus memenuhi 
Standar Nasional Indonesia 
(SNI). “Jika tidak memenuhi 
standar SNI, maka tabung 
tersebut dianggap illegal,” 
jelas Toharso. 

Toharso menjelaskan 
tidak semua permasalahan 
konversi menjadi tanggung 
jawab Pertamina. Pertamina 
hanya bertanggungjawab 
secara internal yaitu mem-
perbaiki quality control mu lai 
dari barang masuk, proses 
pengisian hingga pen dis-
tribusian. Tapi Perta mina tidak 
bertanggung jawab terhadap 
aksesoris tabung gas yang 
dijual di pasaran, seperti se-
lang regulator.

“Pengawasan penju al an 
selang regulator di pa  sar-
an adalah tugas Kemen-
terian Perdagangan yang 
melakukan pengecekan apa-
kah sudah memenuhi syarat. 
Sedangkan pengontrolan 
ke pada pab rik pembuatan 
tabung gas itu merupakan 
tanggung jawab Kementerian 
Perindustrian. Jika pabrik 
ter se but sudah mendapatkan 
sni maka Pertamina akan 
melakukan pembelian tabung 
gas,” kata Toharso.

Lebih lanjut Toharso me-
nyampaikan bahwa Pertamina 
juga mengasuransikan peng-
gunaan Elpiji 3 kg. Pertamina 
akan memberikan santunan 
asuransi karena kecelakaan 
Elpiji 3 kg. Bagi yang mening-
gal sebesar Rp 25 juta, 
dan yang cacat mendapat 
santunan Rp 25 juta.

“Warga kami me nyam-
but baik sosialisasi peng-
gunaan gas Elpiji 3 kg da ri 
Pertamina. Dengan adanya 
penyuluhan ini, masyarakat 
akan bisa lebih memahami.  
Bagi masyarakat yang masih 
merasa takut menggunakan 
gas Elpiji 3 Kg, saya sebagai 
Ketua RW berkewajiban untuk 
melakukan pendekatan dan 
memberikan pemahaman 
terhadap warga sehingga tidak 
ada rasa takut dan khawatir 
untuk menggunakan tabung 
gas elpiji 3 kg,” kata Ketua 
RW 02 Kelurahan Rawabadak 
Selatan, Eddi Suparlan.

Eddi juga berharap agar 
Pe merintah melakukan eva-
luasi kembali terhadap selang 
regulator dan aksesoris 
lain   nya. Masyarakat perlu 
penjelasan lebih detil bahwa 
kecelakaan gas yang terjadi 
bukan karena tabung tapi lebih 
kepada kualitas aksesorisnya 
yang belum standar dan di-
anggap membahayakan 
peng  guna gas elpiji.MPIK
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RU III Plaju Adakan Pelatihan 
Budidaya Tumbuhan Liar

SPP PWK Salurkan 
Bantuan untuk Korban 
Bencana Alam Ciwidey
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PLAJU  RU III Plaju terus 
berusaha meningkatkan 
ke pedul iannya terhadap 
ling kungan dan usaha ma-
syarakat di sekitarnya, terma-
suk pengembangan budidaya 
tumbuhan liar eceng gondok. 
Yaitu, dengan cara membekali 
ilmu pengetahuan  kepada 
masyarakat berupa pelatihan 
dan praktek budidaya tum-
buhan liar eceng gondok.

Pelatihan berlangsung 
10 hari di gedung La Mu si 
Komperta Plaju atas ker-
jasama RU III dengan Pusat 
Pelatihan Pertanian dan Pe-
desaan Swadaya “Karya 
Sejati” Palembang. 

Pelatihan angkatan per-

tama diikuti oleh 25 peserta 
yang berasal dari beberapa 
ke lurahan di Kecamatan Pla-
ju yakni, Talang Putri, Ta-
lang Bubuk dan Plaju Da-
rat. Peserta diajarkan cara 
membuat tas, sandal, bingkai 
foto, guci dan lain-lainnya dari 
eceng gondok.

“Perusahaan mengingin-
kan warga masyarakat di 
sekitar daerah operasi memiliki 
pekerjaan, sedangkan bahan 
baku eceng gondok sangat 
banyak. Dengan adanya pe-
la tihan ini diharapkan bisa 
menambah ilmu pengetahuan 
tentang pemanfaatan tum-
buhan liar serta wawasan 
ma syarakat dalam usaha 

budidaya tumbuhan liar eceng 
gondok,” jelas General Affairs 
Manager RU III Migdad.

Menurut Migdad, budi-
daya eceng gondok sangat 
menguntungkan. “Selain ba-

han bakunya banyak dan 
mudah didapat, tinggal ke-
mauan masyarakat  me-
manfaatkan eceng gondok 
menjadi produk yang bernilai 
jual tinggi,” ujarnya.MPRU III

BANDUNG  Serikat Pekerja Pertamina Patra Wija-
yakusuma (SPP PWK) selain sebagai organisasi yang 
memperjuangkan hak-hak anggotanya sebagai Pekerja 
Pertamina RU IV Cilacap, juga sebagai organisasi yang 
mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Hal ini kembali 
dibuktikan dengan partisipasi SPP PWK dalam kegiatan-
kegiatan sosial yang berkaitan dengan masyarakat, 
bahkan dari luar kota Cilacap. Seperti yang dilakukan 
baru-baru ini, dengan berperan serta dalam membantu 
meringankan beban penderitaan warga di daerah 
bencana tanah longsor di Ciwidey, Kab. Bandung Jawa 
Barat, yang mengakibatkan korban meninggal, luka-luka 
dan puluhan rumah rata dengan tanah.

Sumbangan yang berasal dari anggota SPP PWK 
tersebut diserahkan oleh perwakilan Pengurus SPP 
PWK sebesar Rp. 28 juta lebih kepada korban bencana 
Ciwidey. Dari dana sumbangan yang terkumpul, sebagian 
sumbangan sebesar Rp. 13 juta  dibelanjakan berupa 
barang kebutuhan pokok sehari-hari.MPSPP PwK




