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Pertamina hadir 
bantu korban bencana
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan  berdialog dengan para ibu yang 
bertugas di dapur umum pengung si Merapi, (1/11). Selain memberikan ban-
tuan dalam bentuk makanan, pakaian, dan obat-obatan, Pertamina juga me-
nyediakan bahan bakar Elpiji untuk operasional dapur umum  pengungsi.

Kesigapan Pertamina dalam membantu 
para korban bencana alam, ditunjukkan 
lewat program Pertamina Peduli. 
Bantuan diberikan mulai dari ujung 
timur Indonesia saat banjir melanda 
Wasior, Papua, korban Merapi di 
Jawa Tengah, dan Tsunami Mentawai, 
Sumatera Barat. Posko Pertamina Peduli 
memberikan bantuan logistik, medis, 
BBM untuk operasional kendaraan 
evakuasi, serta Elpiji untuk dapur umum. 

YOGYAKARTA – Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan menyerahkan bantuan 
Pertamina Peduli kepada pengungsi Merapi, 
Senin (1/11). Bantuan senilai Rp 100 juta 

rupiah diserahkan kepada Bupati Sleman, Sri 
Purnomo di Posko Induk Satkorlak Kabupaten 
Sleman. Bantuan berupa makanan, pakaian 
dan obat-obatan disalurkan ke delapan posko 
di wilayah DIY dan Jawa Tengah, yakni di 
Hargobinangun, Purwobinangun, Glagaharjo, 
Kepuharjo, Unggulharjo, Girikerto, Wonokerto 
dan Wukirsari. 

Sebelum memberikan bantuan, Karen 
beserta rombongan meninjau para pengungsi 
di Posko Pertamina Peduli, yang berada di 
SMP 2 Pakem, Hargobinangun, Sleman.  Karen 
pun menyempatkan berdialog dengan para 
pengungsi. Kelengkapan fasilitas kesehatan, 
logistik, dan makanan balita menjadi perhatian 
khusus mengingat di tempat ini sebagian besar 
pengungsi adalah anak dan balita, kaum ibu, 
serta lansia.

Pertamina menerapkan pendistribusian 

bantuan melalui pintu posko, agar tepat 
sasaran. “Karena bencana yang terjadi di 
wilayah Indonesia banyak, agar lebih maksimal 
dan tepat sasaran kita drop di posko, mulai 
dari bantuan logistik, tenaga medis, obat-
obatan, selimut, peralatan sekolah, dan juga 
BBM untuk operasional kendaraan evakuasi,” 
papar Karen.

Usai mengunjungi pengungsi, rombongan 
juga melihat kesiapan dapur umum dalam 
menyuplai  makanan bagi  pengungsi . 
Operasional dapur umum terkait penyediaan 
bahan bakar Elpiji mendapat dukungan 
Pertamina, dimana per hari mendapatkan 5 
tabung elpiji. 

Warga mengaku bersyukur dengan adanya 
bantuan ini. “Yang jelas logistik, makanan, 
obat-obatan lancar langsung ke pengungsi. 
Anak-anak dan lansia yang terpenting, 

mereka tidak kekurangan apapun,” papar Eko 
pengungsi di posko Hargobinangun.

Posko Peduli Pertamina untuk pengungsi 
Merapi sudah siaga sejak 27 Oktober lalu. 
Selain di Sleman, juga dibuka di Muntilan, dan 
Desa Banyudono Magelang, Jawa Tengah. 
Total pengungsi di Posko Pertamina Peduli 
hampir mencapai 1000 orang. 

Hingga saat ini total bantuan dana yang 
disalurkan lewat posko sudah mencapai Rp 
600 juta. Tak kalah pentingnya Pertamina juga 
menyiagakan Depot Rewulu dan Boyolali, serta 
menyiagakan SPBU yang dilewati relawan dan 
tim penyelamatan untuk beroperasi 24 jam.

Penerapan sistem bantuan seperti ini juga 
dilakukan di daerah lain baik di Wasior, Papua, 
mupun Mentawai, Sumatera Barat.MPDSU

• Lihat berita lain terkait di sisipan Pertamina Peduli
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People Management  
Mencetak SDM Kelas Dunia

Kata pengantar:
Menjadi perusahaan kelas 

dunia itu merupakan visi dari 
Pertamina. Untuk itu, harus 
diimbangi dengan sumber daya 
manusianya yang mencerminkan 
visi itu. Berikut paparan Vice 
Presiden People Management 
Insan Purwarisya L. Tobing 

kepada Media Pertamina.

Langkah apa yang akan Anda lakukan dalam 
mendukung HR Transformasi Pertamina ke depan? 
HR (dalam pengertian pekerja) akan memegang peran 
penting dalam melakukan perubahan, saya berpendapat 
perubahan yang dilakukan harus sejalan dengan visi dan 
misi Pertamina yaitu menjadi perusahaan yang berkelas 
dunia (world class company, red) bergerak dalam bisnis 
minyak dan gas bumi, mulai dari hulu hingga hilir. 

Sedangkan visi saya sebagai VP People Management 
adalah mengarahkan dan melaksanakan bagaimana 
tercipta pekerja yang memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan kriteria standar kelas dunia. Maksudnya, jika 
berbicara standar kelas dunia secara otomatis juga 
berbicara mengenai kompetensi, kultur, dan performa dari 
pekerjanya sudah harus kelas dunia. 

Untuk melakukan itu tidaklah mudah. Fungsi People 
Management tidak bisa berjalan sendiri, namun perlu 
melakukan sinergi dengan fungsi-fungsi lain di lingkungan 
Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM, red) serta fungsi-
fungsi lini lainnya. Selain itu, harus memiliki konsep yang 
kuat dan dibarengi dengan implementasinya langsung.

Apakah Fungsi People Management mempunyai 
konsep baru, dalam menunjang kegiatan ini? Jujur saya 
katakan, bahwasanya Pertamina merupakan perusahaan 
yang sudah memiliki konsep yang lengkap dalam 
pengelolaan sumber daya manusianya, dan itu sudah 
mulai dibangun  sejak perusahaan ini berdiri. Komentar 
ini saya dengar juga dari kawan-kawan praktisi SDM di 
beberapa perusahaan migas di Indonesia.

Untuk itu, saya pribadi tidak ingin membuat 
konsep baru karena saya akan menggunakan konsep 
yang sudah ada. Beberapa konsep mungkin perlu 
disesuaikan saja dengan perkembangan dunia bisnis 
dan ketenagakerjaan saat ini.  Tinggal bagaimana mulai 
mengimplemenasikannya konsep-konsep tersebut secara 
konsisten dan tepat. Itu yang paling penting menurut saya 
yang harus dilakukan saat ini.

Lalu strategi seperti apa yang Anda tawarkan 
untuk melakukan hal tersebut? Strategi yang akan saya 
lakukan, pertama, dalam mengelola sumber daya manusia 
harus dilakukan secara tepat. Artinya apabila terdapat 
10 orang didalamnya, maka kita perlu melaksanakan 
pengelolaan yang disesuaikan dengan 10 orang tersebut. 
Mengapa demikian? Karena masing-masing orang 
berbeda dan jika kita membuat sama persis, hal itu belum 
tentu mendatangkan manfaat yang sama.

Maksudnya begini, Pertamina itu bisnisnya mulai dari 
upstream sampai dengan downstream, untuk itu style-nya 
harus disesuaikan. Misalnya, dalam mengelola teman-
teman di upstream mungkin agak berbeda dibandingkan 
kita mengelola teman-teman di downstream. Nah, untuk 
di downstream perlu dibedakan lagi pengelolaannya, 
yakni di kilang dan pemasaran. Masing-masing dilakukan 
pengelolaan sesuai dengan bisnisnya, sehingga akan tepat 
sesuai dengan sasaran dari setiap bisnis.

Kedua, People Management (PM) harus berperan 
sebagai business partner. Saya menganalogikan PM 

seperti seorang dokter yang melakukan conselling terhadap 
pasien-pasiennya. Itu mimpi saya. Jadi kalau ada pekerja 
menanyakan tentang karirnya, PM harus bisa memberikan 
gambaran ke depannya bagaimana. Bila ada fungsi yang 
membutuhkan advis, People Management harus mampu 
menjadi partner bussiness bagi fungsi lini dalam bidang SDM. 

Apakah fungsi rekrutmen di bawah People 
Management? Ya. Di bawah People Management. Seperti 
diketahui, sekarang ini Pertamina sudah lebih terbuka 
dalam hal rekrutmen. Rekrutmen merupakan salah satu 
strategi perusahaan mempertahankan jumlah sumber daya 
manusianya. Saat ini rekrutmen sudah merupakan kegiatan 
rutin dari fungsi Sumber Daya Manusia.

Rekrutmen yang dilaksanakan ditujukan untuk merekrut 
tenaga fresh graduate dan tenaga berpengalaman 
(experienced).

 Seberapa besar realisasi keberhasilan yang dicapai 
Pertamina dalam rekruitmen pekerja berpengalaman?  
Sebagai tolak ukurnya adalah bagaimana kinerja fungsi 
tersebut akan terbantu serta lingkungan dapat menerima 
pekerja baru itu tanpa adanya friksi. Dan kemudian, juga 
dapat dilihat tiga bulan ke depan apakah pekerja baru itu 
masih bertahan di Pertamina atau mereka mengundurkan diri 
karena tidak cocok dengan kondisi perusahaan.

Tenaga berpengalaman direkrut selain untuk mengisi 
jabatan yang sulit dicari kandidat dari lingkungan intern, 
juga untuk memberikan percepatan pencapaian target bagi 
perusahaan. Dengan pengalaman yang telah dimiliki dan 
budaya kerja yang mungkin baik dalam bidangnya, sangat 
diharapkan tenaga berpengalaman bisa menjadi salah satu 
motor percepatan tadi. Oleh sebab itu, rekrutmen tenaga 
berpengalaman harus dikelola dengan lebih baik. 

Strategi apa yang akan dilakukan Pertamina untuk 
mempertahankan pekerja-pekerja terbaiknya agar 
tidak dibajak oleh perusahaan lain? Saya mempunyai 
pengalaman, pada saat saya di Pertamina EP, bagaimana 
teman-teman di engineer Pertamina EP itu ditawari untuk 
pindah ke perusahaan migas lain, termasuk yang ada di 
luar negeri. Kami di PEP berusaha utk dapat tetap meretain 
dan memantaince teman-teman agar tetap bekerja untuk 
Pertamina EP. Saat itu kami semua (manajemen) bersepakat 
untuk dapat untuk melaksanakan pengelolaan SDM dengan 
baik. Kita perlu mempertahankan motivasi kerja dari semua 
pekerja dan meyakini bahwa tidak semua orang bekerja 
karena uang. Banyak orang bertahan dalam sebuah 
perusahaan karena lingkungan kerja yang menyenangkan, 
atasan yang menyenangkan, sistem pembinaan pekerja yang 
baik dan suasana kerja yang menyenangkan. 

Oleh sebab itu, sangat penting kita melaksanakan 
pengelolaan SDM secara konsisten yang dapat dipahami 
oleh semua pekerja, sehingga setiap pekerja akan merasa 
diperhatikan dan memberikan kontribusinya bagi perusahaan.

Bagaimana strategi dalam mengelola SDM tersebut?  
Kita semua sependapat bahwa perusahaan yang hebat itu 
pasti didukung oleh sumber daya manusia yang hebat, oleh 
sebab itu kita harus melaksanakan pengelolaan sumber daya 
manusia dengan tepat dan konsisten.

Dari sisi fungsi People Management dalam mengelola 
SDM akan fokus pada pengembangan kompetensi pekerja 
yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh 
perusahaan. Karir yang jelas dan menantang diharapkan 
akan memberikan inspirasi yang positif bagi pekerja. Untuk 
itu, perlu dibangun dan dijalankan jenjang karier dan model 
peningkatan kompetensi yang jelas, baik untuk pekerja yang 
dibina dalam jalur karir keahlian/spesialis maupun pekerja 
yang dibina pada jalur manajerial.MPNDJ/UHK
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pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

Editorial
Produksi Pertamina 

Naik terus
Sinergi Satu Pertamina

Seorang Pekerja
Di Direktorat Pemasaran & Niaga

Kepedulian Pertamina kepada korban bencana alam, 
yang menimpa di wilayah Indonesia ditunjukkan dengan 
tindakan nyata. Membuka Posko Pertamina Peduli, 
dan menyalurkan bantuan langsung ke posko-posko 
pengungsian dalam berbagai bentuk. Mulai dari bantuan 
makanan baik untuk orang dewasa maupun balita, 
selimut, peralatan sekolah, suplai BBM bagi kendaraan 
operasional, hingga menunjang kegiatan dapur umum 
dengan memberikan bantuan Elpiji.

Bantuan secara langsung lewat posko pengungsi, 
maupun posko Pertamina Peduli, sangat tepat 
sasaran, karena bantuan tidak mengumpul di Satkorlak 
Penanggulangan Bencana. Meski demikian koordinasi 
dengan Satkorlak tetap harus dilakukan, agar segala 
tindakan yang diambil terkoordinasi dengan pihak yang 
berkompeten menangani bencana. 

Cara penyaluran bantuan tepat sasaran dengan 
melibatkan tim CSR, Pemasaran Region, maupun Unit-
unit, dan anak perusahaan Pertamina secara sinergi ini 
patut diacungi jempol. Dibalik kekurangan disana-sini, 

namun semangat satu Pertamina sangat menonjol dalam 
pemberian bantuan. Tidak ada embel-embel Pertamina 
Region mana…., atau bagian CSR... dan lain-lain. Semua 
dikemas dalam program Pertamina Peduli.

Sinergi dengan semangat kepertaminaan ini sudah 
seharusnya dilakukan untuk seluruh kegiatan Pertamina, 
baik dalam kegiatan kemanusiaan, promosi, maupun 
saat ulang tahun Desember nanti. Dengan cara ini tentu 
saja banyak keuntungan yang bisa diambil, mulai dari 
penghematan biaya, penyebaran alokasi bantuan yang 
merata, dan tentu saja bisa memaksimalkan tenaga yang 
ada. 

Berbekal semangat yang sama ini, saya yakin ke 
depannya setiap kegiatan yang dilakukan Pertamina akan 
lebih bergaung di masyarakat.MP

Tingkatkan Efisiensi dengan Layanan ICT Terintegrasi

Sejumlah media cetak pekan kemarin, pasnya Jumat 
(29/10) mengutip Kepala Badan Pelaksana Kegiatan  
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang sering disebut BP 
Migas R. Priyono, Dirjen Migas Evita Legowo menyatakan 
target lifting Nasional 965 ribu bph sulit tercapai. Bocornya 
pipa PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) akhir 
bulan lalu, disebut-sebut sebagai yang mengganggu 
produksi Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang selama ini 
menjadi penyumbang terbesar produksi minyak Nasional.

Sejak bocornya pipa Transgasindo, yang sempat 
menyebabkan penutupan sumur-sumur produksi CPI 
di Lapangan Duri, konon produksi minyak Nasional 
berkurang signifikan. Untuk minyak biasanya produksi CPI 
memproduksi sekitar 370 ribu barel per hari (bph). 

Pada hari dan tanggal yang sama, berita 
lain membeberkan fakta Pertamina melalui anak 
perusahaannya, Pertamina EP (PEP) naik produksinya. 
Dan memang faktanya – di luar berita hari itu -- dua anak 
perusahaan sektor hulu, PEP dan PHE menunjukkan trend 
kenaikan produksi. Anak-anak perusahaan Pertamina yang 
beroperasi di kegiatan eksplorasi dan produksi ini terus 
memburu kenaikan produksi dan penambahan cadangan.

Namun berita yang cukup menggembirakan adalah 
perubahan peta posisi di sisi produksi, di mana beberapa 
tahun lalu, Pertamina masih di nomor dua, baik untuk 
minyak (di bawah produksi CPI) maupun untuk gas (di 
bawah produksi Total E&P Indonesie). Tetapi sekarang 
posisi produksi gas sudah membaik.

Mari kita urut produksi minyak dalam satuan barel per 
hari (bph) status per Agustus 2010 dari laporan Produksi 
BP Migas, yaitu Chevron/CPI di urutan pertama (401 ribu), 
disusul PEP (131 ribu), Inpex Corp. (55 ribu), PHE (52 
ribu), Total E&P Indonesie (48 ribu), ConocoPhillip Ind. Ltd. 
(35 ribu), CNOOC SES Ltd. (27 ribu), Vico Ind. (19 ribu), 
dan Petrochina (13 ribu).

Sementara untuk produksi gas dalam satuan mmscfd 
ternyata Pertamina EP berada di urutan pertama (1.038), 
lalu Total E&P Indonesie (920), Inpex Corp. (851), 
ConocoPhillips Ind. Ltd. (692), Exxon Mobil Indonesia 
(566), Vico Indonesia (434), Talisman Energy Indonesia 
(390), PHE (344), BP Indonesia (344), dan Premier Oil 
Natuna Sea B.V (149).

Seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
baik asing maupun Nasional, sama-sama memiliki 
semangat meningkatkan produksi, menambah cadangan. 
Memperpanjang KKS kalau lapangan tersebut masih 
sangat ekonomis. Tetapi yang membedakan semua KKKS 
itu dengan Pertamina adalah beban sebagai perusahaan 
migas Nasional (NOC)  yang memiliki tanggung jawab 
sebagai power house Indonesia di bidang minyak dan gas 
bumi.

Target produksi migas 1 juta boepd pada tahun 
2015 adalah kemutlakan program Pertamina yang harus 
didukung Pemerintah, DPR, DPRD, Pemprov, Pemkab, 
Pemkot, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian 
Lingkungan Hidup, Kementerian Industri, Kementerian 
ESDM, BP Migas (termasuk BPH Migas), Kementerian 
BUMN, dan Kementerian Keuangan. Lembaga-lembaga 
itu yang berkaitan dengan Pertamina, baik dalam tataran 
kebijakan di Pusat maupun tataran operasional dan 
perizinan di daerah operasi, serta dalam tataran alokasi 

keuangan baik sebagai 
dividen, pajak, maupun 
sebagai investasi bagi 
Pertamina itu sendiri. 

Semua lembaga-
lembaga itu seharusnya 
memiliki semangat 
yang sama, Indonesia 
Incorporated! Bukan 
semangat sektoral 
kementerian yang 
faktanya sering 
berbenturan dan 
karenanya sangat 
memerlukan koordinasi 
dari Menteri Koordinasi 
Perekonomian.MP

JAKARTA – Upaya Fungsi CSS (Corporate Share Ser-
vice) memaksimalkan jasa layanan ICT (Information Com-
munications and Technology) kepada anak perusahaan, mulai 
diwujudkan dengan dilakukannya kerjasama anatara CSS 
dengan PT. Pertamina EP. Bidang layanan ini menjadi salah 
satu program fungsi CSS yang kini mulai bergeliat dalam 
memantapkan perannya sebagai service provider kepada 
pihak luar.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan Rabu (20/10) di 
Kantor Pusat Pertamina, antara SVP  CSS Achmad Bambang, 
dengan Direktur Pertamina EP Salis Aprillian. “MoU ini menjadi 
tonggak karena CSS sebagai service provider akan mengikat 
usaha-usaha yang menghasilkan, dimana hak dan kewajiban 
layanan diatur lewat Service Level Agreement dengan tarif 
kesepakatan bersama,”papar Achmad Bambang.

Sementara bagi Salis kerjasama ini memiliki nilai strategis 

sebagai wujud sinergisitas antara Pertamina dengan anak 
perusahaan yakni Pertamina EP. “Dengan sistem share 
program yang ada di pusat, tentunya kami sangat terbantu 
untuk penerapan teknologi ICT di lingkungan anak perusahaan, 
dan tentu saja lebih efisien”.

Menggandeng anak perusahaan untuk bersama meng-
gunakan ICT yang ada menjadi bentuk dari kolaborasi bisnis, 
dimana CSS akan terus meningkatkan dalam memberikan 
pelayanan maksimal, sekaligus menerapkan tarif ekonomis. 
“Dalam rangka transformasi menuju NOC, kita harus mulai 
memperluas servide provider, bukan sekedar di tingkat kor-
porat tetapi meluas menjadi holding minded. Selain dengan 
EP ke depannya, CSS juga akan menjaring anak perusahaan 
lainnya baik di core business maupun non core business, 
seperti Pelita Air Service, Petra Medika, dan lain-lain.MP DSU/
KUN
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Dorong Transformasi Budaya 
Paperless & Information Driven

Hemat dan Aman 
Menggunakan 
Elpiji 3 Kg
CIPUTAT  - Dengan dilakukannya program konversi, 
negara telah hemat subsidi sebesar Rp 20 triliun per 
tahun. Itu yang menjadikan konversi minyak tanah ke 
Elpiji 3 kg dapat dikatakan berhasil.  Demikian dipaparkan 
VP Communication Per tamina M. Harun di hadapan 
mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, (5/10).

Harun menjelaskan tentang roadmap konversi 
minyak tanah ke Elpiji yang telah dilakukan Pertamina. 
Konversi telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2009 
akhir dengan total 24,4 juta paket yang telah diberikan 
kepada masyarakat, mulai dari pulau Sumatera, Jawa, 
Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. “Sedangkan untuk 
pulau Jawa sudah seluruhnya terkonversi. Kare na pilot 
project memang dilakukan di Pulau Jawa pada 2007 dan 
selesai pada 2009. Ren cananya pada tahun ini dan 2011 
mendatang konversi akan dilakukan di wilayah Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi,” paparnya.

Dijelaskan juga bahwa pelak sanaan konversi 
minyak tanah ke Elpiji 3 kg merupakan tanggung jawab 
bersama antara Pemerintah dengan Pertamina. Pem   -
bagian tugas pun dilakukan mulai dari Kementerian 
ES DM, Kementerian Tenaga Ker ja dan Transmigrasi, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Ke uangan, Kementerian Negara KUKM, 
Ke menterian Negara Pemberdayaan Perempuan, dan 
Pertamina.

Ditegaskan oleh Harun, Pertamina sudah melakukan 
berbagai kegiatan. Per ta mina sudah melakukan 1.786 
kali sosialisasi program konversi pada 2007-2009. Un tuk 
tahun ini, kegiatan yang dilakukan sebanyak 627 kali yang 
merupakan pengulangan so siali sasi yang menekankan 
kepada safety penggunaan Elpiji. “Pertamina memberikan 
penyuluhan kembali dan memberikan buku pintar ke 
masyarakat melalui juru penerang,” ung kapnya.

Perbaikan juga terus dilakukan Pertamina, dengan 
cara penggunaan hologram pada tabung, perbaikan 
spesifikasi rubber seal agar tidak mu dah robek, dan 
penambahan stiker safety instruction di tabung LPG un tuk 
tahap awal telah terpasang 200 ribu stiker.

Selain itu, Pertamina juga memberikan santunan dan 
asuransi untuk masyarakat yang mengalami musibah 
berkaitan dengan peng gunaan Elpiji 3 kg. Asuransi untuk 
penerima paket perdana Elpiji 3 kg mulai dari Rp 25 juta 
hingga Rp 100 juta, dan pemberian santunan bagi korban 
insiden Elpiji di luar penerima paket perdana.

Pertamina juga melakukan upaya lain, seperti 
melakukan res pon cepat mendatangi korban un tuk me-
mas tikan yang terjadi dan men datangi korban di rumah 
sakit. “Lebih dari 93 persen laporan yang masuk di crisis 
center pada tahun ini dapat ditangani,” ujarnya.

“Kami juga menyediakan layanan contact Pertamina 
500 000 yang dapat dijangkau nasional selama 24 jam 
dan menyediakan saluran informasi lainnya. Ka rena 
trend pertanyaan mengenai Elpiji semakin me ningkat. 
Efektifitas Contact Pertamina menunjukkan 96 persen 
keluhan dapat terselesaikan,” papar Harun.MPNDJ

JAKARTA – Dalam rangka 
meningkatkan efektif i tas 
koor dinasi dan kolaborasi 
dalam melakukan bisnis 
proses di internal Pertamina, 
fungsi  Corporate Share 
Ser vice (CSS) Pertamina 
men ciptakan suatu aplikasi 
administrasi perkantoran 
digital e-correspondence agar 
koordinasi antar berbagai 
fungsi di Pertamina dapat 
di la kukan lebih cepat, tanpa 
kertas, dan online realtime.

Hal ini sebagai satu bagian 
dari transformasi dengan 
ter sentralisasinya data dan 
dokumen perusahaan yang 

mudah diakses. Saat ini 
e-correspondence sebagai 
ba gian dari enterprise portal 
mulai diimplimentasikan di 
direktorat umum dan direktorat 
sumber daya manusia.

Direktur Umum dan Di-
rektur Sumber Daya Ma-
nusia Pertamina mene tap-
kan penggunaan e-corres-
pondence sebagai sarana 
surat menyurat resmi peru-
sahaan mulai 20 Oktober 
2010. “e-correspondence 
se  bagai wujud Green Office 
yang membantu efisiensi 
per usahaan, tunggu apalagi 
ayo kita mulai!” kata Direktur 

Umum, Waluyo di Jakarta, 
Selasa (19/10).

Beberapa proses ad-
ministrasi yang terdapat 
da lam e-correspondence 
adalah memo, surat masuk/
keluar, fax masuk/keluar, 
SP3S dan SPPTH. Dengan 
e-correspondence, waktu dan 
penggunaan kertas dalam 
administrasi mulai dapat di-
kurangi. Hal ini mendukung 
perubahan budaya paper less 
dan information driven.

“Korespondensi elektronik 
akan menjadi sarana ba gi 
kita semua untuk mening-
katkan kapabilitas dalam 

melaksanakan tugas kita 
secara lebih efektif. Kita pasti 
bisa,” tegas Direktur Sumber 
Daya Manusia, Rukmi Hadi-
hartini.

Secara bertahap e-corres-
pondence akan diterapkan 
di Direktorat Umum dan 
Direktorat SDM. Selanjutnya 
e-correspondence wajib di-
pergunakan oleh seluruh 
fung si untuk tujuan bisnis 
per usahaan, operasional per-
usahaan, dan kepentingan 
kedinasan. Hal ini merupakan 
salah satu milestone dalam 
transformasi menjadi peru-
sahaan kelas dunia.MPIK

Waspada Flu Burung di RU V Balikpapan
BALIKPAPAN - Kewaspadaan 
terhadap virus H5N1 (avian 
influenza) atau biasa disebut 
flu burung, harus semakin 
di tingkatkan. Hal ini karena 
ditetapkannya status was-
pa da flu burung di Kota Ba
likpapan menyusul kasus mati 
mendadak puluhan ekor ayam 
di beberapa kecamatan yang 
ternyata positif terkena virus 
H5N1. 

Berkaitan dengan hal 
ini, RU V Balikpapan mela-
kukan beberapa kegiatan 
Ko munikasi, Informasi, dan 
Edukasi (KIE) dalam rangka 
meningkatkan kewaspadaan 
terhadap penyebaran virus 
Avian Influenza. Kegiatan 
yang dimotori Bagian Medical 
tersebut antara lain berupa 
penyiaran informasi mengenai 
waspada flu burung melalui 
media spanduk, email, serta 
surat edaran kepada seluruh 
pekerja. Kegiatan ini dilakukan 

agar keluarga besar RU V 
segera tanggap terhadap 
ada nya kasus flu burung di 
Balikpapan.

Selain itu juga dilakukan 
pemberian souvenir sehat, be-
rupa kartu waspada flu bu rung 
dan hand sanitizer. Souvenir 
diberikan kepada para pekerja 
maupun mitra kerja yang 
datang sebelum pukul 07.00 
WITA, di Lobi Kantor Besar 
dan Kantor RU V, (14/10).
Kegiatan ini bertujuan agar 
pekerja dan mitra kerja RU V 
selalu ingat untuk waspada 
terhadap penyebaran vi-
rus Avian Inf luenza de-
ngan memperhatikan in-
for masi dalam kartu ter-
sebut .  Pember ian hand 
sa nitizer diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran 
pentingnya mencuci tangan 
sebagai salah satu tindakan 
pencegahan penyebaran 
virus Avian Influenza.

Pencegahan di lingkungan 
pe rum ahan  j uga  t e l ah 
dilakukan dengan screening 
pemeliharaan unggas di 
rumah dinas perusahaan. 
Kegiatan ini dilakukan oleh  
fungsi Medical, Security, HR 
Services, Industrial Relation, 
serta S&W. 

Sesuai peraturan peru-
sahaan, penghuni rumah 
dinas perusahaan dilarang 
memelihara ternak. Peng-
huni yang kedapatan me-
melihara ternak diberikan 

formulir pengisian tentang 
pemeliharaan unggas dan 
persyaratannya, edukasi 
lang sung, serta diberikan 
edaran mengenai waspada 
flu burung.

Edukasi berupa pe nyu-
luhan waspada flu burung ju ga 
diberikan anggota  PWP RU V. 
Penyuluhan ini di ha rapkan 
dapat membuka wawasan 
mengenai flu burung sehingga 
dapat dilakukan upaya pen-
cegahan di lingkungan ke-
luarga.MP RUV

Melihat Kembali Struktur Pertamina
JAKARTA - “Saya sudah lihat progress BTP RJPP kita ini.Ada 
yang masih Merah dan Kuning,  ada juga yang Hijau. Karena itu 
saya ucapkan selamat untuk yang Hijau.” Demikian pembukaan 
dari Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko 
Ferederick ST Siahaan selaku Cham pions Transformasi ketika 
membuka acara BTP RJPP 2010 Forum II  Together  Everyone 
Achieve More (TEAM) yang ber lang sung di Gedung Utama 
Lantai M, pada Jumat (15/10). 

Acara dihadiri dan diikuti Project Owner, Team Leader dan 
Team Member serta Coach dari 16 BTP RJPP 2010. Selain itu 
juga terhubung dengan tim manajemen RU II Dumai hingga RU 
VI Balongan melalui video conference. 

Acara ini  merupakan pemberian energi baru bagi program 
BTP RJPP 2010  yang sudah dicanangkan, disepakati, dan 

komit untuk dilakukan.  “Hari  ini kita berkumpul untuk mencari 
root cause problem-nya. Jadi kita bukan mau  blame on 
someone, tetapi untuk sharing, exchange view, bagaimana kita 
menyelesaikan setiap akar permasalahan,” ungkapnya.

Ferederick juga mengatakan bahwa mestinya pekerjalah 
yang paling tahu apa yang terjadi di Pertamina dan bagaimana 
bisnis migas dibandingkan dengan stakeholders di luar. Ia 
mengakui bahwa kemungkinan  target pencapaian  perusahaan 
berubah, termasuk pencapaian laba.  Masalahnya adalah  
bahwa tidak mudah untuk memberikan penjelasan  kepada 
stakeholders. “Kita semua mestinya  bisa memberikan penje-
lasan yang lebih baik kepada orang lain. Paling tidak, kita lebih 
mengertilah daripada orang lain,” tegas Ferederick. 

Ia memberikan contoh, bagaimana kalau harga minyak naik 

namun laba Pertamina tidak naik. “Ini menjadi tantangan buat 
kita semua. Orang-orang selalu melihat dari ukuran-ukuran 
yang bisa dilihat seperti laba naik, deviden naik, insentif naik, 
gaji naik, semuanya naik.”

Karena itu Ferederick mengajak  semua pihak untuk melihat 
kembali struktur Pertamina. “Karena itu kita perlu melihat 
kembali struktur Pertamina itu seperti apa, baik itu dari exposure 
risiko  terhadap perubahan yang tidak bisa dikontrol, maupun 
hal-hal yang bisa dikontrol.”  

“BTP ini menjadi penting bagi kita, karena BTP ini kita initiate 
bahwa ada  banyak hal yang bisa diperbaiki. Kita yakin bahwa 
ini bisa diperbaiki dan  bisa memberikan dampak. Ini menjadi 
tantangan buat kita semua,” ujar Ferederick.MPUHK 
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EKSPANSI BLOK MIGAS MEDCO BUTUH 
1,6 MILIAR DOLAR AS
JAKARTA, (Bisnis Indonesia) -  PT Medco Energi 
Internasional Tbk mengalokasikan belanja modal (capital 
expenditure/capex) sebesar 1,6 miliar dolar AS untuk 
membiayai berbagai kegiatan dan pengembangan blok 
migas pada 2011 - 2013. Presiden Komisaris Medco 
Energi Internasional Hilmi Panigoro mengungkapkan 
alokasi capex perusahaan mulai tahun depan memang 
cukup besar, sejalan dengan pengembangan blok migas 
besar, terutama Blok A (Nanggroe Aceh Darussalam), 
Donggi Senoro (Sulawesi Tengah), dan Blok Area 47 
(Libya). “Kalau tidak salah, capex kita itu 1,6 miliar 
dolar AS untuk tiga tahun mulai 2011 sampai 2013. Itu 
alokasi untuk semua proyek besar kita,” ujarnya. Untuk 
proyeks Donggi - Senoro, masih menunggu persetujuan 
pemerintah soal Gas Sales Agreement (GSA) dan Sales 
Appointed Agreement (SAA). “Donggi Senoro itu kan 
sekarang green light-nya sudah ada di  Pemerintah, tetapi 
GSA dan SAA masih belum diteken. Kalau itu sudah 
diteken, capex tahun depan ini akan besar sekali.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI EOR DIBERI 
INSENTIF
JAKARTA, (Investor Daily) -  Kementerian ESDM akan 
memberikan insentif kepada kontrak migas yang meng-
gunakan enhanced oil recovery  (EOR) dalam proses 
produksinya. “Dengan menerapkan teknologi EOR, 
di ya kini bisa meningkatkan produksi minyak mentah 
nasional. Sehingga target produksi bisa tercapai,” ujar 
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo. Evita 
mengungkapkan, kemudahan dan insentif yang disiapkan 
bagi kontraktor migas yang menggunakan teknologi EOR 
antara lain pembebasan pajak dan bea masuk impor. 
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan domestic 
market obligation (DMO) holiday  60 bulan dari kenaikan 
produksi di atas  base line,  memberikan kredit investasi, 
perubahan split, serta memfasilitasi penyelesaian per-
masalahan terkait kegiatan EOR.

INDONESIA AKAN EKSPOR 15 KARGO LNG
JAKARTA, (Investor Daily) -  Pemerintah akan meng-
ekspor 15 kargo gas alam cair (liquified natural gas/
LNG) tahun ini. LNG tersebut merupakan bagian dari 65 
kargo LNG yang merupakan sisa produksi dari Lapangan 
Arun dan Bontang. Kepala Dinas Humas & Hubungan 
Kelembagaan BP Migas Elan Biantoro mengatakan, 15 
kargo tersebut sebagian akan ditenderkan untuk pasar 
spot guna memenuhi kebutuhan musim di negara-negara 
subtropis.MPRO

RCPS : Teknik Analisis 
Penyelesaian Masalah
JAKARTA - Sebagaimana 
diketahui bahwa hasil dari 
OPP Survey telah menjadi 
dasar untuk inisiatif-inisiatif 
program Transformasi an-
tara lain seperti BTP, People 
Review dan Program Per-
formance Culture  (CoPI Per-
formance Dialog, Coaching 
dan Feedback).

Pada tahun 2006 dan 
2009 dilakukan Organitation 
Performance Profile (OPP) 
Survey, dimana salah satunya 
diperlukan suatu perubahan 
budaya khususnya bagaimana 
agar selalu tetap crisis dan 
urgent terhadap perubahan.

Project Leader OPP Sur-
vey Ernie D. Ginting menga-
takan bahwa pada saat me-
lakukan problem solving me-
nyadari adanya masalah. 
Untuk itu dilakukan tema aksi 
perubahan budaya melalui 
program Root Cause Problem 
Solving dalam Performance 
Dialog Triwulanan (CoPI 
RCPS) untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 
RCPS berfungsi sebagai 

teknik analisis yang bertahap 
dan terfokus untuk menemukan 
akar masalah suatu problem 
dan bukan hanya melihat 
gejala-gejala dari suatu ma-
salah tapi juga memberikan 
cara penyelesaian suatu ma-
salah. 

“Saya berharap dengan 
adanya implimentasi RCPS 
ini kita semua akan diberikan 
pemahaman untuk lebih pe-
ka terhadap masalah, me-
mandang masalah sebagai 
peluang perbaikan, menggali 
suatu permasalahan dan 
me mecahkan suatu perma-
salahan dengan ide kreatif.”

Demikian disampaikan 
oleh Direktur SDM Pertamina, 
Rukmi Hadihartini saat mem-
buka acara implimentasi pro-
gram Root Cause Problem 
Solving dalam Performance 
Dialog Triwulanan (CoPI 
RCPS) di Lantai M Kantor 
Pu sat Pertamina, (13/10).

Fo
to

 : 
 W

N
R

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

Program ini nantinya akan 
di implementasikan untuk level 
Vice President dan General 
Manager dari berbagai unit 
serta jajaran manager yang 
diharapkan menjadi fasilitator 
untuk mendorong program 
RCPS ini dalam kesempatan 
performance dialog dan dalam 
kesempatan rapat.

“Sementara untuk BPS 
yang telah bekerja selama 
4-5 tahun kami harapkan 
akan menjadi eksposer bagi 
mereka, agar mereka bisa 

terlibat langsung dalam pe -
mecahan masalah. Ki ta 
mencoba bagaimana RCPS 
ini diterapkan hingga akhirnya 
menjadi kebiasaan bagi 
mereka,” ungkap Ernie.

Sehingga untuk me-
nunjang program RCPS 
ini diperlukan komunikasi  
yang baik untuk memberikan 
pemahaman kepada pekerja 
dan role model dari para 
atasan sehingga perubahan 
budaya akan lebih cepat 
terjadi di Pertamina.MPIK 

DUMAI -  Dalam rangka 
pem berian informasi se-
putar Perjanjian Kerja Ber-
sama (PKB) III yang te lah 
ditandatangani pada (14/8), 
Tim PKB Pertamina melakukan 
sosialisasi kepa da Pekerja 

Sosialisasi PKB III di RU II Dumai
RU di BPSM, Senin (11/10). 
Sosial isasi ini di lakukan 
oleh Presiden FSPPB Ugan 
Gandar bersama tim dari 
Jakarta,  yaitu Herlan dari HR 
Korporat dan Noviandri dari 
FSPPB.  Pada kesempatan 
tersebut ratusan pekerja dan 
segenap jajaran Manajemen 
RU II terlihat hadir.

Acara sosialisasi PKB III  
ini juga diikuti oleh wakil dari 
SP unit lain seperti da ri RU III, 
RU IV, dan lain-lain.

“Dalam rangka men-
capai target kerja yang su-
dah di bebankan oleh Ma na-
jemen Pusat kepada RU II 
Dumai, mungkin saja terjadi 
benturan-benturan antara 
pekerja dengan perusahaan. 
Di sinilah mutlak diperlukan 
PKB sebagai panduannya. 
Namun yang paling penting 
dari PKB III ini adalah ba-
gaimana kesepakatan ini 
direalisasikan dalam ben tuk 
petunjuk operasional, se perti 
TKO,”  kata GM RU II Suhaimi 
dalam sambutannya ketika 
membuka acara. 

Dalam kesempatan ter-
sebut,  Suhaimi menekankan 
dua hal. Pertama, pentingnya 
sharing penga laman/ber bagi 

ilmu dari para pekerja yang 
telah puluhan tahun meng-
operasikan kilang, karena 
pengalaman mengoperasikan 
kilang minyak di Indonesia 
ha nya ada di Pertamina. 
Kedua, pentingnya aspek 
moral/GCG dalam bekerja. 
Suhaimi berharap semua 
pe kerja dapat menjaga ke-
pentingan-kepentingan per-
usahaan. Dalam hal ini, 
Suhaimi menawarkan kepada 
pekerja melalui wadah SP-
KMPT untuk memberikan 
ma sukan-masukan demi 
ke majuan perusahaan da-
lam pertemuan dengan ma-
najemen sebulan sekali.

Mengawali sosialisasinya, 
Presiden FSPPB  Ugan 
Gandar menceritakan proses 
pembuatan PKB III. Mulai 
dari verifikasi keanggotaan 
SP sebagai wakil pekerja 
yang berhak mengikuti per-
undingan. Kemudian di-
lanjutkan dengn tahap pra-
perundingan, perundingan. 
Ada juga pertemuan-per-
temuan yang deadlock, 
sam pai akhirnya PKB III 
di tandatangani. Sebagai 
wa kil dari pekerja, FSPPB 
bersyukur bahwa PKB III bisa 

diselesaikan tepat waktu (Mei 
- Agustus 2010) dan hasilnya 
merupakan PKB yang diang-
gap terbaik di Indonesia.
Menurut  Ugan Gandar, PKB 
harus dimiliki setiap pekerja 
dan isinya harus diketahui. 
PKB III harus dilaksanakan 
dengan konsisten dan kon-
sekuen. Perusahaan akan 
duduk bersama FSPPB da-
lam menyusun TKO-TKO 
terkait pasal-pasal dalam 
PKB III yang perlu petunjuk 
operasional. Diharapkan akhir 
November 2010 semua TKO 
sudah selesai dibuat.

Pada sesi tanya jawab, 
pekerja banyak yang mena-
nyakan kekurangan PKB III 
maupun hal-hal yang belum 
jelas, seperti mengenai PHK, 
lem bur pekerja harian, regu 
ber gilir untuk pekerja TA, 
pengaturan jam pekerja yang 
kategori over activity ditinjau 
dari masalah kesehatan, ma-
salah GCG, masalah hak-
hak isteri dan anak akibat 
per ceraian, mekanisme ke-
naikan golongan, pinjaman 
uang pesangon (PPRP), me-
kanisme kompensasi pejabat 
pengganti sementara, dan 
lain-lain. MPRUII
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We can only improve what we can measure, mungkin 

inilah idiom yang tepat untuk mengungkapkan pentingnya 
suatu survey (proses pengukuran)  dalam pengelolaan 
perusahaan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan 
yang mengetahui secara tepat apa yang diinginkan 
pelangganya. Keberhasilan suatu produk / jasa dapat dilihat 
dari sejauh mana penerimaan atau kepuasan pelanggan 
(customer) terhadap produk / jasa tersebut. Dengan produk 
dan jasa yang relative lebih bisa diterima atau memuaskan 
pelanggan maka perusahaan tersebut akan mempunyai 
citra yang baik dimata pelanggan. Perusahaan yang 
memiliki citra positif dimata pelanggan cenderung survive 
pada masa krisis. Konsumen akan lebih selektif dalam 
mengkonsumsi dan memilih yang secara resiko memang 
aman. Karena itu mereka umumnya memilih berhubungan 
dengan perusahaan atau membeli produk-produk yang 
dipercaya memiliki pelayanan dan kualitas yang baik. 
Dampak positif terhadap Karyawan yang bekerja pada 
perusahaan dengan citra positif, mereka akan memiliki rasa 
bangga sehingga dapat memicu motivasi untuk bekerja 
lebih produktif. Selain itu citra perusahaan yang baik juga 
menjadi incaran para investor yang otomatis akan semakin 
yakin terhadap daya saing dan kinerja perusahaan ini. Bagi 
perusahaan yang telah go public kondisi ini berpengaruh pada 
pergerakan harga saham di lantai bursa. Dengan demikian 
perusahaan yang memiliki citra positif akan lebih mudah dalam 
melakukan segala hal untuk berkembang.

Uraian diatas menjadi dasar pemikiran Corporate Shared 
Service (CSS) untuk mengetahui apakah mereka mempunyai 
citra yang baik dengan mempunyai layanan yang dapat diterima 
dan memuaskan pelanggan atau tidak? Untuk menjawab hal 
tersebut maka perlu dilakukan survey (pengukuran). Dengan 
melakukan Survey CSS dapat mengetahui bagaimana 
harapan pelanggan (user) tentang layanan yang disediakan 
serta membandingkannya dengan layanan yang disediakan 
CSS dan selama ini telah nikmati pelanggan. Melalui hasil 
survey  maka CSS akan dapat mengetahui  bidang layanan 
apa saja yang perlu ditingkatkan dan bidang layanan apa saja 
yang sudah cukup memuaskan pelanggan. Ke depan CSS 
akan selalu melakukan peningkatan di bidang-bidang yang 
diperlukan sehingga dapat mempunyai layanan yang diterima 
sekaligus memuaskan pelanggan. 

Komitment CSS untuk senantiasa meningkatkan layanan 
kepada pelanggan ditunjukan dengan melakukan perubahan 
– perubahan yang signifikan. Salah satu contoh, dengan 
diadakannya kegiatan KIOSK CSS yang telah berlangsung 
pada tanggal 18 – 22 oktober 2010. Hal tersebut merupakan 
upaya jemput bola kepada pelanggan CSS sebagai wujud 
langkah – langkah meningkatkan pelayanan CSS.MPCSS

Nilai Esensi Kegiatan 
Survey CSS

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

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

oleh Adriwal (Tim QM - PIMR)

http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Ada Apa Aja di Annual Pertamina Quality 
(APQ) Award 2010?

Tahun Keduanya KOMET
Pada hari Jum’at tanggal 

5 Nopember 2010 yang lalu, 
KOMET genap masuk tahun 
keduanya. Walaupun masih 
terhitung usia dini, KOMET sudah 
cukup banyak mengalami proses 
pematangan dalam perjalanannya 
sampai dengan saat ini. Dimulai 
dengan pembentukan tim 
knowledge management di 
tahun 2007 yang terdiri atas 
para pekerja yang berasal dari 
berbagai fungsi yang bertugas 
untuk mendefinisikan bentuk 
dari pengelolaan pengetahuan 
yang sesua dengan Pertamina. 
Kemudian di tahun 2008, 
dikembangan pilot project sistem 
informasi yang berbasis portal 
sebagai media sharing online 
yang kemudian di-launching pada 
tanggal 5 Nopember 2008 oleh 
Direktur Utama.

Tanggal 5 Nopember 2008 
merupakan tonggak awal dimulainya implementasi KOMET, dimana kondisi pada 
saat itu hampir seluruh unit memiliki knowledge management system (kms)-nya 
masing masing. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar budaya 
berbagai pengetahuan dan ini merupakan salah satu tantangan utama yang perlu 
diatasi KOMET.

Pada tahun 2009, kegiatan forum sharing mulai gencar dilakukan, baik di Kantor 
Pusat, maupun di Unit/Region. Salah satu gebrakan yang diambil oleh Tim dan PIC 
yaitu kegiatan Bulan KOMET yang dilakukan pada bulan Oktober 2009. Selama 
Bulan KOMET, seluruh Unit/Region mengadakan forum sharing pada waktu yang 
bersamaan. Selain forum formal, kegiatan diskusi informal pun juga menjadi salah 
satu alternatif forum sharing. “Nge-break di Bright” adalah nama kegiatan yang 
dilakukan Tim KOMET untuk berdiskusi dengan topik-topik yang sedang up-to date 
pada saat itu dengan suasana yang lebih santai. Pada HUT-nya yang pertama, 
KOMET mengundang salah satu tokoh masyarakat yang cukup inspiratif yaitu Bob 
Sadino. Dimana pengalaman beliau menjadi sukses dapat menjadi motivasi pekerja 
untuk sukses.  

Berjalannya waktu, banyak 
perubahan yang dilakukan 
KOMET untuk mencapai tujuan 
implementasi KM. Diantaranya 
perubahan susunan tim, 
pembentukan PIC KOMET di Unit/
Region dan pengembangan sistem 
informasi yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan menyebarkan 
pengetahuan. Kebijakan 
Knowledge Management Pertamina 
dikeluarkan oleh Ibu Karen 

Agustiawan - Direktur Utama yang salah satunya menyebutkan bahwa kegiatan 
upload aset pengetahuan menjadi KPI di tahun 2010. 

Memasuki tahun 2010, Tim dan PIC KOMET menyusun target kegiatan yang 
akan dilakukan selama tahun 2010. Diantaranya adalah pelaksanaan Forum, 
pembentukan Community of Practice (CoP) dan upload Aset Pengetahuan di Portal 
KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET). Perayaan KOMET tahun ini cukup 
berbeda, dimana tahun ini perayaan HUT KOMET yang ke-2 menjadi salah satu 
agenda Annual Pertamina Quality (APQ) Awards yang rencananya dilaksanakan 
pada tanggal 10 Nopember 2010. Tahun ini KOMET memberikan 2 (dua) 
penghargaan yaitu “The Best KOMET Agent” yang diberikan kepada PIC KOMET 
dan penghargaan “The Best KOMETer” yang diberikan kepada pekerja yang terlibat 
aktif dalam kegiatan KOMET.

Momentum ini merupakan salah satu fase yang mendorong KOMET untuk 
menjadi lebih baik sehingga dapat bermanfaat dengan melibatkan seluruh 
KOMETers untuk terlibat aktif di dalamnya sehingga harapan KOMET untuk menjadi 
besar dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Selamat Ulang Tahun 
KOMET !!!

Setelah kita mengetahui gambaran secara umum tentang acara APQ Awards yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 07 – 10 Nopember 2010 dalam diskusi kita minggu lalu, kali ini kita akan memberi gambaran yang lebih detil 
mengenai acara ini.

Rangkaian acara APQ Awards yang dimulai dengan wawancara peserta CIP dan persiapan Innovation Expo 
dilakukan pada hari minggu tanggal 07 Nopember 2010. Pada keesokan harinya yaitu Senin 08 Nopember 2010, 
dilakukan rangkaian / prosesi pembukaan tanda dimulainya acara APQ Award. Acara yang akan diresmikan dan dihadiri 
oleh jajaran Direksi dan Para Pejabat Pertamina ini juga akan menghadirkan Ketua Komite Inovasi Nasional.

Setelah rangkaian acara ceremonial Pembukaan Innovation Expo  dan APQ Awards yang berakhir sebelum 
istirahat siang, para peserta Konvensi CIP mulai melakukan persiapan untuk untuk presentasi CIP yang berlokasi 
area plaza lantai Ground.

Presentasi CIP yang dimulai pada tengah hari di hari Senin tersebut akan 
dilanjutkan sampai dengan keesokan harinya. Melihat antusiasme peserta, 
dijadwalkan presentasi ini akan dibagi kedalam 5 (lima) stream dengan total tujuh 
belas batch presentasi yang masing-masing akan dinilai oleh 3 orang juri yang 
merupakan gabungan antara juri internal dan eksternal Perusahaan. Presentasi itu 
juga dihadiri oleh 20 orang moderator yang merupakan pejabat setingkat manajer 
yang memiliki kapabilitas yang tidak perlu diragukan lagi tentunya. Para moderator 
ini selain bertugas melaporkan jalannya penggunaan waktu presentasi oleh peserta, 
juga akan melakukan challenge  dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
akan mampu mendongkrak nilai jika peserta mampu menjawab dengan baik atau 
sebaliknya, akan meninggalkan “catatan” bila peserta tidak mampu menjawabnya 
dengan baik dan memuaskan.

Para pengunjung kantor Pusat juga dapat menikmati hasil karya anak bangsa di 
lingkungan Pertamina melalui karya-karya inovasi terbaiknya yang ditampilkan dalam 
sebuah booth pameran yang diberi judul Innovation Expo. Segala jenis improvement 
dan inovasi terbaik yang pernah dimiliki oleh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak 
Perusahaan Pertamina unjuk gigi disini. Inovasi mereka tersebut juga akan mendapat 
kunjungan dari Ketua Komite Inovasi Nasional Indonesia, sehingga diharapkan para 
peserta dapat menyajikan karya terbaiknya dalam Innovation Expo ini

Puncak dari acara APQ Awards ini adalah “malam” penganugerahan yang kebetulan pada kesempatan ini 
dilaksanakan pada siang hari. Seluruh nominasi pemenang yang telah dinilai berdasarkan kriteria dari 10 (sepuluh) 
kategori penghargaan APQ Awards (lihat Q-Corner edisi 25 Oktober 2010) akan tampil di atas pentas. Sedangkan para 
pemenangnya akan memperoleh Trophy penghargaan yang akan dianugerahkan oleh para Pejabat Pertamina.

Tidak hanya para pemenang dari Konvensi CIP yang akan diberi anugerah kehormatan tersebut, melainkan juga 
para Top Management, Pekerja, Kelompok Pekerja, Unit Operasi/Usaha/Bisnis & Anak Perusahaan yang memenuhi 
kriteria penilaian terkait dengan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP), Pertamina Quality Assessment, 
Implementasi Sistem Manajemen dan pembangunan budaya berbagi pengetahuan melalui Knowledge Management 
Pertamina (KOMET).

Jadi akan menjadi suatu kebanggaan bagi para insan Pertamina yang telah berkiprah memberikan kontribusi 
terbaiknya dalam menggerakkan aktifitas Mutu di lingkungan kerjanya demi ikut menggulirkan dan mendorong misi 
dalam upaya mencapai kinerja terbaik Perusahaan.•

Kamis, 7 Oktober 2010 bertempat di Excellence 
Room, HR Operation, Gd. Perwira 2 Lt. 1 dilaksanakan 
sosialisasi mengenai PENGKREDITAN PPN ATAS 
E-TICKET GARUDA INDONESIA antara HR Services 
PT PERTAMINA (PERSERO), PT Garuda Indonesia, 
anak Perusahaan (diantaranya perwakilan dari PT 
Pertamina EP, PT PHE, Tongkang, Patra Jasa, dll), dan 
4 travel agent. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan 
memberikan petunjuk operasional yang diperlukan dalam 
melakukan Tata Cara Pelaksanaan Pengkreditan Pajak 
Masukan atas e-Ticket pesawat udara dalam pelaporan 
Pajak Pertambahan Nilai, agar pelaksanaannya dapat 
dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan lainnya 
adalah agar afiliasi Pertamina dapat juga menggunakan 
corporate rate tiket garuda sehingga lebih optimal lagi 
dalam penerapannya. 

PENGKREDITAN PPN ATAS E-TICKET GARUDA 
INDONESIA ini didasarkan pada Surat KPP BUMN 
kepada PT. Garuda Indonesia No. S-315/WPJ.19/
KP.0308/ 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Electronik 
Tiket sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan adanya 
pengkreditan PPN atas e-tiket, maka akan mengurangi 
pembayaran PPN jasa yang seharusnya dibayar setiap 
bulannya dimana  mekanisme pelaporan PPN jasa 
adalah pengkreditan pajak masukan dengan pajak 
keluaran yang akan menghemat cash flow perusahaan. 
Bila sebelumnya PPN atas tiket Garuda akan dibiayakan 
sehingga akan hilang sebagai beban operasional, maka 

Pengkreditan PPN Atas e-Ticket Garuda Indonesia

dengan adanya  pengkreditan PPN akan mengurangi  pembayaran 
PPN dengan potensial potensial efisensi +/ Rp 4,8 Milyar antara 
tahun 2008 – 2009.•
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We can only improve what we can measure, mungkin 

inilah idiom yang tepat untuk mengungkapkan pentingnya 
suatu survey (proses pengukuran)  dalam pengelolaan 
perusahaan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan 
yang mengetahui secara tepat apa yang diinginkan 
pelangganya. Keberhasilan suatu produk / jasa dapat dilihat 
dari sejauh mana penerimaan atau kepuasan pelanggan 
(customer) terhadap produk / jasa tersebut. Dengan produk 
dan jasa yang relative lebih bisa diterima atau memuaskan 
pelanggan maka perusahaan tersebut akan mempunyai 
citra yang baik dimata pelanggan. Perusahaan yang 
memiliki citra positif dimata pelanggan cenderung survive 
pada masa krisis. Konsumen akan lebih selektif dalam 
mengkonsumsi dan memilih yang secara resiko memang 
aman. Karena itu mereka umumnya memilih berhubungan 
dengan perusahaan atau membeli produk-produk yang 
dipercaya memiliki pelayanan dan kualitas yang baik. 
Dampak positif terhadap Karyawan yang bekerja pada 
perusahaan dengan citra positif, mereka akan memiliki rasa 
bangga sehingga dapat memicu motivasi untuk bekerja 
lebih produktif. Selain itu citra perusahaan yang baik juga 
menjadi incaran para investor yang otomatis akan semakin 
yakin terhadap daya saing dan kinerja perusahaan ini. Bagi 
perusahaan yang telah go public kondisi ini berpengaruh pada 
pergerakan harga saham di lantai bursa. Dengan demikian 
perusahaan yang memiliki citra positif akan lebih mudah dalam 
melakukan segala hal untuk berkembang.

Uraian diatas menjadi dasar pemikiran Corporate Shared 
Service (CSS) untuk mengetahui apakah mereka mempunyai 
citra yang baik dengan mempunyai layanan yang dapat diterima 
dan memuaskan pelanggan atau tidak? Untuk menjawab hal 
tersebut maka perlu dilakukan survey (pengukuran). Dengan 
melakukan Survey CSS dapat mengetahui bagaimana 
harapan pelanggan (user) tentang layanan yang disediakan 
serta membandingkannya dengan layanan yang disediakan 
CSS dan selama ini telah nikmati pelanggan. Melalui hasil 
survey  maka CSS akan dapat mengetahui  bidang layanan 
apa saja yang perlu ditingkatkan dan bidang layanan apa saja 
yang sudah cukup memuaskan pelanggan. Ke depan CSS 
akan selalu melakukan peningkatan di bidang-bidang yang 
diperlukan sehingga dapat mempunyai layanan yang diterima 
sekaligus memuaskan pelanggan. 

Komitment CSS untuk senantiasa meningkatkan layanan 
kepada pelanggan ditunjukan dengan melakukan perubahan 
– perubahan yang signifikan. Salah satu contoh, dengan 
diadakannya kegiatan KIOSK CSS yang telah berlangsung 
pada tanggal 18 – 22 oktober 2010. Hal tersebut merupakan 
upaya jemput bola kepada pelanggan CSS sebagai wujud 
langkah – langkah meningkatkan pelayanan CSS.MPCSS

Nilai Esensi Kegiatan 
Survey CSS

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

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

oleh Adriwal (Tim QM - PIMR)

http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Ada Apa Aja di Annual Pertamina Quality 
(APQ) Award 2010?

Tahun Keduanya KOMET
Pada hari Jum’at tanggal 

5 Nopember 2010 yang lalu, 
KOMET genap masuk tahun 
keduanya. Walaupun masih 
terhitung usia dini, KOMET sudah 
cukup banyak mengalami proses 
pematangan dalam perjalanannya 
sampai dengan saat ini. Dimulai 
dengan pembentukan tim 
knowledge management di 
tahun 2007 yang terdiri atas 
para pekerja yang berasal dari 
berbagai fungsi yang bertugas 
untuk mendefinisikan bentuk 
dari pengelolaan pengetahuan 
yang sesua dengan Pertamina. 
Kemudian di tahun 2008, 
dikembangan pilot project sistem 
informasi yang berbasis portal 
sebagai media sharing online 
yang kemudian di-launching pada 
tanggal 5 Nopember 2008 oleh 
Direktur Utama.

Tanggal 5 Nopember 2008 
merupakan tonggak awal dimulainya implementasi KOMET, dimana kondisi pada 
saat itu hampir seluruh unit memiliki knowledge management system (kms)-nya 
masing masing. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar budaya 
berbagai pengetahuan dan ini merupakan salah satu tantangan utama yang perlu 
diatasi KOMET.

Pada tahun 2009, kegiatan forum sharing mulai gencar dilakukan, baik di Kantor 
Pusat, maupun di Unit/Region. Salah satu gebrakan yang diambil oleh Tim dan PIC 
yaitu kegiatan Bulan KOMET yang dilakukan pada bulan Oktober 2009. Selama 
Bulan KOMET, seluruh Unit/Region mengadakan forum sharing pada waktu yang 
bersamaan. Selain forum formal, kegiatan diskusi informal pun juga menjadi salah 
satu alternatif forum sharing. “Nge-break di Bright” adalah nama kegiatan yang 
dilakukan Tim KOMET untuk berdiskusi dengan topik-topik yang sedang up-to date 
pada saat itu dengan suasana yang lebih santai. Pada HUT-nya yang pertama, 
KOMET mengundang salah satu tokoh masyarakat yang cukup inspiratif yaitu Bob 
Sadino. Dimana pengalaman beliau menjadi sukses dapat menjadi motivasi pekerja 
untuk sukses.  

Berjalannya waktu, banyak 
perubahan yang dilakukan 
KOMET untuk mencapai tujuan 
implementasi KM. Diantaranya 
perubahan susunan tim, 
pembentukan PIC KOMET di Unit/
Region dan pengembangan sistem 
informasi yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan menyebarkan 
pengetahuan. Kebijakan 
Knowledge Management Pertamina 
dikeluarkan oleh Ibu Karen 

Agustiawan - Direktur Utama yang salah satunya menyebutkan bahwa kegiatan 
upload aset pengetahuan menjadi KPI di tahun 2010. 

Memasuki tahun 2010, Tim dan PIC KOMET menyusun target kegiatan yang 
akan dilakukan selama tahun 2010. Diantaranya adalah pelaksanaan Forum, 
pembentukan Community of Practice (CoP) dan upload Aset Pengetahuan di Portal 
KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET). Perayaan KOMET tahun ini cukup 
berbeda, dimana tahun ini perayaan HUT KOMET yang ke-2 menjadi salah satu 
agenda Annual Pertamina Quality (APQ) Awards yang rencananya dilaksanakan 
pada tanggal 10 Nopember 2010. Tahun ini KOMET memberikan 2 (dua) 
penghargaan yaitu “The Best KOMET Agent” yang diberikan kepada PIC KOMET 
dan penghargaan “The Best KOMETer” yang diberikan kepada pekerja yang terlibat 
aktif dalam kegiatan KOMET.

Momentum ini merupakan salah satu fase yang mendorong KOMET untuk 
menjadi lebih baik sehingga dapat bermanfaat dengan melibatkan seluruh 
KOMETers untuk terlibat aktif di dalamnya sehingga harapan KOMET untuk menjadi 
besar dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan. Selamat Ulang Tahun 
KOMET !!!

Setelah kita mengetahui gambaran secara umum tentang acara APQ Awards yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 07 – 10 Nopember 2010 dalam diskusi kita minggu lalu, kali ini kita akan memberi gambaran yang lebih detil 
mengenai acara ini.

Rangkaian acara APQ Awards yang dimulai dengan wawancara peserta CIP dan persiapan Innovation Expo 
dilakukan pada hari minggu tanggal 07 Nopember 2010. Pada keesokan harinya yaitu Senin 08 Nopember 2010, 
dilakukan rangkaian / prosesi pembukaan tanda dimulainya acara APQ Award. Acara yang akan diresmikan dan dihadiri 
oleh jajaran Direksi dan Para Pejabat Pertamina ini juga akan menghadirkan Ketua Komite Inovasi Nasional.

Setelah rangkaian acara ceremonial Pembukaan Innovation Expo  dan APQ Awards yang berakhir sebelum 
istirahat siang, para peserta Konvensi CIP mulai melakukan persiapan untuk untuk presentasi CIP yang berlokasi 
area plaza lantai Ground.

Presentasi CIP yang dimulai pada tengah hari di hari Senin tersebut akan 
dilanjutkan sampai dengan keesokan harinya. Melihat antusiasme peserta, 
dijadwalkan presentasi ini akan dibagi kedalam 5 (lima) stream dengan total tujuh 
belas batch presentasi yang masing-masing akan dinilai oleh 3 orang juri yang 
merupakan gabungan antara juri internal dan eksternal Perusahaan. Presentasi itu 
juga dihadiri oleh 20 orang moderator yang merupakan pejabat setingkat manajer 
yang memiliki kapabilitas yang tidak perlu diragukan lagi tentunya. Para moderator 
ini selain bertugas melaporkan jalannya penggunaan waktu presentasi oleh peserta, 
juga akan melakukan challenge  dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 
akan mampu mendongkrak nilai jika peserta mampu menjawab dengan baik atau 
sebaliknya, akan meninggalkan “catatan” bila peserta tidak mampu menjawabnya 
dengan baik dan memuaskan.

Para pengunjung kantor Pusat juga dapat menikmati hasil karya anak bangsa di 
lingkungan Pertamina melalui karya-karya inovasi terbaiknya yang ditampilkan dalam 
sebuah booth pameran yang diberi judul Innovation Expo. Segala jenis improvement 
dan inovasi terbaik yang pernah dimiliki oleh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak 
Perusahaan Pertamina unjuk gigi disini. Inovasi mereka tersebut juga akan mendapat 
kunjungan dari Ketua Komite Inovasi Nasional Indonesia, sehingga diharapkan para 
peserta dapat menyajikan karya terbaiknya dalam Innovation Expo ini

Puncak dari acara APQ Awards ini adalah “malam” penganugerahan yang kebetulan pada kesempatan ini 
dilaksanakan pada siang hari. Seluruh nominasi pemenang yang telah dinilai berdasarkan kriteria dari 10 (sepuluh) 
kategori penghargaan APQ Awards (lihat Q-Corner edisi 25 Oktober 2010) akan tampil di atas pentas. Sedangkan para 
pemenangnya akan memperoleh Trophy penghargaan yang akan dianugerahkan oleh para Pejabat Pertamina.

Tidak hanya para pemenang dari Konvensi CIP yang akan diberi anugerah kehormatan tersebut, melainkan juga 
para Top Management, Pekerja, Kelompok Pekerja, Unit Operasi/Usaha/Bisnis & Anak Perusahaan yang memenuhi 
kriteria penilaian terkait dengan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP), Pertamina Quality Assessment, 
Implementasi Sistem Manajemen dan pembangunan budaya berbagi pengetahuan melalui Knowledge Management 
Pertamina (KOMET).

Jadi akan menjadi suatu kebanggaan bagi para insan Pertamina yang telah berkiprah memberikan kontribusi 
terbaiknya dalam menggerakkan aktifitas Mutu di lingkungan kerjanya demi ikut menggulirkan dan mendorong misi 
dalam upaya mencapai kinerja terbaik Perusahaan.•

Kamis, 7 Oktober 2010 bertempat di Excellence 
Room, HR Operation, Gd. Perwira 2 Lt. 1 dilaksanakan 
sosialisasi mengenai PENGKREDITAN PPN ATAS 
E-TICKET GARUDA INDONESIA antara HR Services 
PT PERTAMINA (PERSERO), PT Garuda Indonesia, 
anak Perusahaan (diantaranya perwakilan dari PT 
Pertamina EP, PT PHE, Tongkang, Patra Jasa, dll), dan 
4 travel agent. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan 
memberikan petunjuk operasional yang diperlukan dalam 
melakukan Tata Cara Pelaksanaan Pengkreditan Pajak 
Masukan atas e-Ticket pesawat udara dalam pelaporan 
Pajak Pertambahan Nilai, agar pelaksanaannya dapat 
dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan lainnya 
adalah agar afiliasi Pertamina dapat juga menggunakan 
corporate rate tiket garuda sehingga lebih optimal lagi 
dalam penerapannya. 

PENGKREDITAN PPN ATAS E-TICKET GARUDA 
INDONESIA ini didasarkan pada Surat KPP BUMN 
kepada PT. Garuda Indonesia No. S-315/WPJ.19/
KP.0308/ 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Electronik 
Tiket sebagai Faktur Pajak Standar. Dengan adanya 
pengkreditan PPN atas e-tiket, maka akan mengurangi 
pembayaran PPN jasa yang seharusnya dibayar setiap 
bulannya dimana  mekanisme pelaporan PPN jasa 
adalah pengkreditan pajak masukan dengan pajak 
keluaran yang akan menghemat cash flow perusahaan. 
Bila sebelumnya PPN atas tiket Garuda akan dibiayakan 
sehingga akan hilang sebagai beban operasional, maka 

Pengkreditan PPN Atas e-Ticket Garuda Indonesia

dengan adanya  pengkreditan PPN akan mengurangi  pembayaran 
PPN dengan potensial potensial efisensi +/ Rp 4,8 Milyar antara 
tahun 2008 – 2009.•
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Pepatah arab ini bukan hanya se -
ka dar kata-kata bila kita bisa mema hami 
artinya lebih dalam lagi, Man Jad da Wa-
jada. Artinya, barang siapa bersungguh-
sungguh pasti akan sukses. Dengan 
mengambil kata Man Jadda Wajada 
sebagai judul buku, Akbar Zainudin se-
perti nya ingin menyampaikan pesan serta 
menularkan sebuah semangat kepada 
pembaca melalui kata-kata tersebut.
Sebuah kata terkadang memiliki kekuatan 
dahsyat yang mampu mempengaruhi 
seseorang dalam menjalani hidup. Sang 
penulis mengajak pembaca untuk meng-
ubah sebuah paradigma bahwa kesuk-
sesan bukan sesuatu hal yang mustahil 
untuk digapai. Pembaca diajak untuk 
belajar mengenali pribadi kita masing-
masing, mengembangkan potensi yang 
ada, serta menyalurkan potensi dalam 
diri kita dengan berkarya melalui hal-hal 
yang positif.

Kesuksesan adalah kata yang men-
jadi harapan bagi setiap orang yang 
hadir di muka bumi ini. Bahkan terkadang 
seseorang melakukan cara apapun untuk 
meraih kesuksesan. Sebagian orang 
mam pu mewujudkan keinginan itu, se-
dangkan yang lain hanya menjadikan 
keinginan itu sebagai khayalan yang 
jauh dari kenyataan. Walaupun setiap 
orang mempunyai definisi yang berbeda 
mengenai kesuksesan, namun bila ingin 
mencapai sebuah kesuksesan, orang 
tersebut tentu saja harus melakukan 
sebuah usaha pencapaian maksimal. 
Kerja keras merupakan salah satu kun ci 
pencapaiannya. Beberapa tahun ter akhir 
ini, muncul sebuah istilah yakni “kerja 
cerdas” yang artinya seseorang harus 
mampu memaksimalkan semua potensi 
yang dimilikinya dalam bekerja, sehingga 
bisa menghasilkan produktivitas yang 
lebih tinggi. 

Belajar untuk mengenali diri sendiri 
adalah salah satu kunci untuk mencapai 
sebuah kesuksesan. Kita belajar untuk 
menggali potensi dalam diri yang dapat 
kita kembangkan menjadi kelebihan yang 
mungkin berguna dalam kehidupan. Seti-
ap orang mempunyai keunikan tersendiri. 
Biasanya,yang menjadi kendala dalam 
mengembangkan sebuah potensi adalah 
seseorang tidak yakin terhadap dirinya 
atau cenderung rendah diri. Oleh kare-
na itu, harus ditanamkan mental untuk 
tidak cepat putus asa. Pada hakikatnya, 
kesulitan hidup adalah cara efektif untuk 
menguji sejauh mana kita dapat mengem-
bangkan potensi diri.

 Orang yang sukses adalah orang 
yang mengerti dengan baik, bagaimana 
cara untuk mengapai sebuah kesuk-
sesan. Tetapkan sebuah tujuan  yang 
ingin diraih, lalu gapai kesuksesan 
tersebut disertai dengan kerja keras 
dan kerja cerdas. Seseorang akan bisa 
memanen dari proses menanam yang 
panjang. Tidak ada yang bisa dipanen 
seseorang jika ia tidak pernah menanam. 
Hanya orang-orang yang menanam yang 
suatu saat nanti akan memetik buah dari 
kesung guhan kerjanya. Seperti kata pe-
patah Arab “Man yazra’ yahshud” (siapa 
yang menanam, ia yang memanen).MP 
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CILACAP - Kecantikan kulit khususnya kulit 
wajah bagi sebagian besar wanita adalah 
suatu  keharusan. Dengan kesibukannya 
mengurus keluarga kadangkala wanita 
melupakan perawatan kulit sehingga kadang 
kulit mengalami penuaan.Demikian diungkapkan 

Pererat Silaturahmi dan Peduli Sesama

PWP RU IV Adakan Workshop  Kecantikan

JAKARTA - Guna mempererat tali silaturahmi 
antar anggota, Persatuan Wanita Patra Pertamina 
Pusat awal Oktober lalu menggelar acara halal bi 
halal di gedung Patra Simprug, Jakarta Selatan. 
Nuansa kekeluargaan mewarnai acara yang 
dihadiri pengurus, dan seluruh anggota PWP ini. 
Tampak hadir Direktur Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan yang ikut berbaur dengan ibu-ibu 
Wanita Patra yang telah berkumpul sejak pagi. 

Ketua PWP Pusat Lola Ferederick Siahaan 

mengucap syukur dan bahagia, karena bisa 
berkumpul kembali dengan seluruh anggota 
PWP, setelah sebulan menjalani ibadah puasa, 
dan mengisinya dengan berbagai kegiatan salah 
satunya sosialisasi penggunaan elpiji.

Pertemuan ini, tentu saja memiliki arti positif, 
karena para anggota kembali meleburkan segala 
kesalahan yang disengaja maupun tidak,  dengan 
saling memafaakan dan memperbaiki untuk masa 
mendatang. Semangat kebersamaan inilah yang 

selalu ditanamkan kepada para anggota PWP 
agar tetap solid dalam melaksanakan sejumlah 
kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat 
banyak. 

Acara halal bihalal menjadi bermakna karena 
para anggota melakukan kegiatan bertemakan 
kepedulian pada sesama. Dimana dalam ke-
giatan ini para anggota PWP memberikan sum-
bangan tali kasih kepada sejumlah pihak yang 
membutuhkan.MPDSU/SOPHAN

Ny. Ketut Nyoman Sukadana selaku Ketua Bidang 
Pendidikan Persatuan Wanita Patra (PWP)  RU IV 
pada saat membuka workshop perawatan wajah 
di gedung PWP (13/10).

Terkait hal di atas, Ny. Ketut Nyoman meng-
ingatkan kepada para peserta selain merawat 

kecantikan kulit juga tidak boleh melupakan ke-
cantikan pribadi atau inner beauty. 

Pada kesempatan ini PWP menghadirkan tim 
Larisa Aesthetic Center untuk membagi ilmunya 
mengenai anti aging.MPRU IV

JAKARTA - Di dalam era kompetisi yang 
dihadapi Pertamina saat ini, maka pembinaan 
hubungan baik dengan stakeholder peru-
sahaan merupakan hal yang sangat penting 
untuk dilakukan. Di bidang hilir, khususnya 
Pemasaran BBM Retail yang mempunyai 
konsumen langsung masyarakat umum, 
maka pembinaan hubungan baik itu harus 
berdampak secara langsung pula terhadap 
masyarakat. Salah satu cara yang paling 
optimal untuk melakukan hal tersebut adalah 
melalui kegiatan Corporate Social responsibility 
(CSR).

Oleh karena itu, Pemasaran BBM Retail 
Region III dengan menggandeng Pemerintah 
Daerah setempat sebagai mitra kerja untuk 
dapat membina masyarakat, telah melakukan 
pembinaan kepada masyarakat yang ber-
lokasi di daerah Koja. Kerjasama yang dikem-
bangkan antara Pemerintah Daerah Koja dan 
Pertamina merupakan program yang bersifat 
mengembangkan potensi masyarakat Koja 
sendiri.

Dan, bersamaan dengan Roadshow Ketua 
Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta di 
Wilayah Kecamatan Koja Kota Administrasi 
Jakarta Utara pada 20 Oktober lalu, Pertamina 
mendapatkan penghargaan dari Tati Fauzi 
Bowo, atau istri Gubernur DKI Jakarta selaku 
Ketua Penggerak PKK.

Bertempat di kediaman salah satu warga 
Kelurahan Koja, acara yang dihadiri oleh 
istri Gubernur DKI Jakarta Tati Fauzi Bowo, 
Walikota Jakarta Utara, Camat Koja, Lurah 
Koja, tokoh agama dan masyarakat, serta 
anggota penggerak PKK tersebut dibuka oleh 
Camat Koja, M. Ziskel. 

Dalam sambutannya, M. Ziskel mema-
parkan tentang program kerja dan prestasi 
Kecamatan Koja yang sudah diraih. Ziskel 
juga menyampaikan terima kasih kepada 
Pertamina Pemasaran BBM Retail Region 

Pemasaran BBM Retail Region III Raih 
Penghargaan dari Tim Penggerak PKK Jakarta

III atas kerjasama yang telah terbina. Ziskel 
berharap pembinaan masyarakat Koja melalui 
kegiatan-kegiatan sosial seperti yang telah 
ber jalan selama ini dapat tetap berlangsung di 
tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Tati Fauzi Bowo dalam sam-
butannya menyampaikan rencana program yang 
akan dilakukan untuk masa mendatang. Sebagai 
Ketua Penggerak PKK, Tati berharap program ini 
dapat berjalan lancar dan juga kerjasama yang 
baik antar sesama penggerak PKK sehingga 
ke depannya hasil yang dicapai dapat berjalan 
dengan baik dan optimal. 

Tati juga menambahkan bahwa potensi 
masyarakat setempat harus lebih dikembangkan 
dan dibangun dengan memberikan program 
edu kasi, khususnya kepada masyarakat yang 
mempunyai suatu keahlian. “Saya berterima kasih 

kepada Pertamina sebagai perusahaan mitra 
kerja Kecamatan Koja atas dukungan dan 
pelayanan yang diberikan. Semoga melalui 
kegiatan sosial ini potensi masyarakat akan 
lebih baik,” ujar nya.

Pemberian penghargaan kepada Per-
tamina sendiri menjadi puncak acara 
pada Roadshow tersebut. Penghargaan 
serahkan oleh istri Gubernur DKI Jakarta 
Tati Fauzi Bowo dan Kelurahan Koja sebagai 
Pemerintah Daerah setempat kepada Per-
tamina Pemasaran BBM Retail Region III, 
yang diwakilkan oleh T. Fernanda selaku 
Sales Area Manager DKI Jakarta yang men-
jadi mitra kerja Tim Penggerak PKK dan 
pem berdayaan masyarakat di Ke camatan 
Koja Kota Administrasi Jakarta Utara.MPPMS 
REG. III
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KITAKRONIKAWarung 
Kopi

FlexiTime...Euy!
Ujang : Pleksi-taim...pleksi-

taim...pleksi-taim..
Bang Rohim : Tahu....tahu....tahu....
Iyum : Teh botol..teh botol...
Mang Warta : Apa sih, kalian 

ini ribut saja, 
memangnya ini 
terminal, hah? Terus 
si Ujang lagi kayak 
orang jualan pocer 
saja.

Ujang : Yeeeehhh...Mang 
Warta ketinggalan 
zaman. Sekarang 
di Pertamina 
diterapkan pleksi 
taim....(tulisannya: 
Flexi Time).

Iyum : Dasar Mang Warta 
mah ontohod...

Bang Rohim : Hus! Iyum jangan 
begitu sama orang 
tua? Nanti kamu 
kesambet....

Iyum : Memangnya sama 
Mang Warta sama 
Mbak Maridjan?

Bang Rohim : Siapa yang 
menyamakan Mang 
Warta sama Mbah 
Maridjan.

Ujang : Pleksi taim...pleksi 
taim...pleksi taim.... 
Ini bukan pocer, 
bukan kartu perdana, 
tapi kalau bapak-
bapak atau ibu-ibu 
datang terlambat 
masuk kantor, maka 
pulangnya harus 
ditambahin waktu...

Iyum : Terlambat setengah 
jam pulangnya 
tambah setengah 
jam. Pleksi taim..
pleksi taim...pleksi 
taim...

Mang Warta : Sok tahu Iyum!
Iyum : Makanya, Iyum 

bilang, Mang 
Warta mah seperti 
Abah Ontohod, itu 
lho mertuanya si 
Kabayan. Tadi Iyum 
salah ngomong, 
mau ngomong Abah 
Ontohod eh malah 
keseleo jadi nyebut 
Mbah Maridjan.

Pak Ibnu : Flexi Time itu 
memang seperti 
yang dibilang si 
Ujang, ngatur 
pekerja Pertamina 
datang dan pulang 
biar kerja tetap 
delapan jam. Jadi 
kalau kesiangan 
karena terlambat 
kereta bisa tapi 
cuma setengah jam, 
itupun harus diganti 
waktunya. Jadi ya 
pulang jam empat, 
bukan lagi jam 
setengah empat.

Iyum : Aih, aih, Pak Ibnu 
datang-datang 
masuk warung 
langsung pidato....

Ujang : Pleksi taim...pleksi 
taim...si Iyum 
cerewettt euy Pleksi 
taim...pleksi taim....

Pak Ibnu : Hehehehhee..... 
apa kaitannya Jang, 
cerewet sama Flexi 
Time?MPNS
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UJI COBA BAHAN BAKAR PERTAMAX RACING

Sentul – Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo mengibarkan bendera start kepada pembalap Nasional 
Indonesia baik mobil maupun motor. Pelepasan ini merupakan uji 
coba bahan bakar Pertamax Racing, Selasa (19/10).  Pada road test 
ini, aspek yang diujikan mencakup akselerasi pada lintasan lurus, 
akselerasi pada lintasan berbelok, akselerasi pada saat overtaking, 
responsif motor atau mobil pada saat perubahan transmisi atau 
kecepatan, konsistensi performance, pengaruh perubahan cuaca 
pada performance mesin dan kecepatan maksimum.  Road test 
ini diikuti oleh dua pembalap mobil, Rifat Sungkar dan Alvin Bahar 
serta tiga pembalap motor, M. Dwi Satria, Ahmad Jayadi, dan Rafid 
Topan. Selain itu, Djaelani Sutomo juga memberikan cinderamata 
kepada  Sekretaris Jenderal IMI Edwin Haryono, Pembalap Rifat 
Sungkar, Alvin Bahar, M. Dwi Satria, Ahmad jayadi, perwakilan dari 
Lemigas Cahyo Setyo Wibowo, perwakilan dari ITB Erlan Erlangga, 
dan perwakilan dari BPPT Rulli. MPNDJ

SOSIALISASI ELPIJI 3 KG DI KWITANG

JAKARTA - Pertamina terus melakukan sosialisasi untuk memberi-
kan pemahaman mengenai cara penggunaan gas Elpiji 3 kg kepada 
masyarakat, seperti yang dilakukan oleh tim sosialisasi Elpiji di 
Kelurahan Kwitang RT 06 Kecamatan Senen Jakarta pusat (28/10).
Warga tampak antusias mengikuti acara yang diselenggarakan 
Pertamina bekerjasama dengan PERRU (Perhimpunan Rege nerasi 
Remaja Unggulan) Kwitang. Pada kesempatan tersebut warga yang 
sebagian besar adalah ibu rumah tangga mengajukan pertanyaan 
bagaimana menggunakan gas Elpiji 3 kg. Selain memberi petunjuk 
bagaimana cara memilih tabung yang baik, menggunakan dan 
merawatnya tim sosialisasi juga memberikan kesempatan kepada 
warga untuk mencoba mempraktikkannnya mulai dari memasang 
regulator sampai menyalakan kompor. Warga senang apalagi 
mereka dapat kesempatan untuk mendapatkan doorprize yang 
disediakan panitia. MPKUN

PELEPASAN CALON JEMAAH HAJI PERTAMINA EP

JAKARTA - Presiden Direktur Pertamina EP, Salis S. Aprillian 
melepas 21 Calon Jemaah Haji dari pekerja kantor pusat Per-
tamina EP selain itu sebanyak 70 pekerja dari seluruh unit bisnis 
Pertamina EP juga turut berangkat sebagai Calon Jemaah Haji. 
Dalam kesempatan tersebut, Badan Dakwah Islam Pertamina 
EP melaksanakan pengajian bulanan yang dihadiri oleh seluruh 
pekerja muslim Pertamina EP dengan menghadirkan KH Muchtar 
Ilyas untuk memberikan siraman rohani dengan tema “Ibadah Haji” 
yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina EP Lantai 3 Menara 
Standard Chartered, Rabu (20/10).MPIK
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PEMASARAN JATIM-BALINUS PEDULI KESEHATAN GIGI 
ANAK 

DENPASAR - drg. Putu Widani, M.Kes memberikan penyuluhan 
kesehatan dan pemeriksaan gigi gratis di Banjar Pesanggaran-Bali. 
Acara yang diadakan pada 24 Oktober 2010 tersebut diikuti oleh 
100 anak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR bidang 
kesehatan “Sehat Bersama Pertamina”. MPPMS REG. V
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Dua Penghargaan untuk 
The Patra Bali Resorts & Villa
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Pertamina EP Alih Kelola Lapangan Ramba

Catatan Sukses 
Unitisasi PHE dan 
PEP di Sukowati

JAKARTA – The Patra Bali 
Resorts & Villa mendapatkan 
dua penghargaan ber gengsi, 
yaitu The Best Hotel & Service 
Excellent of The Year yang 
diberikan oleh Ke menterian 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Republ ik Indonesia dan 
Indonesia and International 
Business & Company Award 
2010, serta predikat Indonesia 
Leading Airport Hotel yang 
diperoleh dari Kementerian 
Kebudayaan dan Pariwisata 
Republik Indonesia dengan 
Indonesia Travel and Tourism 
Award (ITTA) 2010. 

Malam penganugerahan 
Indonesia Travel and Tou-
rism Awards (ITTA) 2010 
ber langsung meriah di Ritz 
Carlton Pacific Place Jakarta, 
Kamis (21/10). 

ITTA adalah penghargaan 
tertinggi dalam dunia pariwisata 
Indonesia. Penghargaan be r-
tujuan mengapresiasi dan 
me rayakan keberhasilan serta 

kesempurnaan pelayanan 
di setiap sektor industri pari-
wisata Indonesia. 

Selain itu, menciptakan 
kesadaran akan pentingnya 
kualitas pelayanan jasa dalam 
industri pariwisata, sebagai 
penyumbang pemasukan 

negara terbesar ketiga setelah 
dua sektor migas. Diharapkan 
setiap perusahaan terus 
me ningkatkan kualitas dan 
citra baik Indonesia di mata 
dunia.

Pada malam tersebut, 
lebih dari 250 per usahaan 

pariwisata di Indonesia ber-
saing menjadi yang terbaik. 
Karena mendapatkan peng-
hargaan ITTA menjadi sebuah 
prestasi utama bagi setiap 
per usahaan pariwisata In-
donesia.MPNDJ

JAKARTA - PT Pertamina EP 
(PEP) melakukan alih kelola 
kembali lapangan Ramba 
di Sumatera Selatan, dari 
ex TAC Pertamina - Elnusa 
Tristar Ramba Ltd (P-ETRL) 
sejak 16 Oktober 2010. Hal 
ini terkait dengan berakhirnya 
Technical Assistance Contract 
(TAC) ETRL Ramba pada  15 
Oktober  2010 yang lalu.

Presiden Direktur PEP 
Sa lis S Aprilian menegaskan 
bahwa dengan alih kelola 
ini, diharapkan PEP dapat 
me ningkatkan produksi dari 
lapangan Ramba sehingga 

peningkatan produksi ini da-
pat memberikan kontribusi 
yang maksimal terhadap upa-
ya pencapaian target pro-
duksi. Hingga Oktober 2010, 
produksi minyak lapangan 
Ramba mencapai 3.424 ba-
rel minyak per hari dan gas 
sebesar 15,8 juta standar kaki 
kubik per hari.

 Sebelumnya, PEP juga 
telah berhasil meningkatkan 
produksi secara signifikan 
dari lapangan-lapangan yang 
dialihkelola. Lapangan Limau, 
yang terletak di Sumatera Se-
latan, berhasil meningkatkan 

produksi  dari 6.000 barel per 
hari pada 2007 menjadi 12.000 
barel per hari pada 2009. 
Selain itu, kinerja peningkatan 
produksi juga muncul dari 
Kalimantan Timur, Lapangan 
Sangasanga Tarakan yang 
pada 2008 memproduksi 
minyak sebesar 4.300 barel 
per hari meningkat menjadi 
5.300 barel per hari.

Produksi PEP hingga se-
mester pertama tahun 2010 
menembus angka 130 ribu ba-
rel per hari dan produksi gas 
masih berada di atas 1 miliar 
kaki kubik per hari. Presiden 
Direktur PEP Salis S Aprilian 
menyatakan bahwa prestasi ini 
memperkuat optimisme PEP 
untuk mencapai target yang 
diberikan sebagai rangakaian 
panjang transformasi PEP 
yang sedang digulirkan.

PEP melakukan sejumlah 
upaya untuk mempertahankan 
pertumbuhan produksinya.  
Antara lain, meliputi pelak-
sanaan pemboran pada fokus 
area, yang sebagian besar 
lapangan tua, sambil terus 
mengupayakan pencarian 
play baru di sela-selanya. 
Keberhasilan penerapan 
strategi ini tentu berkat du-
kungan dan dorongan kuat 
dari para stakeholders ter-
masuk BPMIGAS, Direktorat 

Jenderal MIGAS, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Peme-
rintah Daerah di daerah ope-
rasi.

Terkait dengan pening-
katan produksi, PEP telah 
menerima dua penghargaan 
yakni Dharma Karya Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
Madya dari Menteri ESDM 
berturut-turut pada 2009 dan 
2010, serta penghargaan dari  
BPMIGAS pada 17 Juli 2010. 
Penghargaan ini merupakan 
bentuk apresiasi pemerintah 
atas prestasi PEP dalam 
mencapai kinerja terbaiknya 
yang dapat meningkatkan 
produksi migas selama lima 
tahun berturut-turut.

Produksi gas Pertamina 
EP merupakan penopang 
terbesar dari total produksi 
gas Pertamina secara ke-
seluruhan. Sedangkan sa-
at ini  Pertamina adalah 
produsen gas terbesar un tuk 
kebutuhan domestik. Dari 
jumlah tersebut 34 persen 
dipasok kepada Perusahaan 
Gas Negara (PGN), 20 persen 
untuk memenuhi kebutuhan 
industri, 18 persen untuk 
industri pupuk, 25 persen 
untuk pasokan ke pembangkit 
listrik, dan 3 persen lainnya 
untuk kebutuhan Ki lang 
Pertamina.MPPEP

GRESIK - Pertamina Hulu Energy (PHE) melalui Joint 
Operating Body (JOB) Pertamina – Petrochina East 
Java (JOB PPEJ) terus berusaha maksimal menggarap 
lapangan Sukowati yang merupakan proyek unitisasi 
antara PHE dan Pertamina EP (PEP). Unitisasi dipa-
hami sebagai penggarapan suatu lahan migas yang 
Wilayah Kerja (WK)-nya dimiliki dua perusahaan Kon-
traktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Karena dua WK 
itu lapangannya berdekatan, bersampingan, maka 
di ker jakan bersama dengan pembagian hasil secara 
proporsional berdasarkan luas masing-masing WK dan 
kontribusi parapihak. Di lapangan Sukowati PHE yang 
menjadi penggarapnya mendapatkan 20 persen, dan 
PEP mendapatkan 80 persen.

“Memang minyaknya milik Pertamina EP, 32 ribu bopd. 
Namun kami yang mengoperasikan, memproduksikan, 
dan memastikan bahwa tingkat produksi ini bisa terjaga. 
Ini merupakan sinergi Pertamina EP dan PHE yang dalam 
hal ini diwakili oleh JOB PPEJ,” papar GM JOB PPEJ 
Bambang H. Kardono di Gresik (10/10).

Menyinggung soal  kesinergian, Bambang mene-
gaskan bahwa pihaknya memosisikan sebagai bagian 
dari Pertamina. Sehingga target produksi Pertamina EP 
pun dijadikan sebagai target JOB PPEJ. “Sesuatu hal 
yang harus dicapai, selain memang karena 20 persen 
menjadi milik kami, JOB PPEJ. Tapi karena 80 persennya 
itu punya Pertamina EP, maka itu kita jadikan target 
yang paling tinggi sebagai bagian dari kita mendukung 
Pertamina secara keseluruhan,” paparnya.

JOB PPEJ itu mencakup enam kabupaten, tapi hanya 
4 kabupaten yang sudah ada kegiatan operasi, yaitu 
Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Sedangkan 
dua kabupaten lainnya adalah Sidoarjo dan Mojokerto 
belum ada aktivitas. Itu semua berada dalam Wilayah 
Kerja (WK) Tuban Block.

Menurut Field Manager Tuban Block Sudiyono 
la pangan yang sudah berproduksi adalah Lapangan 
Sukowati (Kabupaten Bojonegoro) dan Lapangan Mudi 
(Kabupaten Tuban), serta dua sumur di Lengowangi 
(Kabupaten Gresik). Sementara di Kabupaten Lamongan 
ada yang sumur yang statusnya suspended (ditunda), dan 
di 2 kabupaten lainnya belum  melakukan aktivitas.

Tuban Block umumnya menghasilkan minyak bumi. 
“Kami hanya memiliki satu sumur gas, yaitu Lengowangi I 
yang dialirkan ke Petrokimia Gresik sebesar 5 juta mmscf 
per harinya. Di Sukowati dan Mudi pun ada gas cukup 
besar, tapi gas yang diproduksi adalah gas ikutan, bukan 
produksi gas dari sumur gas,” kata Sudioyono.MPNS

PANGKALAN SUSU-Un -
tuk meningkatkan kewas-
padaan Tim Organisasi 
Pe nanggulangan Keadaan 
Darurat (OPKD),  Pertamina 
EP Field Pangkalan Susu 
me laksanakan s imulas i 
pe  nanggulangan bahaya 
kebakaran di lingkungan per-
kantoran Pangkalan Susu 
(20/10).

Ka. Layanan Operasi 
Field Pangkalan Susu Ter giah 
Sembiring  sebagai Ketua 
OPKD mengatakan bahwa 
kegiatan ini dilakukan secara 

PEP Field Pangkalan Susu Uji Kesiapan Tim OPKD
tiba-tiba dan hanya diketahui 
oleh Field Manager dan Ke-
tua OPKD. Tujuannya untuk 
melihat dan menilai sejauh 
mana kesiapan tim OPKD 
yang dimiliki oleh PEP Field 
Pangkalan Susu untuk se-
nantiasa waspada terhadap 
bahaya yang setiap saat bisa 
saja terjadi.

S imu las i  mengambi l 
tempat kantor human resources 
PEP Field Pangkalan Susu. 
Diskenariokan ada kebakaran 
yang terjadi akibat konsleting 
listrik. Setelah laporan masuk, 

tim inti yang berasal dari fungsi 
HSE berusaha melakukan 
upaya pemadaman. Sebelum 
melakukan pemadaman, tim 
inti mengevakuasi korban 
yang terjebak di tempat 
kebakaran.

Setelah me lakukan eva-
kuasi, tim inti melakukan 
pemadaman. Namun upa ya 
mereka gagal. Ketua Tim 
OPKD meminta piket me-
manggil anggota regu bantuan 
melalui pembunyian sirene. 
Setelah mendengar panggilan 
sirene dan juga panggilan 

lewat SMS, regu bantuan 
segera berkumpul, melakukan 
koordinasi dengan tim inti dan 
bersama-sama melakukan 
upaya pemadaman. 

Menurut FM PEP Pang-
kalan Susu Sigit Gunanto, 
bentuk simulasi lain perlu 
dikembangkan mengingat 
bahaya di dunia migas tidak 
hanya bahaya kebakaran na-
mun juga ada potensi ba haya 
lain. “Semoga simulasi yang 
akan datang dapat dilakukan 
dalam skala yang lebih besar,” 
ujarnya.MPPEP P.SUSU
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CSR Pertamina 
Terus Berinovasi

Blok Mahakam, Kemakmuran untuk Rakyat

JAKARTA – Untuk meningkatkan pelayanan IT dari seluruh 
fungsi di Pertamina, Corporate Shared Service (CSS) Pertamina 
menghadirkan CSS KiosK  sebagai jasa layanan IT Clinic dan sharing 
session mengenai tips dan trik permasalahan Blackberry. 

CSS KiosK yang berlangsung selama lima hari ini bertempat di 
Lantai Dasar Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina dengan tujuan 
untuk mempercepat proses bisnis, menciptakan efisiensi yang lebih 
signifikan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing 
sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi terbentuknya world class 
company melalui information-driven corporation.

Layanan yang diberikan dalam KiosK antara lain demo dan klinik 
aplikasi (MySAP & Non-ERP), Service Desk dan Klinik Teknologi 
Informasi (Antivirus, Setting BlackBerry, VPN, Office Communicator, 
dan lain-lain), serta Sharing Session (Tips & Tricks BlackBerry).

“Ini program sosialisasi kita untuk seluruh user. Kita harapkan 
program ini tidak hanya terlaksana di pusat saja tapi juga ke unit-unit 
di daerah sehingga kita lebih share lagi terkait permasalahan IT,” kata 
VP Shared Processing Center (SPC) Pertamina, Narendra Widjajanto 
dalam kesempatan pembukaan CSS KiosK, Senin (18/10).

Melalui KiosK Narendra mengatakan fungsi CSS akan segera 
mungkin untuk memecahkan segala hal  yang menjadi permasalahan 
para user terkait software maupun hardware sehingga fungsi CSS 
sebagai fungsi yang baru di Pertamina akan lebih dikenal di seluruh 
fungsi dan unit Pertamina.MPIK

CSS Tingkatkan Layanan IT 
Melalui KiosK
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JAKARTA - Sehubungan  dengan 
akan berakhirnya KKS (Kontrak 
Kerja Sama) pada 31 Maret 2017 
yang akan datang, maka isu tentang 
blok  gas Mahakam terus menarik un-
tuk diperbincangkan.  Salah satunya   
adalah Seminar Blok Gas Mahakam 
untuk Kemakmuran  Rakyat yang 
diselenggarakan lembaga Indonesia 
Resources Studies  (IRESS) pim-
pinan Marwan Batubara, mantan 
anggota DPR-RI. 

Seminar yang berlangsung di 
Gedung Nusantara V,  Kompleks 
DPR Senayan, menghadirkan Deputi 
Pengendalian Keuangan BP Migas 
Wibowo Suseno Wirjawan, anggota 
Fraksi PAN DPR RI Chandra Tirta 
Wijaya, pengamat migas Pri Agung 
Rakhmanto (ReforMiner Institute), 

dan Mahmudin Yasin dari Sekretaris 
Kementerian BUMN. Hadir juga 
da lam acara tersebut Sekretaris 
Perseroan Pertamina Hulu Energi 

(PHE) Wahidin Nurluzia M,  Manajer 
Relation and Administrasi PHE  Ali 
Mundakir, praktisi migas, pengamat, 
wartawan, dll.MPUHK 
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Kunker Wapres ke Cina dengan 
Ground & Inflight Service Pelita Air
JAKARTA –  Suatu kesempatan 
yang sangat berharga, dimana PT. 
Pelita Air Service, salah satu anak 
perusahaan Pertamina, dipercaya 
oleh Sekretariat Wakil Presiden 
(Setwapres) untuk menangani 
secara keseluruhan inflight service 
dan ground handling pesawat ke-
presidenan BAe RJ-85, dalam 
rangka kunjungan Wakil Presiden 
RI Boediono beserta  isteri dan rom-
bongan yang terdiri dari para menteri 
dan pejabat Setwapres ke RRC.

Melewati persiapan yang sangat 
komprehensif, Pelita Air berusaha 
menyajikan layanan terbaik, apalagi 
yang dilayani adalah RI-2 beserta 
rombongannya, dengan total penum-
pang berkisar 47 orang. 

Perjalanan diawali dari Halim 
Perdanakusumah pada 18 Oktober 
2010 pada pk. 13.00 WIB menuju 
Changi International Airport Si-
ngapore  untuk transit, dan  dilanjutkan 
ke Don Muang International Airport, 
Bangkok - Thailand.  Selanjutnya 
pada 19 Oktober 2010 pk. 22.15 WIB,  

rombongan bertolak ke Nanning, 
China dan bemalam di sana, guna 
mengunjungi stand Indonesia pada 
event China Expo  di kota tersebut.

Keesokan harinya,  (20/10) 
Boe  diono menuju ke Wuhan, dan 
langsung kembali ke tanah air. Se-
dangkan rombongan melanjutkan 
perjalanan ke Beijing. 

Selama perjalanan, Direktur 

Utama PT. Pelita Air Service  Andjar 
Wibawanun mendampingi Boediono 
dan rombongan.

Pertamina dengan agensinya 
juga turut menunjang dalam rangka 
pengisian bahan bakar avtur pesawat 
dalam beberapa titik station di lu ar 
negeri. Hal ini dapat membawa hal 
yang positif bagi image Pelita Air ke 
depan.MPPELITA AIR

JAKARTA - Setelah sekian lama 
kebutuhan pelumas mesin-mesin 
pem bangkit PLN kategori high speed 
diesel dilayani secara de facto oleh 
Pelumas Pertamina, pada tahun 
ini PLN membuat langkah efisiensi 
dengan menyelenggarakan joint 
procurement di dua wilayah utama, 
yaitu Indonesia Barat dan Indonesia 

Pelumas Pertamina Menangkan 
Tender di PLN

Timur. 
Pada 1 Maret 2010, PLN Wila-

yah Indonesia Timur (yang meliputi 
Sulsel, Sulbar, Sultengg, Sulut, Sul-
teng, Gorontalo, Maluku, Maluku 
Uta ra, Papua, Kalsel, dan Kaltim) 
me ngadakan tender pengadaan 
pe  lumas untuk kategori high speed 
diesel engine, medium/low speed 
diesel engine dengan mengundang 
perusahaan pelumas kelas dunia 
seperti Total, Shell dan Pertamina, 
di Manado. Hasilnya, Pelumas 
Per  tamina dinyatakan sebagai 
pe menang. Demikian pula untuk 
PLN Wilayah Barat (meliputi Kitsu, 
Sumsel, Sumbar, Jambi, Bengkulu, 
NTB, NTT, dan Kalbar). Pada 22 
September lalu,  PLN juga menga-
dakan joint procurement untuk 
kategori high speed diesel engine  
di Pontianak. 

Produk unggulan Per tamina 
yang digunakan PLN untuk high 
speed diesel engine yaitu Meditran 
S30, Meditran S40, Meditran SX 
CH-4, dan untuk medium speed 
diesel engine adalah Salyx 420, dan 
Salyx 430.

Kemenangan ini membuktikan 
bukan hanya secara de facto te tapi 
juga secara de jure pelumas Per-
tamina  sanggup bersaing dengan 
pelumas-pelumas kelas dunia un-

tuk mendukung kegiatan operasi 
PLN di seluruh wilayah nusantara 
juga ikut serta mewujudkan pro-
gram pemerintah untuk BUMN 
incorporate.

Untuk menjaga kepercayaan dan 
komitmen pasca kemenangan, maka 
VP Pelumas Pertamina Supriyanto 
me nga dakan courtessy kepada ja-
jaran direksi PLN di Kantor Pusat.  
Di antaranya dengan Direktur 
Pengadaan Strategis Bagiyo Riawan 
(11/10), Direktur Operasi Indonesia 
Barat M. Harry Jaya Pahlawan 
(12/10), serta Direktur Operasi 
Indonesia Timur Vickner Sinaga 
(15/10). 

Dalam kesempatan tersebut, VP 
Pelumas Pertamina menyatakan 
komitmen untuk memberikan pela-
yanan terbaik. “Kami akan terus men-
jaga konsistensi ketersediaan produk 
dan menjaga keandalan produk 
dengan program monitoring. Selain 
itu, kami juga akan memberikan solusi 
pelumasan dengan menghadirkan 
tenaga-tenaga specialist/expert 
pelatih/training in house dan kun-
jungan/visit secara terencana.Ter-
masuk memberikan solusi waste 
management,” ujar Supriyanto.

Keterangan terse but menjawab 
harapan PLN terha dap profesionalitas 
Pertamina.MPPELUMAS
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Istighosah di Lembah Lengowangi
Selepas Isya, pria-pria bersarung, berbaju koko, berpeci 

putih itu berdatangan. Sekuriti di kompleks Sumur Nort 
West Lengowangi#1, Bojonegoro, salah satu sumur JOB 
Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), membiarkan 
saja kedatangan pria-pria ke lokasi operasi migas. Tak ada 
kekhawatiran walaupun di situ adalah tempat vital dan tidak 
boleh orang sembarangan masuk. Justru mereka diundang 
oleh pihak JOB PPEJ.

Menurut GM JOB PPEJ Bambang H. 
Kar dono dari sumur eksplorasi Nort West 
Lengo wangi#1 ini diharapkan akan ditemukan 
cadangan  baru sebesar 3,7 juta barrel oil dan 
33 billion cubic feet gas. Dan ini merupakan 
sumur yang kedua dibor tahun 2010 ini. Yang 
pertama adalah sumur Lengowangi II. Dari 
North West Lengowangi#1 akan berproduksi 
sekitar 400 bopd.

Lapangan lokasi sumur Nort West Lengo-
wangi#1 berupa lembah berkas bukit batu 
kapur yang habis diambil masyarakat. Lokasi 
sumur yang terletak di Desa Suci, Kecamatan 
Manyar, Kabupaten Gresik ini adalah tanah 
milik desa, dan pihak JOB PPEJ menyewa 
tanah tersebut kepada pihak desa.

Seperti ada ikatan emosional tersendiri 
antara masyarakat dan JOB PPEJ, termasuk 
ketika ada penajakan pertama. “Mereka 
me ng usulkan penajakan pertama ini harus 
diawali oleh doa. Atas usulan mereka ini kita 
menyelenggarakan acara ini,” ujar Ananto Aji, 
Field Administration Superintendent (FAS), 
yang antara lain mengurusi hubungan dengan masyarakat.

Ya, malam Senin (10/10) itu diselenggarakan acara 
Selamatan dan Doa Bersama, dimulainya pemboran pertama 
Sumur North West Lengowangi#1 yang terletak di Desa Suci, 
Kecamatan , Manyar, Kabupaten Gresik.

Di antara hamparan karpet hijau yang dipayungi oleh 
tenda putih, sekitar 30 orang pria itu duduk bersila dan ber-
jejer. Tak buang-buang waktu, mereka pun melafadzkan 
ayat-ayat Al-Quran, masing-masing satu juz. Sekitar ¾ jam 
mereka mengkhatamkan 30 juz, plus membacakan ‘aurod 
atau dzikir menyebutkan 99 asma Allah.

Peristiwa malam Senin di lembah Lengowangi, yang 
sebetulnya bekas galian batu kapur itu mengundang catatan 

tersendiri, dari mulai hal-hal teknis mengenai pemboran itu 
sendiri, sampai cerita-cerita  mistik di balik lembah yang katanya 
ada penunggunya.

Tetapi catatan lain adalah dari cerita teman-teman humas di 
JOB PPEJ yang menceritakan bagaimana mereka mengelola 
hubungan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar. “Kita 
harus memakai bahasa mereka sendiri,” kata Ananto. 

Makanya ketika pembukaan acara istighosah, Ananto  Aji 

membuka acara memakai bahasa Jawa. Humas JOB PPEJ 
tak melepaskan dari kenyataan bahwa masyarakat sekitar 
daerah operasi adalah masyarakat religius. Itulah sebab, usulan 
masyarakat agar diadakan istighosah dipenuhi.

“Kita itu jangan hanya mengandalkan teknologi canggih, 
karena ada yang lebih canggih dari semua itu, yaitu Allah 
Swt. Kita harus tak lepas dari doa. Saya mengapresiasi acara 
Selamatan dan Doa Bersama,” ujar Pak Camat keesokan 
paginya saat acara pemboran pertama yang dihadiri unsur 
militer, polisi, dan pemerintah daerah, serta masyarakat.

Acara berjalan sukses. Masyarakat terlihat menyatu da-
lam operasi migas di Blok Tuban oleh JOB PPEJ. Hanya saja 
ketika Media Pertamina mendatangi beberapa Kelompok Usaha 

Bersama (KUB) di wilayah Bojonegoro dan Tuban, ucapan 
yang terlontar dari tokoh masyarakat, Ketua KUB, dan Kepala 
Desa adalah sebutan yang kurang nyaman terdengar, “JOB 
Petrochina”. Lha, nama Pertaminanya ke mana?

“Pak, nyebutnya lengkep, JOB Pertamina – Petrochina, 
ka rena kalau disebut salah satunya, yang nggak enak 
sa   ma yang nggak disebut. Atau bilang saja JOB PPEJ,” 
ujar seorang staf humas JOB PPEJ yang mengantar kami 

mengunjungi peternak domba, usaha 
penyulingan air mineral, bengkel las, 
dan pengembangan biogas dari kotoran 
sapi.

JOB PPEJ meliputi enam  kabupaten, 
yaitu Bojonegoro, Tuban, Lamongan,  
Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto.  Ada 
kegiatan Corporate Social Responsibility 
(CSR)-nya sendiri yang cost recovery 
– diganti oleh Pemerintah – seperti 
sumbangan yang menunjang operasi 
migas, yaitu infrastruktur jalan, pene-
rangan, dan sponsorship kegiatan 
olah  raga. Sementara non cost recovery 
– anggaran harus disetujui internal JOB 
PPEJ di Jakarta – adalah menyangkut 
kegiatan sosial ekonomi, kesehatan, dan 
pendidikan.

Yang cukup menonjol adalah pem-
binaan Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) dan Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) meliputi bantuan ternak 
kambing, biogas, usaha simpan pinjam, 

penjualan pupuk dan benih padi. Kegiatan ini bekerjasama 
dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai fasili-
tator dan mediator antara masyarakat dan JOB PPEJ.

Walaupun ternyata untuk menggerakkan kegiata ini, 
berbagai kepentingan di kalangan masyarakat berebut 
mengajukan proposal sendiri-sendiri. Kerjasama humas 
dan tokoh masyarakat, serta perangkat desa, nyatanya 
berhasil mengeliminir potensi konflik yang rawan muncul di 
balik kegiatan ini

“Kami ini pagar manusia bagi kesuksesan operasi per-
usahaan. Tolong bantuan kepada kami harus terus berlanjut, 
terutama pemberdayaan sektor ekonominya,” kata seorang 
tokoh masyarakat kepada Media Pertamina.MPNS

“Kami ini pagar manusia bagi kesuksesan operasi perusahaan”

Gerobak & Tenda untuk Pariwisata Pantai Bengkulu
BENGKULU - Para pedagang 
makanan di Kawasan Wisata 
Pantai Panjang, Bengkulu 
kini dapat memanfaatkan 
bantuan 23 unit gerobak dan 
tenda dari Pemasaran BBM 
Retail Region II Sumbagsel. 
Bantuan diserahkan oleh 
Ope ration Head Depot Pu-
lau Baai Hermansyah ke-
pada Walikota Bengkulu 
Ahmad Kanedi disaksikan 
oleh puluhan pedagang di 
ka wasan tersebut beserta 
jajaran pemerintahan kota, 
TNI dan kepolisian, (23/9).

Ahmad Kanedi menyam-
paikan terima kasih ke pa-
da Pertamina atas kepe-
duliannya memajukan pa ri-
wisata Kota Bengkulu. 

“Bengkulu sedang giat me -
nata obyek-obyek wisata se-
hingga bantuan ini diharapkan 
dapat meningkatkan daya tarik 
wisatawan dan menghidupkan 
perekonomian masyarakat,” 
ujar Kanedi.

Menurutnya, bantuan gero-
bak dan tenda dapat mem per-
indah kawasan wisata, sehingga 
jauh dari kesan kumuh. Pa-
ra pedagang yang terpilih 
me  nerima bantuan adalah 
mereka yang gerobaknya su-
dah sangat tidak layak digu-
nakan. Gerobak mereka yang 
usang akan dikumpulkan un tuk 
dimusnahkan. 

Kanedi berpesan kepada 
para pedagang agar bantuan 
ini dapat dipergunakan dan 

dirawat sebaik-baiknya.
Selain itu, Kanedi meng-

ingatkan agar para pelaku 
usaha di kawasan pariwisata 
harus memil iki sense of 
belonging yang tinggi atas 
ka wasan tersebut. “Artinya, 
harus proaktif menjaga ke-
bersihan dan keamanan 
sehingga wisatawan merasa 
nyaman berkunjung,” tegas-
nya.

 Pelaku usaha juga dituntut 
untuk selalu bersikap ramah 
dan memiliki pengetahuan 
tentang kawasan pariwisata. 
“Para pedagang seharusnya 
tidak hanya berjualan, tetapi 
juga bisa seperti pemandu 
wi sata yang menjelaskan se-
luk-beluk kawasan wisata,” 

imbuhnya. 
Sementara OH Depot 

Pulau Baai Hermansyah ber-
harap, bantuan gerobak dan 
tenda sebagai salah satu 
ben tuk program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pemasaran Region II Sum-
bagsel ini dapat men dukung 
pro gram pemerintah dalam 
meng galakkan ekonomi ke-
rakyatan, terutama di lokasi-
lokasi pariwisata. 

Hermansyah menjelaskan, 
gerobak pedagang didesain 
dengan material stainless steel 
sehingga lebih ringan, awet 
dan anti karat. Sedangkan 
tenda dapat dipergunakan 
untuk menaungi tempat du-
duk para wisatawan yang 

menikmati keindahan Pantai 
Panjang Bengkulu. 

Selain bantuan gerobak 
dan tenda, bentuk program 
CSR Pertamina yang telah 
disalurkan di wilayah Bengkulu 

antara lain pembangunan 
halte bus serta pemberian 
pa ket makanan tambahan dan 
pemeriksaan kesehatan bagi 
ibu hamil dan balita.MPPMS 
REG. II
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