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GIAT
SOSIALISASI

Pertamina terus melakukan sosiali
sasi penggunaan Elpiji yang aman  
dengan membentuk satuan tugas 
(satgas) Elpiji.  Hal ini dilakukan 
Pertamina se bagai salah satu bukti 
kepedulian perusahaan terhadap 
insi den Elpiji yang terjadi.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Sejak digulirkannya program konversi minyak tanah ke Elpiji oleh Pemerintah  pada Mei 2007, Pertamina terus giat melakukan sosialisasi penggunaan Elpiji 3 Kg yang aman, khususnya kepada 
para ibu rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia yang sudah terkonversi. 

BERIKAN SUARA ANDA 
DALAM THEMEOMETER
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Investasi Dana Pensiun Pertamina
Pengantar Redaksi:

Dana Pensiun Pertamina 
(DPP) merupakan sebuah 
lembaga pengelola dana 
pensiunan yang kinerja dan 
operasionalnya diatur oleh 
Undang-Undang tentang Dana 
Pensiun, Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) tentang 
Investasi Dana Pensiun dan 
Arahan Investasi dari Pendiri 
(PERTAMINA).  Berikut paparan 
dari Presiden Direktur DPP, 

Torang Napitupulu kepada Media Pertamina.

Bisa dijelaskan jenis investasi yang dikelola DPP? 
DPP menginvestasikan dana kelolaan pada beberapa jenis 
investasi yaitu Deposit on Call (DOC), Deposito, Saham, 
Obligasi Korporasi, Sukuk (obligasi berbasis syariah), 
Reksadana, Surat Berharga Negara (SBN), Saham 
Penyertaan Langsung ( Saham-PL), serta Tanah dan 
Bangunan.

Dalam melakukan investasi ada batasan-batasan yang 
harus dipatuhi yaitu : Undang Undang No.11 tahun 1992 
tentang Dana Pensiun, PMK No.199 tahun 2008 tentang 
Investasi Dana Pensiun dan Arahan Investasi dari Pendiri 
No. Kpts-076/C00000/2009-S0 tanggal 24 Agustus 2009. 

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1992 dan 
PMK No. 199 Tahun 2008 pembatasan yang diberikan 
lebih besar, sedangkan Arahan Investasi dari Pendiri 
memberikan batasan yang lebih ketat (membatasi 
maksimal penempatan per jenis investasinya lebih rendah) 
yaitu DOC 5%, Deposito 85%, Saham Listed 35%, Obligasi 
Korporasi 25%, Sukuk 5%, SBN 50%, Saham PL 10% 
dan Tanah & bangunan 15%. Selain itu terdapat batasan 
per pihak untuk seluruh jenis investasi yang tidak boleh 
melebih 20% dari total investasi kecuali SBN; dan batasan 
per pihak pada Saham PL tidak boleh melebihi 10%.

Lalu bagaimana dengan komposisi portofolio 
investasinya?  Komposisi portofolio per 31 Maret 2010 
relatif sama dengan per 31 Desember 2009, dimana 
porsi terbesar masih di SBN yaitu 34.37%, Obligasi 
Korporasi 21.36%, Sukuk 0.49% (sehingga total SBN, 
Obligasi & Sukuk 56,22%). Selanjutnya Saham 24.32%, 
Deposito 11.56%, DOC 1.49%, Saham PL 3.62%, Tanah 
& Bangunan 2.81%. Dengan demikian total investasi DPP 
sebesar Rp. 7.1 triliun. 

Total pengelolaan dana Investasi tersebut mengalami 
kenaikan dari Rp. 6.9 triliun per 31 Desember 2009  
menjadi Rp. 7.1 triliun per 31 Maret 2010 atau naik 3.28%. 
Hal ini disebabkan oleh kenaikan hasil investasi, harga 
saham, Obligasi Korporasi dan SBN. 

Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada Deposito 
yang mengalami penurunan dari 17.60% menjadi 11.56% 
di Maret 2010. Penurunan ini terjadi karena perubahan 
strategi investasi dari penempatan Deposito yang tingkat 
bunganya makin turun dialihkan menjadi Investasi Obligasi/
SBN dan Saham yang menjanjikan return lebih baik dari 
deposito.  

Dalam penempatan di Obligasi/Sukuk/SBN, kupon 
yang diberikan relatif lebih tinggi dibanding tingkat bunga 
yang diperoleh dari Deposito. Sedangkan Emiten yang 
dipilih untuk pembelian Obligasi/Sukuk merupakan emiten-
emiten yang memiliki fundamental yang bagus dan track 
record pembayaran obligasi yang baik, antara lain PLN, 
Pegadaian,  Indosat, Jasa Marga, Bank Tabungan Negara 
dan lain-lain.

Sedangkan penempatan pada Deposito sekarang ini 
lebih diutamakan pada Deposito yang bersifat breakable 
untuk memudahkan pengaturan likuiditas dan cashflow.   

Bagaimana dengan kinerja investasinya? Sampai 
dengan 31 Maret 2010, portofolio investasi sebesar Rp. 7.1 

triliun. Pencapaian ini 104% jika dibandingkan dengan RKA 
2010 sebesar Rp. 6.8 triliun.

Sedangkan Pendapatan Investasi realisasi tanpa Selisih 
Penilaian Investasi (SPI) sebesar Rp. 192 miliar dari target 
RKA 2010 sebesar Rp. 704 miliar (sudah tercapai 27.33%). 
Setelah Pendapatan Investasi dikurangi dengan beban 
Investasi maka diperoleh Return on Investment (ROI) tanpa 
SPI sebesar 2.7%  dari target RKA 2010 sebesar 10.36%. 

Lalu bagaimana dengan kinerja keuangannya? 
Mengenai kinerja keuangan, total Aktiva mengalami kenaikan 
sebesar Rp. 263 miliar (3,34%) dari Rp. 7,282 triliun pada 
31 Desember 2009 menjadi Rp.7,545 triliun pada 31 Maret 
2010. Sedangkan hasil usaha Januari – Maret 2010 sebesar 
Rp. 176 miliar. 

Kinerja keuangan DPP pada tiga bulan ini dapat 
dikatakan on the track. Untuk ke depannya DPP optimis 
karena kondisi ekonomi makro sudah lebih stabil, dan krisis 
ekonomi dunia pun sudah mulai membaik meskipun masih 
harus tetap dicermati perkembangannya, stabilitas politik 
sudah semakin baik. Hal ini menjadikan DPP tetap optimis 
untuk pencapaian kinerja yang lebih baik pada bulan-bulan 
mendatang.

Bagaimana komposisi peserta Dana Pensiun 
Pertamina? Peserta aktif (Pekerja) sebanyak 14.438 orang, 
terdiri dari PT Pertamina (Persero) sebanyak 12.163 orang, 
PT Pertamina Tongkang sebanyak 372 orang, PT Patra Jasa 
107 orang, PT Badak NGL sebanyak 1.143 orang, PT Pelita 
Air Service 541 orang, PT PDV sebanyak 22 orang, dan PT 
Indopelita A.S sebanyak 90 orang. 

Sedangkan peserta pasif (Pensiunan) sebanyak 46.740 
orang, terdiri dari PT Pertamina (Persero) sebanyak  44.111 
orang, PT Pertamina Tongkang sebanyak 755 orang, PT 
Patra Jasa 188 orang, PT Badak NGL sebanyak 704 orang, 
PT Pelita Air Service 975 orang, PT PDV sebanyak 3 orang, 
dan PT Indopelita A.S sebanyak 4 orang. 

Pensiunan Tertunda sebanyak 339 orang, terdiri dari PT 
Pertamina (Persero) sebanyak  207 orang, PT Pertamina 
Tongkang sebanyak 3 orang, PT Patra Jasa 14 orang, PT 
Badak NGL sebanyak 58 orang, PT Pelita Air Service 39 
orang, PT PDV sebanyak 2 orang, dan PT Indopelita A.S 
sebanyak 16 orang. 

 
Bagaimana dengan pendistribusian dan profil 

penerima manfaat pensiun?  Pembayaran manfaat 
pensiun disalurkan kepada seluruh pensiunan yang tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia, dimana populasi Penerima 
Manfaat Pensiun terbanyak ada di Propinsi Jawa Barat & 
Banten sekitar 7.900 orang. Pembayaran manfaat pensiun 
dilakukan melalui transfer Bank dan Kantor Pos serta 
pembayaran secara tunai. Pembayaran ini akan diterima oleh 
para pensiunan selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berjalan.

Adapun besaran Manfaat Pensiun rata-rata yang 
dibayarkan per bulan adalah sebesar Rp. 989.492,-. 
Sedangkan besaran Manfaat Pensiun terbanyak ada pada 
range Rp 400.000 s.d. Rp. 750.000, yaitu sebesar 25.006 
orang.

Usia rata-rata Penerima Manfaat Pensiun adalah 65,6 
tahun, dengan usia terendah 9 tahun (Anak yatim piatu 
dari pensiunan) dan usia tertinggi adalah 102 tahun (Janda 
Pensiunan). Sedangkan usia terbanyak ada pada range 60-
64 tahun sebanyak 12.676 orang.

Bagaimana dengan Rasio Kecukupan Dana? Rasio 
Kecukupan Dana (RKD) merupakan cerminan ketersediaan 
dana untuk membayar kewajiban kepada para pensiunan.  
Secara matematis dirumuskan dalam bentuk perbandingan 
antara kekayaan pendanaan dan kewajiban aktuaria. 

RKD DPP secara keseluruhan per 31 Maret 2010 
sebesar 101,91%, dan RKD per 31 Desember 2009 sebesar 
99,3%. Sedangkan RKD untuk PT PERTAMINA (Persero) per 
31 Maret 2010 sebesar 100,4%, dan RKD per 31 Desember 
2009 sebesar 98,0%.MPNDJ
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi 
seluruh pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

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

Editorial
Jangan Biarkan 

Pertamina Sendiri
Penyampaian Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P)

IRFAN SETIADI
Compliance - Sekretaris PerseroN

Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) telah dilakukan 
sejak beberapa tahun lalu oleh seluruh Wajib Lapor (WL) di 
Pertamina, dalam pelaksanaan dan pelaporan dilakukan satu 
tahun sekali secara manual, dengan mengisi formulir LP2P 
yang disampaikan oleh fungsi SDM kepada WL.

Adapun dasar pelaksanaannya mengacu pada surat 
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.322/Kpts/M/
Pertamben/1982 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kewajiban 
Menyampaikan Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P) bagi 
para penjabat/pegawai negeri dalam lingkungan Departemen 
Pertambangan dan Energi. Dan ditindaklanjuti dengan surat 
Keputusan Direktur Utama No. Kpts – 543/C.0000/80-B1 
tentang ketentuan bagi karyawan Pertamina yang wajib 
menyampaikan Laporan Pajak Pajak Pribadi.

Ada beberapa hal yang terkait pelaksanaan adalah 
sebagai berikut, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan 
diketahui bahwa 5% dari WL yang berjumlah sekitar 5.000 
orang telah melakukan kesalahan dalam pengisiannya. Oleh 
karena itu, dipandang perlu memberikan penjelasan terkait 
untuk meningkatkan ketepatan dalam data pengisiannya. 

Berdasarkan SK Direktur Utama Pertamina No. Kpts-024/
C00000/2009-SO tanggal 13 Maret 2009, tentang kewajiban 
melaporkan harta kekayaan bagi pejabat di lingkungan 
Pertamina pengelolaannya yang dulu dikelola oleh fungsi SPI 
dan SDM, dipindahkan kepada fungsi Compliance – Sekretaris 
Perseroan. 

Sampai dengan tahun 2009, proses pelaporan LP2P 
dilakukan secara manual. Di mana proses itu membutuhkan 
waktu yang cukup lama dan proses pengadaan formulir, 
pendistribusian dan pengumpulan kembali dokumen LP2P 
terkait kondisi operasi perusahaan. 

Untuk itu dipandang perlu mengupayakan perbaikan 
dengan membuat sistem pelaporan LP2P secara online. 
Diharapkan hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Persepsi tentang batasan Wajib Lapor LP2P selama ini 
belum seragam atau masih ada perbedaan persepsi pada 
beberapa fungsi, menurut SK Direktur Utama Pertamina No. 
Kpts-543/C.0000/8O-B1 tentang ketentuan bagi karyawan 
Pertamina yang wajib menyampaikan Laporan Pajak Pribadi 
adalah sebagai berikut; 

Semua pekerja di dalam lingkungan Pertamina yang 
termasuk Golongan Utama ke atas dan termasuk Golongan 
Madya yang menduduki jabatan, yang berhubungan dengan 

perijinan/KP/Penjualan/Rekomendasi, yang berhubungan 
dengan penjualan, yang berhubungan dengan pembelian/
pengeluaran uang, dan yang berhubungan dengan penetapan 
bengkel untuk perawatan kendaraan gedung dan sarana 
lainnya.

Semua perwira menengah/ perwira tinggi – ABRI yang 
dikaryakan di dalam lingkungan Pertamina yang jabatannya 
berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan/
perlengkapan.

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 
1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak Pribadi 
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia Dan Pegawai Badan Usaha Milik 
Negara dan Daerah. 

Pasal 1 butir K menyatakan bahwa Direktur Utama, Direktur, 
dan para pegawai lainnya sepanjang penghasilan setahun 
yang diterima atau diperoleh baik dari pekerjaan maupun di luar 
pekerjaan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), di 
lingkungan BUMN, BUMD, Bank Milik Negara, dan Milik Daerah.

Untuk saat ini, semua pekerja Pertamina penghasilan 
setahunnya diatas PTKP sehingga pelaporan LP2P diwajibkan 
kepada seluruh pekerja.

Kepada Direksi dan Komisaris serta pejabat satu tingkat 
dibawah Direksi termasuk Direksi Anak Perusahaan, sesuai 
dengan ketentuan Kementerian BUMN, selain mengisi secara 
online system, agar menyampaikan formulir LP2P dalam 
hard copy yang dicetak setelah ditandatangani. Selanjutnya 
disampaikan ke fungsi Compliance-Sekretaris Perusahaan untuk 
dikirimkan ke Kementerian BUMN.

Melalui upaya bersama yang lebih terkoordinasi, maka 
pelaksanaan pelaporan LP2P diharapkan akan dapat berjalan 
dengan baik di waktu yang akan datang.

Ke depan, pelaksanaan online system diberlakukan tidak 
hanya pada pelaporan LP2P, tapi juga pada pernyataan Code 
of Conduct (CoC), pernyataan konflik kepentingan (CoI), serta 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kepada seluruh pekerja Pertamina, dihimbau untuk 
mematuhi pengisian sistem online ini. MP

Berita kecelakaan terkait penggunaan Elpiji, pekan-
pekan kemarin sempat mewarnai media massa. Yang 
sungguh mengganggu, 47 kasus kecelakaan terkait Elpiji 
sepanjang 2008 – Mei 2010, menurut catatan  Direktur 
Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyan Zakaria, 
seolah-olah menenggelamkan kondisi puluhan juta 
tabung Elpiji 3 kilogram yang aman-aman saja. Sejak Mei 
2007 sampai April 2010 Pertamina telah menyediakan 
dan mendistribusikan  44,8 juta paket Elpiji 3 kilogram. 
Berapa rasio perbandingan antara tabung berkasus 
dengan 44,8 juta tabung yang ada di masyarakat?

Rasio kecelakaan itu sangat kecil dibandingkan 
dengan dampak blow up pemberitaan di media 
cetak, elektronik, dan website. Pemberitaan itu terasa 
membentuk persepsi kuat akan ancaman bahaya 
penggunaan tabung Elpiji 3 kilogram. Ini cukup 
mengganggu ketenangan masyarakat pengguna tabung 
Elpiji, dan karenanya mengganggu program konversi 
minyak tanah ke Elpiji. Sosialisasi menjadi hal penting 
untuk mendudukkan permasalahan – sehingga jangan 
sampai Pertamina yang dituding sebagai pihak yang patut 
disalahkan – dan perlunya sosialisasi berupa panduan 
penggunaan gas Elpiji dengan aman.

Kasus kecelakaan terkait tabung Elpiji, sama 
saja dengan kasus kebakaran kompor minyak tanah, 
kecelakaan pesawat, tergelincirnya kereta api, bis masuk 
jurang, orang menginjak beling, dan kejadian lain yang 
sifatnya kecelakaan. Sehingga sebetulnya phobia itu 
tidak perlu terjadi. Apakah hanya karena pemberitaan? 
Benarkah ada kelompok orang tak bertanggung jawab 
yang menyuntikkan phobia ini di masyarakat?

Ketakutan berlebihan terhadap kemungkinan 
kecelakaan terkait penggunaan tabung Elpiji akan 
menghambat diversifikasi energi dan konversi energi. 
Padahal bangsa ini berkepentingan kelestarian suplai 
energi yang tidak boleh lagi mengandalkan minyak bumi. 
Kalau permasalahannya seperti ini, akan terlalu besar 
kalau  beban tanggung jawab atas persoalan di balik 
program konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kilogram hanya 
diletakkan di pundak Pertamina.

Program konversi minyak tanah ke Elpiji adalah 
program besar Pemerintah berdasarkan Keppres 
Nomor 104/2007. Program yang sebetulnya ditugaskan  
secara renteng kepada Pertamina, Kementerian ESDM, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian UKM, dan 
Kementerian Negara Peranan Wanita, pada akhirnya 
dilaksanakan semua tugas beratnya oleh Pertamina. 
Pihak lain – di luar Kementerian ESDM dan Kementerian 
Perindustrian – mengundurkan diri karena kendala dana.

Apakah dengan persoalan sekarang, haruskah 
Pertamina kembali sendiri yang mengatasi? Jelas 
tidak fair kalau dibiarkan seperti itu. Dari pemberitaan 
diketahui, kasus kecelakaan itu sebagian terkait dengan 
indikasi tabung palsu atau penyuntikan Elpiji dari tabung 
subsidi ke tabung non subsidi (berarti Kepolisian yang 
diharapkan lebih berperan serta), kualitas produk 

tabung beserta kompor 
kelengkapan lainnya 
(peran Kementerian 
Perindustrian yang 
mengelola Standard 
Nasional Indonesia 
atau SNI). Bagaimana 
dengan sosialisasi 
ke ibu-ibu rumah 
tangga? Kementerian 
Pemberdayaan Wanita 
bisa bekerja sama 
dengan Pertamina dan 
Pemda dalam melakukan 
sosialisasi. Pertamina 
telah membentuk Satgas, 
dan jangan lagi-lagi 
membiarkan Pertamina 
bekerja sendirian.MP
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Konsumen SPBU BSD Tangerang 
PASTI-kan PAS-nya Takaran

SEMARANG – Manajemen dan segenap pekerja 
Pertamina telah berkomitmen untuk tidak mentolerir 
suap dalam menjalankan proses bisnisnya. Namun hal 
tersebut tidak akan cukup tanpa dukungan vendor dan 
mitra kerja. Oleh karena itu, Pertamina berharap tidak 
ada lagi vendor yang berusaha memberikan uang pelicin 
atau bentuk gratifikasi lainnya dalam proses pengadaan 
barang dan jasa.

Demikian disampaikan GM Pemasaran BBM 
Retail Region IV Supriyanto DH kepada para peserta 
Lokakarya Pertamina Clean: Pelaksanaan Prinsip-
Prinsip Beretika untuk Meningkatkan  Pertumbuhan 
dan Keberlangsungan Pertamina di Ruang Merapi Hotel 
Novotel Semarang, Kamis (15/4).

“Marilah kita bersama-sama menjaga etika bisnis 
agar semua proses berjalan fair. Jangan bawa uang 
pelicin ke Pertamina. Kami mau bersih. Sudah saat nya 
kita tinggalkan budaya suap menyuap, ”ujarnya.

Acara yang digelar atas kerjasama Pertamina, KPK, 
dan Indonesia Business Link (IBL) ini menghadirkan 
sejumlah pembicara ahli di bidang compliance, yaitu 
Wakil Ketua KPK M Yasin, Staf Ahli Hukum Pertamina 
John Sumampou, Wakil Kepala Kejaksaan Jateng Didik 
Soekarno, perwakilan Polda Jawa Tengah Reskrim 
Tindak Pidana Tertentu Kompol Sudarmono, dan Kepala 
Bidang Perijinan Pembangunan pada Program Badan 
Pelayanan Terpadu Kota Semarang Abdul Haris.

Dalam lokakarya tersebut juga dilakukan sosialisasi 
Whistleblower System (WBS). Antusiasme vendor 
terhadap WBS cukup tinggi dilihat dari banyaknya per-
tanyaan yang diajukan. Rata-rata mereka menyatakan 
masih takut untuk melapor karena khawatir akan ada 
sentimen yang dapat 
menggagalkan peluang 
memenangkan tender.

Tren  pengaduan 
yang kerap disambut 
tudingan balik dengan 
delik pencemaran nama 
baik juga menjadi salah 
satu  a lasan vendor 
enggan melapor. Namun 
John menegaskan bahwa 
tidak ada yang perlu 
ditakutkan karena dalam 
WBS pelapor boleh tidak 
menyebutkan identitas 
alias anonim. “Tenang 
saja. Pengaduan lewat 
WB S b i s a  a n o n im . 
Jika ada proses bisnis 
yang tidak etis, segera 
laporkan!” tegas John.
MPPMSREG. IV

JAKARTA –Rendahnya 
realisasi penyelesaian pro-
yek investasi, yang belum 
mencapai target menjadi pe-
kerjaan rumah di Pertamina. 
Target 90 persen yang di-
tetapkan Direksi pada tahun 
2010, belum tercapai karena 
terkendala  penyusunan 
kon trak. Seperti perbedaan 
pendapata antara Pertamina 
dengan kontraktor, atau pe-
nyusunan  dokumen yang 
re latif lama. 

Untuk memin imal is i r 
ma salah tersebut, fungsi 
Reliability Jasa Teknik Di-
rektorat Pemasaran dan 
Niaga Pertamina menga-
dakan forum diskusi pem-
bahasan Contracting Stra
tegy & Problem Solving 
yang berlangsung di ruang 
Cakrawala Hotel Mercure 
Jakarta, Rabu (5/5). 

“Kontrak harus kom-
pre hensif dan harus bisa 
mengakomodir perubahan 
yang terjadi sepanjang peru-
bahan proyek. Sehingga 
proyek yang dilakukan bisa 
tepat waktu,  tepat sasaran, 
dan biaya. Ketidaksempurnaan 
kontrak akan merugikan ke-
dua belah pihak,” kata SVP 
Distribusi Pertamina Djoko 
Pra setyo saat membuka fo-
rum diskusi. 

Menurut Djoko, penerapan 

Good Corporate Governance 
menuntut pembuatan kontrak 
yang lebih baik, dan akuratif, 
sehingga hasil kontrak ter-
capai, dan lebih efisien. “Un-
tuk ke depannya kita harus an-
tisipasi terhadap perubahan-
perubahan peraturan dan 
perlu dieksplorasi semaksimal 
mungkin, sehingga tujuan 
bisnis kita bisa tercapai,” kata 
Djoko.

Dalam forum diskusi 
ini para peserta dibekali 
strategi penyusunan kontrak 
dari para ahli yang banyak 
berkecimpung dalam per-
masa lahan Cont rac t ing 
Stra tegy. Beberapa topik 
pembahasan meliputi gam-
baran umum Contracting 
Strategy di jasa tehnik, ma-
salah kebijakan, hukum per-
janjian dan perkembangan 
hukum konstruksi, review SK 
075, dan tipe kontrak pada 
proyek konstruksi. 

Pembekalan dilengkapi 
dengan prinsip penyusunan 
kontrak, kontrak internasional, 
pe laksanaan dan k la im  
kontrak konstruksi, sengketa 
dan penyelesaian kontrak, 
penyelesaian di pemasaran 
dan niaga, klausal kontrak, 
contract audit dan review 
realisasi KPI. 

Melalui forum ini para 
pe serta bisa berbagi penga-

laman, memahami seluk beluk 
Contracting Staregy, dan 
men dapat pembelajaran dari 
pihak eksternal yang biasa 
ber gelut dalam Contracting 
Strategy. 

Permasalahan kontrak 
yang selalu muncul yakni 
adanya permintaan kontraktor 
untuk mengubah, atau me-
naikkan nilai kontrak karena 
beberapa hal. Diantaranya 
ke naikan harga yang cukup 
signifikan, cost estimate,  dan 
durasi waktu kontrak yang ti-
dak akurat.

Lingkup pekerjaan yang 
belum jelas dan tidak diatur 
dalam kontrak, menyebabkan 
perbedaan pengertian, dan 
perubahan peraturan yang 
berlaku baik dari luar maupun 
dalam Pertamina.  Kendala 
atau permasalahan itu timbul, 

karena faktor eksternal (Per-
tamina dan luar Pertamina 
yang harus diikuti), prosedur 
intern Pertamina, kompetensi 
Sumber Daya Manusia dan 
re ferensi. 

VP Jasa Tehnik Pertamina 
Heru Purnomo menyampaikan 
hasil workshop ini, akan 
diusulkan kepada Direksi 
sebagai bahan pertimbangan 
pelaksanaan, standarisasi 
penyelesaian problem utama 
dalam penyusunan kontrak, 
yang akan digunakan secara 
umum di Pertamina sebagai 
standard kontrak Pertamina.

Forum diskusi yang ber-
langsung selama tiga hari 
ini diselenggarakan dengan 
melibatkan fungsi hukum 
dan SPI yang terkait dengan 
permasalahan kontrak di 
Pertamina.MPIK

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Pemasaran BBM 
Retail Region III JBB, pada (22/4) membuktikan kedekatannya  
dengan kosumen.  Berlokasi di SPBU 34.15318 Bumi Serpong 
Damai (BSD) Tangerang, Pertamina memberikan kesempatan 
kepada para konsumen untuk melihat langsung proses yang 
terjadi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Aca ra  be r ta j uk 
PA S T I - k a n  PA S -
nya, dimulai dengan 
pemberian materi dari 
RCU Lead Hijau Jakarta 
Barat-Utara M. Resa, 
di lanjutkan dengan 
materi dari Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha 
Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Ko-
perasi Provinsi Banten 
Balai Pengelola La-
boratorium Metrologi 
Iwan Hermawan serta 
Auditor Intertek Timron 
Nababan.  

Namun, konsumen 
yang hadir, tidak hanya 
disuguhi materi semata.  
Acara dilanjutkan de-
ngan peninjauan ke 

SPBU.  Para konsumen diberikan kesempatan untuk melihat 
cara kerja dispenser, tangki serta pengujian langsung dengan 
menggunakan alat tera yang telah disiapkan Balai Metrologi.  
Dan tentu saja kesempatan ini tidak disia-siakan konsumen 
untuk bertanya atau sekedar menyampaikan keluhan.

Lebih lanjut Lead Hijau Jakarta Barat-Utara M. Resa me-
ngatakan, program ini diselenggarakan guna mengedukasi 
konsumen mengenai takaran yang kerap dijadikan komplain 
karena tidak sesuai dengan indikator kendaraan yang digunakan 
konsumen. “Sudah banyak komplain mengenai takaran ini, 
jadi kami mengajak konsumen secara langsung untuk melihat 
bagaimana mengukur takaran tersebut,” terang Resa.

Seperti yang disampaikan Suryo, melalui program sosialisasi 
PASTikan PAS-nya, konsumen mengetahui bahwa indikator 
takaran BBM memang sudah melalui proses uji coba. “Jadi 
tidak ada saling curiga lagi, antara SPBU dengan konsumen,” 
tegasnya.

Hal senada dilontarkan Juliadi, “kegiatan ini sangat bagus 
supaya masyarakat tahu kalau SPBU Pasti Pas itu tidak main-
main dengan kualitas dan takaran.  Ini kan jadi menguntungkan 
kedua belah pihak, ya SPBU ya konsumen.” 

Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB ini, awalnya menargetkan 
20 peserta, namun antusiasme konsumen memang patut diapre-
siasi.  Ini terbukti dari kehadiran peserta yang melebihi target.

PASTI-kan PAS-nya hadir dibeberapa SPBU lainnya setiap 
dua minggu.  Sebelumnya, telah diselenggarakan kegiatan 
serupa di SPBU Kemanggisan, SPBU Satu Maret, dan SPBU 
Daan Mogot.MPPMS REG. III
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Pemasaran BBM Retail Region V Adakan 
Orientasi Wartawan se-Madura

Kopkar Persat Untung
JAKARTA  Koperasi Kar-
yawan Pertamina Pusat 
(Kopkar Persat) tahun 2009 
meraih untung sete lah pajak 
Rp.  2.013.764.356,-. Ini berarti 
kenaikan sebesar 58,2 persen 
dari sisa hasil usaha (SHU) 
tahun 2008 yang besarnya 
Rp. 1.272.623.725,-. 

Demikian terungkap da-
lam Rapat Anggota Tahunan 
XIV Kopkar Persat yang ber-
langsung di Gedung Utama 
Lantai Ground pada Kamis 
(29/4). 

S e p e r t i  d i k e t a h u i , 
RAT merupakan  fo rum 
pertanggungjawaban pe-
ngurus selama satu periode 

MADURA  External Rela tions 
Pemasaran BBM Re tail Region 
V kembali menyelenggarakan 
kegiatan orientasi wartawan. 
Kali ini ajang silaturahmi 
dan sharing dengan pekerja 
media tersebut diikuti oleh 
wartawan dari 4 Kabupaten 
di wilayah Madura bertempat 
di Hotel Camplong, Madura, 
pada Minggu, (25/4). Acara 
ini dihadiri sekitar 61 orang 
wartawan dari wilayah Ka-
bupaten Sumenep, Kabu-
paten Pamekasan, Kabu paten 
Sampang, dan Kabu paten 
Bangkalan. 

Da lam sam butannya 
General Manager Pemasaran 
BBM Retail Region V se-
laku Ambassador, M. Iskan-
dar,menyampaikan bahwa 
kegiatan ini merupakan ajang 
silaturahmi antara perusahaan 
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dengan pihak media massa 
agar hubungan yang telah 
terjalin dengan baik selama 
ini makin baik lagi dimasa 
mendatang.  “Per tamina 
sebagai perusahaan milik 
negara dan bangsa tentunya 
harus kita besarkan bersama, 
termasuk oleh insan media”, 
kata Iskandar.

Kegiatan orientasi war-
tawan kemudian diisi de-
ngan sek i las  in fo rmas i 
me ngenai unit bisnis BBM 
Retail yang dijelaskan oleh 
Sales Area Manager  BBM 
Retail Surabaya-Madura, 
Jumali, dan dilanjutkan de-
ngan informasi mengenai 
unit bisnis Gas Domestik 
yang disampaikan oleh Sales 
Representative Gas Domestik, 
Probo Prasidahayu.   Melalui 
berbagai penjelasan tersebut, 

banyak sekali wartawan yang 
dengan antusias melemparkan 
berbagai pertanyaan seputar 
konversi LPG dan penjualan 
BBM.  Tidak hanya itu, para 
wartawan yang hadir diberikan 
informasi mengenai nomor 
kontak Pertamina yang bisa 
dihubungi untuk informasi 
seputar Pertamina serta 
kesempatan untuk melakukan 
berbagai konfirmasi berita 
secara langsung kepada 
Ex ternal  Relat ions dar i 

Pemasaran Region V. 
Setelah acara ini diha-

rapkan hubungan perusahaan 
dengan insan pers semakin 
baik. Wartawan berharap 
dapat mengakses berita 
mengenai Pertamina dan 
mendapat konfirmasi dengan 
cepat, sedangkan Pertamina 
juga dapat mensosialisasikan 
berbagai program dan kebi-
jakan perusahaan dengan baik 
kepada masyarakat melalui 
media massa.MPPMSREG.V 

(tahun) mengenai bagaimana 
mengelola koperasi, bagai-
mana memperoleh SHU, dan 
dari bidang-bidang pekeerjaan 
apa saja SHU itu diraih.  
Kopkar Persat mempunyai 

bidang usaha a.l simpan-
pinjam, waserda, proyek-
proyek, pengelolaan gedung 
dan tenaga kerja.  Demikian 
dikatakan oleh Djoko Maulana, 
GM Kopkar Persat. “Saya 

mengharapkan koperasi lebih 
mendapat dukungan dari 
pihak manajemen, khususnya 
di Pertamina.  Dan tentu ju-
ga  aktivitas dari anggota 
yang telah menyumbangkan 
pemikiran untuk kemajuan 
koperasi itu sendiri,” lanjut 
Djoko.

Sampa i  akh i r  tahun 
2009, Kopkar Persat me-
miliki anggota berjumlah 2237 
orang, meningkat lima persen 
dibandingkan tahun 2008 
yang berjumlah 2121 orang. 
Djoko berharap agar semakin 
banyak pekerja Pertamina 
yang mau menjadi Kopkar 
Persat.MPUHK
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RU III Adakan Simulasi Penanggulangan 
Kebakaran di Dermaga 11
PLAJU  Dermaga 11 kilang 
RU III Plaju mendadak ramai. 
Pasalnya, kapal tongkang 
yang sedang sandar muat 
minyak tiba-tiba terbakar.
Kejadian itu membuat kaget 
pekerja maupun mitra kerja 
yang sedang beraktifitas di 
sekitar lokasi.

Pekerja Marine RU III yang 
men dapat laporan melalui 
HT langsung berhamburan 
keluar menuju ke lokasi dan 
ber usaha memadamkan api 
dengan APAR (Alat Pema-
dam Api Ringan) Busa. Api 
yang membakar hampir se-
paruh badan tongkang bi-

sa dipadamkan secepatnya 
dengan  tiga APAR Busa.Be-
gitulah simulasi yang dilakukan 
khusus oleh Marine Section 
RU III yang berlangsung pada 
10 April 2010 di Dermaga 11 
kilang RU III Plaju. 

Menurut Port Performance 
& under Water Assistant 
Ha  zairin, diadakannya si-
mu lasi ini, disamping untuk 
meningkatkan kewaspadaan 
terhadap bahaya kebakaran 
yang sewaktu-waktu bisa 
tejadi, sekaligus melatih kete-
rampilan pekerja dan mitra 
kerja khususnya di Marine 
Section dalam menghadapi 

bahaya kebakaran. Termasuk  
juga mencari kecepatan wak-
tu pemadaman. “Sebab waktu 
ditargetkan hanya 20 menit 
untuk memadamkan api  
dan menarik tongkang yang 
terbakar ke tengah sungai 
Musi,” jelasnya.

Dengan kemampuan yang 
dimiliki oleh pekerja maupun 
mitra kerja Marine serta di-
dukung dengan peralatan 
yang ada seperti, APAR Bu-
sa, tagboat, dan speedboat, 
simulasi yang melibatkan 
hampir seluruh pekerja Marine 
bisa selesai sesuai target.

Menurut Hazairin, simulasi 

kejadian kebakaran bagi 
pekerja Marine dianggap 
perlu untuk melatih kemahiran 
pekerja cara menghadapi 
api. Sebab, jelasnya,  Mari-
ne sangat erat kaitannya 
de ngan kapal yang bongkar 
muat minyak di Dermaga, 
sehingga rawan terjadinya 
kebakaran. “Paling tidak, bila 
terjadi kebakaran tidak panik 
dan bisa langsung action 
memadamkan atau mencegah 
bahaya api jangan sampai 
membesar,” tegasnya.

Simulasi seperti ini  diha-
rap kan juga bisa dilakukan 
oleh bagian lain.MPRUIII

2010, PROGRAM KONVERSI BAGIKAN 
10,8 JUTA TABUNG

Jakarta (Investor Daily) – Pemerintah sepanjang 
ini akan membagikan 10,8 juta tabung elpiji kemasan 3 
kilogram (kg) dalam program konversi. Jika terealisasi, 
hingga akhir 2010 akan ada 55 juta tabung yang telah 
dibagikan ke masyarakat. Sejak 2007 hingga April 2010, 
perseroan telah mendistribusikan tabung elpiji 3 kg 
sebanyak 44,145 juta unit. “Dari segi kapasitas produksi, 
sebenarnya kami mengalami kelebihan suplai tabung,” kata 
Sekretaris Perseroan Toharso. Toharso mengatakan, di 
awal program, pemerintah sempat mengimpor tabung elpiji 
dari Tiongkok sebanyak 400 ribu unit. Namun, akhirnya 
pabrikan lokal mengambil alih pembuatan tabung elpiji 
tersebut. Menurut dia, pengadaan tabung 3 kg merupakan 
wilayah resmi pemerintah. Namun, perseroan tetap turut 
mengawasi untuk menjamin kualitas. Masa penggunaan 
tabung maksimal lima tahun untuk kemudian didaur ulang.

PENGGUNA ELPIJI 3 KG DIASURANSIKAN
Jakarta (Berita Kota) – “Kami memberi asuransi bagi 

pengguna elpiji 3 kg untuk kecelakaan yang disebabkan 
penggunaan material dan aksesori paket perdana elpiji 3 
kg, termasuk korban kebakaran,” kata Sekretaris Perseroan 
Pertamina Toharso. Nilai asuransi maksiman Rp 50 juta 
bagi korban meninggal dan cacat tetap, nilai maksimal 
Rp 25 juta untuk perawatan, dan satunan atas aset yang 
mengalami kerusakan. Sejak ditujnjuk pemerintah untuk 
melaksanakan konversi minyak tanah ke elpiji pada 2007, 
Pertamina mendistribusikan 44.145.394 paket perdana 
konversi hingga 29 April 2010. Dari penarikan minyak 
tanah itu, subsidi BBM bisa dihemat Ro 22,54 triliun. 
Bila dikurangi biaya paket konversi Rp 10,29 triliun, ada 
penghematan bersih negara Rp 12,25 triliun.

PRODUKSI MINYAK BOJONEGORO 
4,8 JUTA BAREL

Bojonegoro (Investor Daily) – Produksi minyak di 
Bojonegoro, Jawa Timur pada periode Desember 2009-
Februari 2010 (triwulan I) telah mencapai 4,8 juta barel. 
“Perhitungan dilakukan di Jakarta. Produksi minyak triwulan 
I itu berasal dari unitisari PetroChina sebesar 2,6 juta barel, 
Blok Cepu yang dikelola Mobil Cepu Limited (MCL) 1,1 juta 
barel, Joint Operating Body (JOB) Pertamina - PetroChina 
East Java (JOB PPEJ) 957 ribu barel, dan Pertamina Cepu 
di Jawa Tengah 112 ribu barel lebih,” kata Kepala Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bojonegoro 
Herry Sudjarwo. Herry mengatakan, produksi minyak 
di Bojonegoro yang dihasilkan dari lapangan minyak 
Sukowati, Blok Cepu dan lapangan minyak yang dikelola 
Pertamina Cepu tahun ini ditarget mencapai 20 juta barel. 
“Dari produksi minyak di Bojonegoro, maka akan diperoleh 
pendapatan sebesar US$ 356 juta, dimana pemerintah 
pusat menerima sekitar US$ 133 juta dan Pemkab 
Bojonegoro Rp 39 miliar,” ujarnya.

PERTAMINA PEDULI PROGRAM CSR
Indramayu (Suara Karya) – Pertamina menjadi tuan 

rumah rapat koordinasi Forum Komunikasi CSR se-
Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan di Gedung Patra 
Ayu, Koperta-Bumi Patra, Indramayu. GM RU VI Balongan 
Dadik Pribadi menegaskan bahwa Pertamina concern 
dan komitmen penuh terhadap implementasi Program 
CSR. “Karena dengan cara itlah perusahaan menunjukkan 
kepeduliannya kepada masyarakat agar dapat dirasakan 
sebesar-besarnya manfaat program CSR,” kata Dadik. 
Pada kesempatan tersebut Dadik, menyerahkan bantuan 
secara simbolis motor pintar kepada kelompok kerja 
perpustakaan dan in focus kepada Kelompok Tani Nelayan 
Andalan (KTNA) Kecamatan Balongan.MPNDJ

Pada halaman  3 Media Pertamina edisi 10 Mei 2010 rubrik Su-
ara Pekerja  terdapat kesalahan penulisan nama pengisi rubrik 
tersebut.  Di situ tertulis Tim CSR Pertamina Seha rusnya  Gilbert 
Hutauruk   Fungsi CSS  Direktorat Umum. 

Demikian koreksi dari kami.
Redaksi

RALAT



No. 20
Tahun XLVI, 17 Mei 2010DINAMIKATRANSFORMASI 6 No. 20

Tahun XLVI, 17 Mei 2010DINAMIKATRANSFORMASI 7

Strategi Meraih Keunggulan Kompetitif 
dengan Kegiatan Continuous Improvement

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management   (Sumber : Erlangga - Mudrajad Kuncoro, Ph.D)

Transfer Knowledge untuk 
Best Practice

Oleh 
 Shynta Dewi 
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

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

JAKARTA  Sebagai pimpinan kita dituntut untuk menyi-
nergi kan kekuatan dan kelemahan internal untuk kemajuan 
Pertamina. Selain itu, pemimpin harus bisa menjadikan 
perlawanan bawahan menjadi motivasi untuk pekerjanya. 
Demikian disampaikan Direktur SDM Pertamina, Rukmi 
Hadihartini, Selasa (27/4).

Sedangkan tujuan diselenggarakannya Transformation 
Leadership Engine (TLE) adalah untuk mengakselerasi 
ke pemimpinan seseorang dalam menjalankan sebuah peru-
sahaan. Menjalankan bisnis sama  dengan menjalankan 
sebuah kapal yang sangat bergantung kepada nahkoda. 
Nahkoda tidak akan bisa menjalankan kapalnya tanpa 
ada nya dukungan dari bawahan. Selain itu, TLE juga 
men jadi ajang bertukar pikiran dan memperluas koneksi 
dengan stakeholders sehingga di masa mendatang bisa 
menyinergikan kekuatan alumni TLE sehingga tercipta 
mendahulukan Pertamina first.

Menurut Rukmi, sebagai pimpinan di masa depan inilah 
kesempatan emas untuk mempersiapkan dan me mupuk 
kepemimpinan. Melalui program ini diharapkan para peserta 
mendapatkan feedback untuk mengetahui sejauh mana 
potensi menjadi seorang pemimpin. “Gunakan potensi 
tersebut untuk merangkul segenap sumber daya yang di-
mi liki untuk mencapai tujuan,” tegasnya.

Rukmi mengingatkan bahwa prioritas transformasi 
tahun ini adalah mempercepat transformasi. Kalau ada 
yang merasakan sekarang menurun, itu sebetulnya sudah 
pada kondisi yang hampir sustained, tetapi akselerasi 
masih dibutuhkan. “Tuntutan pemegang sahamlah yang 
mengharuskan kita mempercepat visi Pertamina menjadi 
national oil company kelas dunia. Untuk itu maka diperlukan 
berkomitmen melakukan transformasi,” ungkapnya.

Menurut Rukmi, hal-hal yang dituntut dari calon pemimpin 
masa depan adalah mengakselerasikan transformasi 
melalui penerapan budaya safety, mempertahankan bisnis 
inti, melakukan kegiatan ovensif, operasi kilang yang aman, 
pengembangan kilang, menjadikan perusahaan migas dan 
panas bumi terbesar, menjadi champion pada bisnis gas, 
mendorong proyek-proyek pertumbuhan 
yang besar dan penting serta melakukan 
rekruitmen dan talent manajemen dengan 
baik. “Hal-hal tersebut juga diperlukan 
untuk mendukung bisnis yang efisien 
sesuai SAP serta ethic 24x7 integritas 
tanpa kompromi,” paparnya.

“Masing-masing direktorat mempunyai 
program yang dapat diakselerasi 
transformasi. Jadi 24 jam sehari selama 
seminggu, tidak ada henti-hentinya kita 
melakukan prinsip-prinsip integritas yang 
harus kita jaga bersama untuk betul-betul 
memberikan contoh kepada lingkungan 
karena tanpa adanya role model tidak 
akan hal itu terjadi,” kata Rukmi.

Program TLE ini diikuti peserta dari 
berbagai direktorat dan juga dari anak 
perusahaan, PT Badak dan dari BPH 
Migas agar saling dapat bertukar pikiran. 
Program ini dila ku kan dalam tiga forum 
aplikasi di tempat kerja, me nyelesaikan 
tugas kelompok maupun individu, serta 
bim bingan dari mentor atau coach yang 
akan diakhiri oleh eva luasi terhadap 
personal BTP dan personal behavior 
dalam penyelesaian BTP tersebut.

Sementara itu VP PLC Suwardi 
Sumantri menjelaskan program TLE itu 
sendiri merupakan sebuah sistem baru 
di Pertamina untuk mempersiapkan 
pemimpin-pemimpin masa depan 
Pertamina yang potensial, loyal, dan 
berdedikasi sesuai dengan standar 
perusahaan bisnis.MPNDJ

TLE, Dahulukan 
Pertamina First

Hal yang langsung kita bayangkan jika kita mendengar kata-kata continuous improvement adalah 
GKM, PKM dan SS yang dipresentasikan dengan cara-cara unik dalam Konvensi Mutu di Pertamina, 
bukan? Tapi pernahkan kita membayangkan, bahwa ternyata continuous improvement dapat menjadi salah 
suatu “kendaraan” bagi perusahaan untuk menetapkan strateginya dalam upaya menjadi Perusahaan 
yang unggul dan kompetitif.

Dalam suatu studinya, Mudrajad Kuncoro Ph.D (2006) berusaha menarik benang merah antara 
dua elemen di atas, yaitu continuous improvement dan strategi. Yang dimaksud strategi di sini adalah 
strategi yang berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, 
berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif 
perusahaan. Strategi tersebut sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi.

Elemen yang terkait dengan continuous improvement menurut Kuncoro adalah hal yang berada 
dalam konteks DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) antara lain TQM, Six-Sigma, dan 
ISO 9001.  Sedangkan DMAIC itu sendiri adalah suatu pendekatan sistematis untuk mendefinisikan dan 
mengimplementasikan strategi dengan menggunakan matriks arah stratejik atau dalam target angka 
kuantitatif. Berikut penjelasan dari masing-masing element tersebut.

Pendekatan Total Quality Management (TQM)
Sepuluh elemen penting untuk mengimplementasikan TQM:
1. Mendefinisikan kualitas dan nilai pelanggan (customer value),
2. Mengembangkan orientasi pada pelanggan,
3. Berfokus pada proses bisnis perusahaan,
4. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pelanggan dan pemasok,
5. Mengambil pendekatan pencegahan,
6. Mengadopsi perilaku yang bebas kesalahan,
7. Melihat pada fakta,
8. Mendukung setiap manajer dan karyawan agar berpartisipasi,
9. Menciptakan suatu atmosfer untuk menciptakan keterlibatan total,
10. Bekerja keras untuk bisa melakukan perbaikan terus-menerus.

Pendekatan Six Sigma
Tujuan Six-Sigma adalah untuk meningkatkan keuntungan lewat pengurangan kerusakan, peningkatan 

pendapatan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memiliki kinerja paling baik di kelasnya.

Lalu apakah perbedaan Six-Sigma dengan TQM dapat dijelaskan sebagai berikut. Six Sigma itu :
1. Mengenal konsumen dan produk atau jasa yang ditawarkan dengan sangat baik,
2. Menekankan pada ilmu statistik dan pengukuran,
3. Mengembangkan pelatihan yang terstruktur dan sangat teliti,
4. Metodologi yang ketat dan berfokus pada proyek,
5. Menekankan pada Juran’s doctrines, seperti dukungan manajemen puncak dan pendidikan yang 

berkelanjutan.

Beberapa tahap dalam implementasi menggunakan metode Six-Sigma antara lain :
1. Mendefinisikan proyek, tujuan, dan dapat diserahkannya kepada pelanggan (internal dan eksternal),
2. Mengukur kinerja sekarang dari proses-proses itu.
3. Menganalisis dan menetapkan akar penyebab cacat itu,
4. Memperbaiki proses untuk menghilangkan cacat,
5. Mengendalikan kinerja proses-proses itu.

Konsep kunci Six-Sigma: (1) Cacat; (2) Variasi; (3) Kritis terhadap kualitas; (4) Kemampuan proses; (5) 
Desain untuk Six-Sigma.

Pendekatan ISO 90001
Standar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat pengukuran yang 

berkelanjutan, dokumentasi, penilaian, dan penyesuaian. 
Empat area fokus dari proses pendekatan ISO 9001 antara 
lain tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, 
realisasi produk dan analisis, pengukuran & perbaikan.

Pendekatan Balanced Score Card (BSC)
Peta strategi dan BSC membantu pemimpin untuk 

mengkomunikasikan strategi kepada para stakeholders 
perusahaan (karyawan, pemasok, pelanggan, dan 
komunitas) yang utama dan memfokuskan keseluruhan 
organisasi mereka untuk memperkuat hubungan mitra 
stratejik dengan para unsur pokok perusahaan ini yang 
mendorong dan mempertahankan penciptaan nilai 
perusahaan untuk jangka panjang.

BSC menerjemahkan visi dan strategi ke dalam 
empat perspektif seperti gambar 1 berikut ini. Bagaimana 
pendekatan BSC dalam berperan sebagai salah satu strategi 
bagi Perusahaan  untuk meraih keunggulan kompetitif dapat 
digambarkan dalam gambar 2 berikut ini.

Jadi sebenarnya Pertamina juga telah memiliki tools yang 
lengkap dalam membantu menyusun strategi Perusahaan. 
Tinggal tergantung bagaimana kita dapat memanfaatkan dan 
memberdayakan tools tersebut dalam penyusunan strategi 
Perusahaan untuk menjadi Perusahaan yang Unggul dan 
kompetitif seperti yang telah dicita-citakan.

Berdasarkan referensi dari APQC (American Productivity & Quality Center) yaitu suatu 
lembaga non-profit yang berfokus dalam bidang benchmarking, knowledge management, 
measurement, dan process improvement, berikut ini penjabaran faktor atau kunci utama 
implementasi best practice melalui transfer knowledge yang efektif adalah :

1. Memanfaatkan metoda benchmarking sebagai suatu kebutuhan atau 
bagian dalam proses peningkatan kinerja. Benchmarking yang kompetitif atau yang 
terbaik dalam kelasnya dapat menciptakan adanya kebutuhan atau kepentingan untuk 
membuka diri terhadap suatu nilai dari sisi eksternal sebagai ide dan pembanding. 
Diketahui bahwa analisa dari konsumen pesaing dan benchmarking dapat membuka 
peluang adanya ide dari sisi eksternal. Sebagai contoh di Chevron, analisa konsumen 
pesaing dan beberapa kompetitor lainnya yang digunakan secara internal ternyata dapat 
membantu mereka dalam menghadapi sikap skeptis perusahaan untuk menghadapi 
pesaingnya. Benchmarking terhadap pihak eksternal juga membantu perusahaan agar 
tidak menetapkan target yang terlalu rendah. Selain itu, pengukuran perusahaan terhadap 
pesaing dapat membantu perusahaan agar tetap berfokus untuk mengawasi pasar.

2. Fokus terhadap upaya bisnis kritikal yang bernilai tinggi dan sejalan dengan 
tata nilai serta strategi perusahaan. Pembelajaran dan transfer knowledge merupakan 
kegiatan yang membutuhkan waktu dan tenaga. Lakukan evaluasi potensial ROI (Return 
on Investment) sebelum pelaksanaan suatu project dan fokus terhadap sumber daya 
untuk project yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perusahaan.  

3. Pastikan setiap rencana yang akan ‘diluncurkan’ memiliki jalan untuk 
‘mendarat.’ Harapan dan keyakinan terhadap adanya peningkatan dan kemajuan dari 
suatu implementasi best practice pada suatu organisasi/perusahaan, pada umumnya 
melupakan bahwa suatu perusahaan/organisasi tersebut hanya dapat melakukan 
investasi biaya dan sumber daya lainnya dalam suatu ukuran tertentu dan hanya pada 
satu waktu tertentu. Sangat mengkhawatirkan untuk mengetahui bahwa suatu best 
practice yang telah menginvestasikan suatu anggaran atau suatu perencanaan yang 
tidak memiliki sumber daya cadangan terhadap adanya kemungkinan tambahan sumber 
daya. Sebaiknya batasi jumlah dari project yang dilakukan untuk menyesuaikan sumber 
daya yang tersedia.

4. Jangan sampai proses pengukuran menghambat proses implementasi 
project. Pada umumnya kesalahan penilaian kinerja diakibatkan dari pengambilan data 
yang tidak konsisten dan perbedaan interpretasi terhadap penyebab dari perbedaan 
kinerja. Daripada berdebat “siapa yang tebaik” dan mengapa suatu pengukuran tidak 
sesuai, lebih baik berfokus terhadap perbedaan kinerja terhadap suatu perbedaan proses. 
Hasil pengukuran akan memberikan peningkatan hanya apabila kita mengambil tindakan 
dari hasil pengukuran tersebut.     

5. Mengubah sistem penghargan untuk mendorong sharing & transfer 
knowledge. Transfer internal adalah proses dari orang ke orang dan biasanya 
membutuhkan kesadaran atau minat dari masing-masing personal. Pemimpin dapat 
membantu dengan memberikan promosi, pengakuan, dan memberikan penghargaan 
kepada orang-orang yang sharing dan meng-implemetasikan best practice. Hal ini akan 
membantu sebagai pendekatan terhadap peningkatan yang bersifat kolektif maupun 
personal.

Sangat penting untuk secara terus-menerus mendorong orang-orang diseluruh level 
untuk terlibat dalam mendukung aktivitas dari sharing dan mengangkat pengetahuan. 
Misalnya, para Manager dapat meminta para pekerja secara berkala untuk belajar dari 
pekerja lainnya dan bagaimana mereka berbagai ide yang bernilai bagi perusahaan/
organisasi.

6. Gunakan teknologi sebagai katalis untuk membentuk jaringan dan penelitian 
internal, namun bukan sebagai salah satu bentuk solusi. Orang-orang tidak lagi 
terbatas untuk memperoleh informasi atau pengetahuan yang bersumber dari internal. 
Mereka dapat mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan dari sumber eksternal untuk 
mendukung peningkatan kinerja. Gunakan kombinasi dari alat teknologi informasi yang 
baru mulai dari email, data base-best practice, intranet, milist, dan berbagai aplikasi 
teknologi informasi lainnya yang melibatkan seluruh fungsi dari suatu organisasi. Namun 
jangan hanya bergantung pada alat teknologi karena meskipun kita memiliki telepon 
tentunya kita tidak langsung menghubungi orang yang tidak kita kenal.

7. Para pemimpin perlu secara konsisten dan terusmenerus untuk menyebarkan 
pesan dari sharing dan mengangkat pengetahuan demi kemajuan. Telah diketahui 
bahwa proses transfer knowledge yang paling efektif adalah dengan berfokus terhadap 
kebutuhan (metode pull; kebutuhan untuk belajar dan berubah bersumber dari orang atau 
fungsi yang memiliki permasalahan atau kebutuhan). Kepemimpinan dapat membantu 
untuk menciptakan dan mendukung kebutuhan, tetapi tidak dapat untuk mewujudkannya. 
Pemimpin dapat mendukung kolaborasi dari berbagai batasan, waktu dan fungsi. 
Beberapa cara untuk melakukan ini adalah dengan :

• Publikasi success stories,
• Penyediaan dukungan dan infrastruktur,
• Perubahan sistem penghargaan. 

Sumber: Carla O’Dell, C. Jackson Grayson, 
“If We Only Knew What We Know,” APQC

Pada tanggal 3 Mei – 4 Juni 2010, merupakan Month of Coach-
ing, yaitu waktu para atasan untuk mendengarkan dan membimbing 
bawahannya dalam rangka mencapai target kinerja yang disepakati. 
Dengan demikian maka atasan dapat memberikan bantuan dan arahan 
yang tepat sesuai kebutuhan bawahannya atau teamnya didalam upaya 
pencapaian kinerja.

Setelah melakukan Performance Dialog triwulan I tahun 2010, 
sesuai dengan siklus Performance Management System (PMS) maka 
tahapan berikutnya adalah melakukan Coaching, dimana saatnya atasan 
berdialog dengan bawahannya secara one-on-one untuk mendengarkan 
dan membimbing hal-hal yang berkaitan dengan target kinerjanya. 
Dialog kinerja yang disarankan adalah dalam bentuk Formal Coaching, 
dengan mengimplementasikan dan mempraktekkan framework budaya 
kinerja YMO Story (Your Story, My Story, Our Story). 

Dari hasil CoPI Coaching tahun 2010, telah tercapai sebesar 
87% Pekerja yang telah dilakukan Coaching oleh atasannya. Hasil 
ini sebenarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan Pada proses 
Coaching terdapat dialog antara atasan dan bawahan (one-on-one 
dialog), dimana peran atasan akan lebih banyak mendengar dari 
bawahannya yang berkaitan dengan dialog tentang proses pencapian 
kinerjanya, permasalahan yang dihadapinya dan solusi bersama untuk 
mengatasi permasalahan pencapaian kinerja tersebut. Oleh sebab itu 
diharapkan tahun ini kegiatan Coaching juga dilakukan oleh setiap 
atasan kepada bawahannya dengan mempraktekkan framework yang 
telah ditetapkan.

Apa sebenarnya Coaching ?
Coaching adalah seni memandu seseorang untuk : 

SAATNYA UNTUK MENDENGARKAN!
- Mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan pribadinya
- Mengenali dan mengetahui cara menutupi kekurangan serta mengem-

bangkan kelebihannya
- Menentukan strategi pengembangan karier dan kualitas pribadinya

Coaching bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari orang lain, 
dengan cara memotivasi, memberikan feedback dan mengarahkan 
orang tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan area-area lainnya 
yang dapat dikembangkan.

Coaching dapat dilakukan kapan saja, baik secara formal maupun 
informal. Coaching yang dimaksud pada Month of Coaching disini adalah 
Coaching yang dilakukan secara formal dengan memakai framework 
YMO (Your Story, My Story dan Our Story). Seperti terlihat pada gambar 
berikut ini :

Mengapa kita harus melakukan Coaching ?
Coaching adalah cara yang paling fleksibel untuk mengembangkan 

personal skill dan cara efektif untuk meningkatkan kinerja. Coaching di 
drive secara individual, oleh karenanya dapat meningkatkan komitmen 
mereka untuk mengimplementasikan dan meningkatkan efektifitas.

Coaching merupakan salah satu KPI Leaders, yaitu Ketepatan 
Pelaksanaan Manajemen Kinerja , sehingga hal  ini akan  berdampak 
positif apabila Anda melakukannya sesuai jadwal yang telah ditetap-
kan.

Pada tahun ini, kita akan melakukan Formal Coaching sebanyak 
2 kali, yaitu pada bulan Mei dan November. Proses ini harus dilakukan 
/ dituangkan secara online system, agar semuanya dapat tercatat dan 
sebagai salah satu bagian dalam proses People Review online. Oleh 
karena itu, lakukanlah Coaching, agar Anda dapat merasakan pening-
katan kinerja yang sebenarnya.•
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JAKARTA  Sebagai pimpinan kita dituntut untuk menyi-
nergi kan kekuatan dan kelemahan internal untuk kemajuan 
Pertamina. Selain itu, pemimpin harus bisa menjadikan 
perlawanan bawahan menjadi motivasi untuk pekerjanya. 
Demikian disampaikan Direktur SDM Pertamina, Rukmi 
Hadihartini, Selasa (27/4).

Sedangkan tujuan diselenggarakannya Transformation 
Leadership Engine (TLE) adalah untuk mengakselerasi 
ke pemimpinan seseorang dalam menjalankan sebuah peru-
sahaan. Menjalankan bisnis sama  dengan menjalankan 
sebuah kapal yang sangat bergantung kepada nahkoda. 
Nahkoda tidak akan bisa menjalankan kapalnya tanpa 
ada nya dukungan dari bawahan. Selain itu, TLE juga 
men jadi ajang bertukar pikiran dan memperluas koneksi 
dengan stakeholders sehingga di masa mendatang bisa 
menyinergikan kekuatan alumni TLE sehingga tercipta 
mendahulukan Pertamina first.

Menurut Rukmi, sebagai pimpinan di masa depan inilah 
kesempatan emas untuk mempersiapkan dan me mupuk 
kepemimpinan. Melalui program ini diharapkan para peserta 
mendapatkan feedback untuk mengetahui sejauh mana 
potensi menjadi seorang pemimpin. “Gunakan potensi 
tersebut untuk merangkul segenap sumber daya yang di-
mi liki untuk mencapai tujuan,” tegasnya.

Rukmi mengingatkan bahwa prioritas transformasi 
tahun ini adalah mempercepat transformasi. Kalau ada 
yang merasakan sekarang menurun, itu sebetulnya sudah 
pada kondisi yang hampir sustained, tetapi akselerasi 
masih dibutuhkan. “Tuntutan pemegang sahamlah yang 
mengharuskan kita mempercepat visi Pertamina menjadi 
national oil company kelas dunia. Untuk itu maka diperlukan 
berkomitmen melakukan transformasi,” ungkapnya.

Menurut Rukmi, hal-hal yang dituntut dari calon pemimpin 
masa depan adalah mengakselerasikan transformasi 
melalui penerapan budaya safety, mempertahankan bisnis 
inti, melakukan kegiatan ovensif, operasi kilang yang aman, 
pengembangan kilang, menjadikan perusahaan migas dan 
panas bumi terbesar, menjadi champion pada bisnis gas, 
mendorong proyek-proyek pertumbuhan 
yang besar dan penting serta melakukan 
rekruitmen dan talent manajemen dengan 
baik. “Hal-hal tersebut juga diperlukan 
untuk mendukung bisnis yang efisien 
sesuai SAP serta ethic 24x7 integritas 
tanpa kompromi,” paparnya.

“Masing-masing direktorat mempunyai 
program yang dapat diakselerasi 
transformasi. Jadi 24 jam sehari selama 
seminggu, tidak ada henti-hentinya kita 
melakukan prinsip-prinsip integritas yang 
harus kita jaga bersama untuk betul-betul 
memberikan contoh kepada lingkungan 
karena tanpa adanya role model tidak 
akan hal itu terjadi,” kata Rukmi.

Program TLE ini diikuti peserta dari 
berbagai direktorat dan juga dari anak 
perusahaan, PT Badak dan dari BPH 
Migas agar saling dapat bertukar pikiran. 
Program ini dila ku kan dalam tiga forum 
aplikasi di tempat kerja, me nyelesaikan 
tugas kelompok maupun individu, serta 
bim bingan dari mentor atau coach yang 
akan diakhiri oleh eva luasi terhadap 
personal BTP dan personal behavior 
dalam penyelesaian BTP tersebut.

Sementara itu VP PLC Suwardi 
Sumantri menjelaskan program TLE itu 
sendiri merupakan sebuah sistem baru 
di Pertamina untuk mempersiapkan 
pemimpin-pemimpin masa depan 
Pertamina yang potensial, loyal, dan 
berdedikasi sesuai dengan standar 
perusahaan bisnis.MPNDJ

TLE, Dahulukan 
Pertamina First

Hal yang langsung kita bayangkan jika kita mendengar kata-kata continuous improvement adalah 
GKM, PKM dan SS yang dipresentasikan dengan cara-cara unik dalam Konvensi Mutu di Pertamina, 
bukan? Tapi pernahkan kita membayangkan, bahwa ternyata continuous improvement dapat menjadi salah 
suatu “kendaraan” bagi perusahaan untuk menetapkan strateginya dalam upaya menjadi Perusahaan 
yang unggul dan kompetitif.

Dalam suatu studinya, Mudrajad Kuncoro Ph.D (2006) berusaha menarik benang merah antara 
dua elemen di atas, yaitu continuous improvement dan strategi. Yang dimaksud strategi di sini adalah 
strategi yang berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, 
berkaitan dengan perilaku yang konsisten, dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif 
perusahaan. Strategi tersebut sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi.

Elemen yang terkait dengan continuous improvement menurut Kuncoro adalah hal yang berada 
dalam konteks DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) antara lain TQM, Six-Sigma, dan 
ISO 9001.  Sedangkan DMAIC itu sendiri adalah suatu pendekatan sistematis untuk mendefinisikan dan 
mengimplementasikan strategi dengan menggunakan matriks arah stratejik atau dalam target angka 
kuantitatif. Berikut penjelasan dari masing-masing element tersebut.

Pendekatan Total Quality Management (TQM)
Sepuluh elemen penting untuk mengimplementasikan TQM:
1. Mendefinisikan kualitas dan nilai pelanggan (customer value),
2. Mengembangkan orientasi pada pelanggan,
3. Berfokus pada proses bisnis perusahaan,
4. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pelanggan dan pemasok,
5. Mengambil pendekatan pencegahan,
6. Mengadopsi perilaku yang bebas kesalahan,
7. Melihat pada fakta,
8. Mendukung setiap manajer dan karyawan agar berpartisipasi,
9. Menciptakan suatu atmosfer untuk menciptakan keterlibatan total,
10. Bekerja keras untuk bisa melakukan perbaikan terus-menerus.

Pendekatan Six Sigma
Tujuan Six-Sigma adalah untuk meningkatkan keuntungan lewat pengurangan kerusakan, peningkatan 

pendapatan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memiliki kinerja paling baik di kelasnya.

Lalu apakah perbedaan Six-Sigma dengan TQM dapat dijelaskan sebagai berikut. Six Sigma itu :
1. Mengenal konsumen dan produk atau jasa yang ditawarkan dengan sangat baik,
2. Menekankan pada ilmu statistik dan pengukuran,
3. Mengembangkan pelatihan yang terstruktur dan sangat teliti,
4. Metodologi yang ketat dan berfokus pada proyek,
5. Menekankan pada Juran’s doctrines, seperti dukungan manajemen puncak dan pendidikan yang 

berkelanjutan.

Beberapa tahap dalam implementasi menggunakan metode Six-Sigma antara lain :
1. Mendefinisikan proyek, tujuan, dan dapat diserahkannya kepada pelanggan (internal dan eksternal),
2. Mengukur kinerja sekarang dari proses-proses itu.
3. Menganalisis dan menetapkan akar penyebab cacat itu,
4. Memperbaiki proses untuk menghilangkan cacat,
5. Mengendalikan kinerja proses-proses itu.

Konsep kunci Six-Sigma: (1) Cacat; (2) Variasi; (3) Kritis terhadap kualitas; (4) Kemampuan proses; (5) 
Desain untuk Six-Sigma.

Pendekatan ISO 90001
Standar ISO 9001 berfokus pada penciptaan kepuasan pelanggan lewat pengukuran yang 

berkelanjutan, dokumentasi, penilaian, dan penyesuaian. 
Empat area fokus dari proses pendekatan ISO 9001 antara 
lain tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, 
realisasi produk dan analisis, pengukuran & perbaikan.

Pendekatan Balanced Score Card (BSC)
Peta strategi dan BSC membantu pemimpin untuk 

mengkomunikasikan strategi kepada para stakeholders 
perusahaan (karyawan, pemasok, pelanggan, dan 
komunitas) yang utama dan memfokuskan keseluruhan 
organisasi mereka untuk memperkuat hubungan mitra 
stratejik dengan para unsur pokok perusahaan ini yang 
mendorong dan mempertahankan penciptaan nilai 
perusahaan untuk jangka panjang.

BSC menerjemahkan visi dan strategi ke dalam 
empat perspektif seperti gambar 1 berikut ini. Bagaimana 
pendekatan BSC dalam berperan sebagai salah satu strategi 
bagi Perusahaan  untuk meraih keunggulan kompetitif dapat 
digambarkan dalam gambar 2 berikut ini.

Jadi sebenarnya Pertamina juga telah memiliki tools yang 
lengkap dalam membantu menyusun strategi Perusahaan. 
Tinggal tergantung bagaimana kita dapat memanfaatkan dan 
memberdayakan tools tersebut dalam penyusunan strategi 
Perusahaan untuk menjadi Perusahaan yang Unggul dan 
kompetitif seperti yang telah dicita-citakan.

Berdasarkan referensi dari APQC (American Productivity & Quality Center) yaitu suatu 
lembaga non-profit yang berfokus dalam bidang benchmarking, knowledge management, 
measurement, dan process improvement, berikut ini penjabaran faktor atau kunci utama 
implementasi best practice melalui transfer knowledge yang efektif adalah :

1. Memanfaatkan metoda benchmarking sebagai suatu kebutuhan atau 
bagian dalam proses peningkatan kinerja. Benchmarking yang kompetitif atau yang 
terbaik dalam kelasnya dapat menciptakan adanya kebutuhan atau kepentingan untuk 
membuka diri terhadap suatu nilai dari sisi eksternal sebagai ide dan pembanding. 
Diketahui bahwa analisa dari konsumen pesaing dan benchmarking dapat membuka 
peluang adanya ide dari sisi eksternal. Sebagai contoh di Chevron, analisa konsumen 
pesaing dan beberapa kompetitor lainnya yang digunakan secara internal ternyata dapat 
membantu mereka dalam menghadapi sikap skeptis perusahaan untuk menghadapi 
pesaingnya. Benchmarking terhadap pihak eksternal juga membantu perusahaan agar 
tidak menetapkan target yang terlalu rendah. Selain itu, pengukuran perusahaan terhadap 
pesaing dapat membantu perusahaan agar tetap berfokus untuk mengawasi pasar.

2. Fokus terhadap upaya bisnis kritikal yang bernilai tinggi dan sejalan dengan 
tata nilai serta strategi perusahaan. Pembelajaran dan transfer knowledge merupakan 
kegiatan yang membutuhkan waktu dan tenaga. Lakukan evaluasi potensial ROI (Return 
on Investment) sebelum pelaksanaan suatu project dan fokus terhadap sumber daya 
untuk project yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perusahaan.  

3. Pastikan setiap rencana yang akan ‘diluncurkan’ memiliki jalan untuk 
‘mendarat.’ Harapan dan keyakinan terhadap adanya peningkatan dan kemajuan dari 
suatu implementasi best practice pada suatu organisasi/perusahaan, pada umumnya 
melupakan bahwa suatu perusahaan/organisasi tersebut hanya dapat melakukan 
investasi biaya dan sumber daya lainnya dalam suatu ukuran tertentu dan hanya pada 
satu waktu tertentu. Sangat mengkhawatirkan untuk mengetahui bahwa suatu best 
practice yang telah menginvestasikan suatu anggaran atau suatu perencanaan yang 
tidak memiliki sumber daya cadangan terhadap adanya kemungkinan tambahan sumber 
daya. Sebaiknya batasi jumlah dari project yang dilakukan untuk menyesuaikan sumber 
daya yang tersedia.

4. Jangan sampai proses pengukuran menghambat proses implementasi 
project. Pada umumnya kesalahan penilaian kinerja diakibatkan dari pengambilan data 
yang tidak konsisten dan perbedaan interpretasi terhadap penyebab dari perbedaan 
kinerja. Daripada berdebat “siapa yang tebaik” dan mengapa suatu pengukuran tidak 
sesuai, lebih baik berfokus terhadap perbedaan kinerja terhadap suatu perbedaan proses. 
Hasil pengukuran akan memberikan peningkatan hanya apabila kita mengambil tindakan 
dari hasil pengukuran tersebut.     

5. Mengubah sistem penghargan untuk mendorong sharing & transfer 
knowledge. Transfer internal adalah proses dari orang ke orang dan biasanya 
membutuhkan kesadaran atau minat dari masing-masing personal. Pemimpin dapat 
membantu dengan memberikan promosi, pengakuan, dan memberikan penghargaan 
kepada orang-orang yang sharing dan meng-implemetasikan best practice. Hal ini akan 
membantu sebagai pendekatan terhadap peningkatan yang bersifat kolektif maupun 
personal.

Sangat penting untuk secara terus-menerus mendorong orang-orang diseluruh level 
untuk terlibat dalam mendukung aktivitas dari sharing dan mengangkat pengetahuan. 
Misalnya, para Manager dapat meminta para pekerja secara berkala untuk belajar dari 
pekerja lainnya dan bagaimana mereka berbagai ide yang bernilai bagi perusahaan/
organisasi.

6. Gunakan teknologi sebagai katalis untuk membentuk jaringan dan penelitian 
internal, namun bukan sebagai salah satu bentuk solusi. Orang-orang tidak lagi 
terbatas untuk memperoleh informasi atau pengetahuan yang bersumber dari internal. 
Mereka dapat mencari dan mempelajari ilmu pengetahuan dari sumber eksternal untuk 
mendukung peningkatan kinerja. Gunakan kombinasi dari alat teknologi informasi yang 
baru mulai dari email, data base-best practice, intranet, milist, dan berbagai aplikasi 
teknologi informasi lainnya yang melibatkan seluruh fungsi dari suatu organisasi. Namun 
jangan hanya bergantung pada alat teknologi karena meskipun kita memiliki telepon 
tentunya kita tidak langsung menghubungi orang yang tidak kita kenal.

7. Para pemimpin perlu secara konsisten dan terusmenerus untuk menyebarkan 
pesan dari sharing dan mengangkat pengetahuan demi kemajuan. Telah diketahui 
bahwa proses transfer knowledge yang paling efektif adalah dengan berfokus terhadap 
kebutuhan (metode pull; kebutuhan untuk belajar dan berubah bersumber dari orang atau 
fungsi yang memiliki permasalahan atau kebutuhan). Kepemimpinan dapat membantu 
untuk menciptakan dan mendukung kebutuhan, tetapi tidak dapat untuk mewujudkannya. 
Pemimpin dapat mendukung kolaborasi dari berbagai batasan, waktu dan fungsi. 
Beberapa cara untuk melakukan ini adalah dengan :

• Publikasi success stories,
• Penyediaan dukungan dan infrastruktur,
• Perubahan sistem penghargaan. 

Sumber: Carla O’Dell, C. Jackson Grayson, 
“If We Only Knew What We Know,” APQC

Pada tanggal 3 Mei – 4 Juni 2010, merupakan Month of Coach-
ing, yaitu waktu para atasan untuk mendengarkan dan membimbing 
bawahannya dalam rangka mencapai target kinerja yang disepakati. 
Dengan demikian maka atasan dapat memberikan bantuan dan arahan 
yang tepat sesuai kebutuhan bawahannya atau teamnya didalam upaya 
pencapaian kinerja.

Setelah melakukan Performance Dialog triwulan I tahun 2010, 
sesuai dengan siklus Performance Management System (PMS) maka 
tahapan berikutnya adalah melakukan Coaching, dimana saatnya atasan 
berdialog dengan bawahannya secara one-on-one untuk mendengarkan 
dan membimbing hal-hal yang berkaitan dengan target kinerjanya. 
Dialog kinerja yang disarankan adalah dalam bentuk Formal Coaching, 
dengan mengimplementasikan dan mempraktekkan framework budaya 
kinerja YMO Story (Your Story, My Story, Our Story). 

Dari hasil CoPI Coaching tahun 2010, telah tercapai sebesar 
87% Pekerja yang telah dilakukan Coaching oleh atasannya. Hasil 
ini sebenarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan Pada proses 
Coaching terdapat dialog antara atasan dan bawahan (one-on-one 
dialog), dimana peran atasan akan lebih banyak mendengar dari 
bawahannya yang berkaitan dengan dialog tentang proses pencapian 
kinerjanya, permasalahan yang dihadapinya dan solusi bersama untuk 
mengatasi permasalahan pencapaian kinerja tersebut. Oleh sebab itu 
diharapkan tahun ini kegiatan Coaching juga dilakukan oleh setiap 
atasan kepada bawahannya dengan mempraktekkan framework yang 
telah ditetapkan.

Apa sebenarnya Coaching ?
Coaching adalah seni memandu seseorang untuk : 

SAATNYA UNTUK MENDENGARKAN!
- Mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan pribadinya
- Mengenali dan mengetahui cara menutupi kekurangan serta mengem-

bangkan kelebihannya
- Menentukan strategi pengembangan karier dan kualitas pribadinya

Coaching bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari orang lain, 
dengan cara memotivasi, memberikan feedback dan mengarahkan 
orang tersebut untuk meningkatkan kekuatan dan area-area lainnya 
yang dapat dikembangkan.

Coaching dapat dilakukan kapan saja, baik secara formal maupun 
informal. Coaching yang dimaksud pada Month of Coaching disini adalah 
Coaching yang dilakukan secara formal dengan memakai framework 
YMO (Your Story, My Story dan Our Story). Seperti terlihat pada gambar 
berikut ini :

Mengapa kita harus melakukan Coaching ?
Coaching adalah cara yang paling fleksibel untuk mengembangkan 

personal skill dan cara efektif untuk meningkatkan kinerja. Coaching di 
drive secara individual, oleh karenanya dapat meningkatkan komitmen 
mereka untuk mengimplementasikan dan meningkatkan efektifitas.

Coaching merupakan salah satu KPI Leaders, yaitu Ketepatan 
Pelaksanaan Manajemen Kinerja , sehingga hal  ini akan  berdampak 
positif apabila Anda melakukannya sesuai jadwal yang telah ditetap-
kan.

Pada tahun ini, kita akan melakukan Formal Coaching sebanyak 
2 kali, yaitu pada bulan Mei dan November. Proses ini harus dilakukan 
/ dituangkan secara online system, agar semuanya dapat tercatat dan 
sebagai salah satu bagian dalam proses People Review online. Oleh 
karena itu, lakukanlah Coaching, agar Anda dapat merasakan pening-
katan kinerja yang sebenarnya.•
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Banyak temuan menarik dari 
hasil penelitian peta ekonomi 
yang publikasinya kami beri 
judul Membangun Daerah, 
Membangun Republik ini. Di 
antaranya tentang klaster hasil 
pertanian tanaman pangan, 
perkebunan, peternakan, 
perikanan dan kehutanan di 
semua provinsi, kabupaten/kota 
dari  Sabang hingga Merauke. 

Model klaster  hasil pertanian 
itu dapat diketahui sampai 
kecamatan di setiap kabupaten/
kota dari semua provinsi. 
Terlihat jelas seluruh hasil dan 
struktur pertanian yang timpang 
antara Jawa dan luar Jawa. 
Jawa didominasi oleh industri 
pengolahan, perdagangan, hotel 
dan restoran serta pertanian 
modern. Secara umum integrasi 
ekonomi Jawa sudah baik. Hal 
ini bisa dilihat dari bekerjanya 
sektor perdagangan, hotel dan 
restoran serta pertanian sebagai 
sektor pendukung industri. 
Pendeknya, Jawa mempunyai 
struktur dan keterkaitan ekonomi 
yang relatif maju.

Sebaliknya, wilayah luar 
Jawa strukturnya masih 
bercirikan ekonomi berkembang. 
Pertanian, industri pengolahan, 
pertambangan dan  penggalian. 
Pertumbuhan ekonominya 
bertumpu pada sektor pertanian 
dengan ciri-ciri yang belum 
terintegrasi. 

Kekuatan buku ini adalah 
kekayaan data kaaarena potensi 
di setiap daerah dikalkulasi dari 
potensi ekonomi tiap kecamatan. 
Sejauh ini belum ada pemetaan 
yang seperti itu dilakukan oleh 
lembaga lain. Pemetaan yang 
dilakukan oleh Bank Indonesia, 
misalnya, juga sebatas potensi 
ekonomi kabupaten/kota secara 
terbatas. Dengan kekayaan 
data sampai tingkat kecamatan 
ini, pola kerjasama ekonomi 
antar daerah juga akan menjadi 
semakin baik.

Naskah hasil peneilitian peta 
ekonomi ini merupakan hasil 
final.MPRO

CSS Terapkan Sistem Total Outsourcing

DUMAI  Bertempat di ruang rapat Anggrek 
(20/4) General Manager RU II Suhaimi menerima 
kunjungan kerja Tim Gugus Tugas Pengamanan 
Objek Vital Nasional Pertamina. Tim yang 
dipimpin oleh Wadirpam Obsus Babinkam Polri 
Kombes Wawan Ranuwijaya ini bertujuan untuk 
meningkatkan implementasi dan kualitas sistem 
pengamanan Pertamina, khsusnya Refinery Unit 
II Dumai.

Tim tersebut terdiri dari lima perwria dari 
Mabes Polri ditambah tiga pekerja Pertamina 
Pusat. Tim berada di RU II sampai dengan 23 
April dan melihat sampai sejauhmana sistem 
manajemen keamanan sudah diterapkan secara 
mantap, aman dan terkendali. Termasuk dalam 
hal ini, tim juga akan mengunjungi Production 
Sei Pakning.

 Tim Gugus Tugas Pengamanan Obvitnas 
Pertamina bekerja sama dengan Mabes Polri 
merupakan tindak lanjut dari MoU Pengamanan 
yang telah ditandatangani antara Dirut Pertamina 
dan Kapolri beberapa bulan yang lalu. Di 
Refinery Unit II sendiri, General Manager juga 
telah menandatangani MoU serupa dengan 

Kapolda Riau. 
 Mengingat luas dan banyaknya lokasi Per-

ta mina yang akan dikunjungi,  Direktur Umum 
Waluyo membagi jadwal kerja tim secara ber-
tahap per triwulan. Untuk tahap pertama, RU 
II bersama RU V Balikpapan, Instalasi Medan 

Group, Instalasi Makasar, RU IV Cilacap, RU 
VI Balongan, Terminal Transit Wayame, Depos 
Sorong, Depot Samarinda dan Depot Ampenan-
NTB mendapat prioritas pertama dilakukan su-
pervisi pengamanan oleh tim tersebut.MPRUII

BANDUNG – Dalam menghadapi tantangan 
teknologi ke depan Corporate Shared Service 
(CSS) melakukan berbagai inovasi. Di antaranya 
melaksanakan layanan tiga pilar utama, 
Infra struktur Technology Outsourcing (ITO), 
Application and Programing Outsourcing 
(APO), Business Process Outsourcing (BPO), 
dan gabungan dari ketiganya yaitu Total 
Outsourcing. Demikian dikatakan Senior Vice 
President Corporate Shared Service  Ahmad 
Bambang, sesaat setelah presentasi pada 
seminar eIndonesia Initiatives Forum V – ITB 
Bandung, Jumat (7/5).

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah 
untuk meningkatkan knowledge society. Dimana 
dinyatakan sebagai suatu generasi baru yang 
disebut CGeneration yang kehidupan dan 
tan tangan mayarakatnya berorientasi pada 
connection yang berkehidupan dan tatanan 
ma syarakatnya berorientasi sistem teknologi 
informasi dan komunikasi.

Menurut Ahmad Bambang, bagi Pertamina 
forum ini merupakan tempat untuk sharing 
dengan perusahaan lain tentang kemungkinan 
sinergi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 
antar BUMN. Disitulah Pertamina akan melakukan 
sinergi model outsourcing supaya Pertamina 
tidak perlu mengembangkannya dari awal. 
Begitupun sebaliknya. BUMN-BUMN kecil bisa 
menggunakan hal yang sudah dikembangkan 
oleh Pertamina. 

“Pertamina sudah mengembangkan beberapa 
hal  lebih dari perusahaan lain. Misalkan kita telah 
menggunakan SAP sebagai core. Tetapi kita 
mengembangkan sebagian saja. Misalnya host 
to host dan pay to pay procrument dan juga SRM 
(supplier relationship management) serta juga 
SAP kita bisa mengaplikasikan lisensi lain. Itu 
juga bisa di-share,” ujarnya.

Lebih lanjut Ahmad Bambang menjelaskan 
bahwa di beberapa hal Pertamina juga sedikit 
ketinggalan dalam pengembangannya seperti 
halnya enterprise portal. Seperti diketahui di 
Pertamina banyak fungsi yang menginginkan 

dijadikan portal sendiri diantaranya Komet 
ataupun HR. Hal itulah yang harus disepakati 
bahwa ke depan hanya ada satu portal yaitu 
Pertamina. Itu yang penting.

Ahmad Bambang juga menekankan bagai-
mana membangun budaya IT, yang dimulai 
dengan portal dan didukung semua pekerjanya. 
Contoh konkritnya, sekarang ini Pertamina su-
dah melakukan paper less, yaitu memberikan 
informasi penggajian tidak lagi menggunakan 
print slip. Tetapi  sekarang berbasis on line 
dan untuk perjalanan dinas juga demikian se-
muanya system on line. Nanti berikutnya akan 
diberlakukannya untuk disposisi, surat menyurat 
secara elektronik, dan kolaborasi diskusipun 
akan lewat video conference dengan komputer 
maupun notebook di tempatnya.

“Sedangkan realisasi tahun ini enterprise 
portal sebagian sudah dilakukan seperti halnya 
penggajian, perjalanan dinas, deklarasi juga 
sudah ada. Sebentar lagi kita juga akan mela-
kukan digital informasi untuk hukum dan 
ad ministrasi perkantoran, karena kami akan 
menetapkan standarisasi untuk filling system, 
untuk pencarian aturan-aturan dan semuanya 

tapi standar,” tegasnya.
Dijelaskan juga oleh Ahmad Bambang, bahwa 

sekarang ini email pun sudah bisa men jadi bukti 
di pengadilan. “Misalnya Pertamina meng hadapi 
sidang di Lybia, itu juga meminta korespondensi 
email saja. Maksudnya, bukti-bukti email yang 
lalu. Dan kami pun dari CSS harus memikirkan 
emailemail yang terkait dengan perusahaan 
harus di keep atau disimpan dan di back up untuk 
jangka waktu tertentu. Kalau ada kasus bukan 
hanya surat-menyurat resmi, email pun sudah 
merupakan bukti,” jelasnya. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan sis-
tem internal dan eksternal outsourcing adalah 
sebagai bentuk atau model yang konsep awalnya 
shared service dilayani oleh organisasi internal. 
Kemudian jika shared service dijadikan PT 100 
persen milik Pertamina itu yang disebut internal 
outsourcing yang sifatnya menjadi captive 100 
persen milik Pertamina. Kemudian bergerak lagi 
menjadi hybrid. Bentuknya bisa joint venture dan 
sebagainya. Bisa lagi bentuknya total outsourcing 
itu langsung diserahkan kepada pihak ketiga, itu 
yang dinamakan eksternal outsourcing. 

“Kita, sebagai BUMN tidak akan total out
sourcing ke swasta. Pertamina cenderung 
menggunakan internal outsourcing tapi merupakan 
total outsourcing bagi anak perusahaan. Jadi kita 
melayani anak perusahaan lain. Kemungkinan 
paling jeleknya kita seolah-olah menjadi anak 
perusahaan tetapi bisa saja sebagian saham 
dijual jadi sifatnya tidak 100 persen. Seperti 
halnya Petronas dengan IT Perintis, Thailand 
dengan ICPTT. Itu sudah menjadi perusahaan 
sendiri. Sedangkan Pertamina masih CSS yang 
belum menjadi PT oleh karena itu kita bangun 
itu dulu,” paparnya.

“Jadi kami (CSS, red) mulai memberikan 
pemahaman kepada teman-teman agar si ap 
untuk kesana. Dan target kami adalah mem-
bangun budaya IT minded. Kalau itu belum ter-
bentuk belum bisa Pertamina menjadi world class 
company,” tegas Ahmad Bambang mengakhiri.
MPNDJ

SVP CSS Ahmad Bambang berbicara  pada seminar e
Indonesia Initiatives Forum V – ITB Bandung, Jumat (7/5).
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PERTAMINA FIELD RANTAU
MENERIMA SEPASANG MANUSIA LUAR BIASA

RANTAU  PT Pertamina Field Rantau menerima sepasang 
manusia luar biasa yaitu Yunara (33) dan Rahma Anggraeni 
Chibro (28), mereka diterima oleh Ka.Layanan Operasi Field 

Rantau Drs.H.Buyung Arifin MBA, MM di ruang kerjanya,  (3/5). 
Rahma dan Yunara sepasang suami istri tunarungu dengan segala 

kelebih an dan kekurangan yang dimilikinya mampu mengayuh 
sepeda berkeliling Indonesia, dari tempat tinggal mereka di 

Bandung kemudian ke Jakarta bertemu dengan Menteri dalam 
negeri H. Mardiyanto serta pengurus B2W (Bike to Work) untuk 
mengutarakan misi mereka mengayuh sepeda ke 33 provinsi di 
Indonesia. Sebelum melanjutkan perjalanan Rahma dan Yunara 
menjalani cek kesehatan di Rumah sakit Pertamina Rantau, ke-

mudian melanjutkan perjalanan menuju kota Medan yang dilepas 
Tiem BCR di perbatasan NAD dan Sumut.MPPEP RANTAU

TIM FUTSAL PERTAMINA JUARA I TURNAMEN FUTSAL 
MENTERI ESDM CUP III – 2010.

JAKARTA  Tim Futsal Pertamina berhasil menjadi juara I 
pada Turnamen Futsal yang diadakan  Kementerian Energi 
dan SUmber Daya Mineral. Turnamen yang memperebutkan 
piala bergilir  Menteri ESDM ini diadakan di  Gelanggang 
Planet Futsal Kuningan  Jakarta, pada 5 - 6 Mei 2010. 
Kejuaraan ini diikuti oleh 32 tim yang berasal dari BUMN di 
lingkungan Kementerian ESDM dengan menggunakan sistim 
gugur. Di final Tim FUtsal Pertamina mengalahkan Tim BP 
Migas dengan skor 9 – 6. Penyerahan piala bergilir dan piala 
tetap serta hadiah uang pembinaan sebesar Rp 10 juta dise-
rahkan oleh Irjen Kementerian ESDM Puja Sunasa kepada 
kapten Tim Futsal Pertamina Suwardi.MPTIM FUTSAL
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PERESMIAN KANTOR BARU PHE ONwJ

JAKARTA  Sebagai Center of Excellence di kegiatan ope-
rasi Offshore, Pertamina Hulu Energi Offshore North West 
Java (PHE ONWJ) meresmikan kantor barunya di Perkan-
toran Arkadia Gedung F Lantai 10 – 12 TB Simatupang 88 
Jakarta, Selasa (4/5). Peresmian kantor PHE ONWJ yang 
sebelumnya berlokasi di Perkantoran Arkadia Gedung D 
ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pth Direktur 
Utama PHE Dwi Martono.MPIK

KOMISARIS BARU PERTAMINA TATAP MUKA  
DENGAN MENTERI ESDM

JAKARTA  Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Darwin Z. Saleh menerima jajaran 
komisaris baru Pertamina di kediaman Menteri 
ESDM, (8/5). Dalam kesempatan tersebut Menteri 
ESDM menyampaikan ucapan selamat serta mem-
berikan pengarahan terkait tugas dan tanggung 
jawab kepada para komisaris tersebut.MPDRP
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HEARING BERSAMA DPRD CILACAP  

CILACAP  Terkait kegiatan hearing yang 
dilakukan DPRD Komisi C Kab. Cilacap 

pada tanggal 21 April 2010 di Gedung 
DPRD Kab Cilacap, Pertamina RU IV 

yang diwakili oleh  Public Relations Sec
tion Head Kurdi Susanto memaparkan 

kegiatan CSR yang sudah dilakukan dan 
yang akan dilakukan oleh RU IV Cilacap.

MPRUIV

Perbaikan gedung, perbaikan atap, atau apapun 
boleh-boleh saja, atau bahkan bagus sejauh 
sudah seharusnya diperbaiki bukan dalam rangka 
menghabiskan anggaran tahun berjalan. Tapi yang 
bikin kesal Pak Barjo adalah itu lho kesetrum waktu 
pegang tombol lift. 

Mas Mardi : Tidak ada apa-apa atuh Pak Barjo, itu 
kan masih dalam perbaikan!

Pak Barjo : Eh, jangan bilang tidak apa-apa, aku 
yang kesetrum, walaupun tidak sampai 
kelojotan dan rambut jigrak keriting 
kayak di film kartun.

Mas Mardi : Hahahaha....itulah orang berdosa, selalu 
kena sial.

Pak Barjo : Iya, neh, lewat proyek di daerah mana 
dulu, eh kena jatuhan kayu. Untung 
cuma kena pundak, dan kayunya agak 
kecil.

Pak Tole : Temanku kena balok, dan lagi-lagi 
masih untung dia pake helm proyek. Dia 
kan bekerja di proyek pembangunan 
gedung.

Pak Barjo : Yang dipentingkan adalah keselamatan 
umum. 

Pak Tole : Itu kan ada aturannya, misalnya seputar 
gedung yang sedang dibangun diberi 
jala, dan di sekelilingnya diberi pagar.

Mang warta : Untuk keselamatan orang lewat ya 
Pak.

Pak Tole : Itu unsur keselamatan kerja, wajib dan 
ada undang-undangnya.

Mang warta : Di negeri kita kan, peraturan itu untuk 
dilanggar Pak hehehehe 

Pak Barjo : Jadi yang ada strumnya bagaimana 
melindunginya? 

Pak Tole : Tanyakan orang HSE.
Ujang :  Apa itu Pak HSE? Hese Sare Euy.... 

(susah tidur, euy)
Mang warta: Jang! Canda jangan berlebihan nanti 

bapak-bapak HSE marah ke kamu, 
dianggap melecehkan.

Ujang : Karena aku tidak tahu itu, makanya aku 
panjangin sekananya. Maaf saja, dan 
bapak-bapak HSE harus menjelaskan 
ke kita-kita biar tahu apa itu HSE.

Pak Tole : Health Safety and Environtment, jadi 
memperbaiki gedung atau bagian 
gedung tetap harus memperhatikan 
kesehatan, keamanan, dan lingkungan 
para pekerja dan orang-orang yang 
lewat di sekitar lokasi perbaikan itu.MPNS
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PEP Field Rantau 
Adakan Seminar 
Kesehatan
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PEP Field Pangkalan Susu Sosialisasikan Pemboran Sumur PPT TS 02
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HAMPARAN PERAK – PT 
Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu melaksanakan so-
sialisasi pemboran sumur 
migas PPT TS 02 di lokasi 
pemboran Dusun I Pauh, 
De sa Hamparan Perak, Ke-
camatan Hamparan Perak 
(27/4). Selain memberikan 
penjelasan mengenai program 
kerja pemboran, Pertamina 
EP juga memberikan bantuan 
sembako.

“Sosialisasi ini bertujuan 
untuk menjelaskan kepada 
masyarakat program kerja, 
manfaat dan upaya-upaya 
pengendalian lingkungan 
yang akan dilaksanakan oleh 
Pertamina EP pada waktu 
pemboran sumur migas PPT 
TS 02,” ujar Pws Utama Humas 

PEP Field Pangkalan Susu 
Ely Chandra Peranginangin. 

Chandra menjelaskan 
bahwa tugas yang dilak-
sa na kan ini  sebenarnya 
merupakan tugas yang 
cukup berat  mengingat 
lapangan Field Pangkalan 
Susu pada umumnya adalah 
lapangan brown field/ atau 
lapangan tua. Penemuan 
dan pemproduksian sumur 
migas baru merupakan hal 
yang sangat penting terutama 
untuk mengatasi pasukan 
gas yang masih terbatas 
di wilayah Sumatera Utara. 
Selain itu, penemuan juga 
untuk memenuhi angka lifting 
yang mempunyai hubungan 
erat dengan ketersediaan 
ang  ga ran  pe laksanaan 

belanja negara. Pertamina 
EP salah satu kontraktor 
kon trak kerja sama mendapat 
bagian pencapaian produksi 
yang menjadi tanggung jawab 
Pertamina EP dari negara 
melalui BPMIGAS. 

“Pemboran sumur migas 
merupakan satu-satunya cara 
untuk membuktikan bahwa 
di bawah tanah sana ada 
kandungan migas yang bisa 
di produksikan. Walaupun 
data-data yang terkumpul 

Kades Hamparan Perak Khalil Munawar menyerahkan sembako 
kepada salah satu warga masyarakat.

Produksi Minyak Lapangan Bunyu 
Meningkat Empat Kali Lipat
JAKARTA  Produksi Minyak 
Pertamina EP Lapangan 
Bunyu Kalimantan Timur 
meningkat empat kali lipat 
dari rata-rata April 2010 se-
besar 1400 barrel oil per 
hari (BOPD) menjadi 6400 
BOPD di awal Mei 2010. 
Di rek tur Operasi Pertamina 
EP Bagus Sudaryanto me-
ngatakan bahwa keberhasilan 
peningkatan produksi ini 
me nambah success story 
Pertamina EP dalam mengem-
bangkan lapangan minyaknya 
untuk terus memberikan 
kon tribusi positif dalam pe-
menuhan target produksi. 

Sebelumnya Pertamina 
EP berhasil meningkatkan 
produksi minyak Lapangan 
Sa nga-sanga Tarakan Kali-
mantan Timur dari 4300 BOPD 
di 2008 menjadi rata-rata 
5300 BOPD di 2009, serta 
ke berhasilan pengembangan 
Lapangan Limau Sumatera 
Selatan dengan produksi 
rata-rata 6000 BOPD di 2007 
meningkat menjadi 12000 
BOPD pada 2009. Hasil 
ini sekaligus menunjukkan 
transformasi yang dilakukan 
Pertamina EP telah berada 
di arah yang tepat sehingga 
mampu mendorong perubahan 
budaya kerja dan peningkatan 
profesionalisme pekerja.  

Hasil yang diperoleh di 
Lapangan Bunyu merupakan 
bagian dari strategi opti ma li-
sasi produksi yang di lakukan 
Per tamina EP.  St ra teg i 
Optimalisasi produksi yang 
di lakukan Pertamina EP 
meliputi percepatan pelak-

sanaan pemboran pada fo-
kus area, melaksanakan 
Operasi Water Management 
dengan “Zero Discharge”, 
melakukan Fract Pack un-
tuk mengatas i  masalah 
ke pasiran, meningkatkan 
frekuensi untuk perawatan 
pipa produksi. mengubah 
cara pengangkatan minyak 
atau lifting, meningkatkan 
reaktivasi sumur-sumur tua 
pada lapangan eksisting, dan 
optimalisasi serta penggantian 
fasilitas produksi. Keberhasilan 
penerapan  s t ra teg i  i n i 
tentu berkat dukungan dan 
dorongan kuat dari BPMIGAS 
untuk meningkatkan produksi 
minyak di 2010. 

Pertamina EP optimis 
mampu mencapai target 
2010 sebesar 128 ribu BO-
PD meskipun menghadapi 
masalah penurunan produksi 
alamiah yang cukup besar 
yakni 18% pertahun. Produksi 
rata-rata Januari 2010 telah 
mencapai 130.310 BOPD 
dan untuk Februari juga di 
atas target yakni di 131.535 
BOPD.  Pada Maret 2010 
rata-rata produksi mengalami 
penurunan yakni rata-rata 
menjadi 127.225 BOPD dan 
April 2010 juga masih dibawah 
target yakni di level 125.664 
BOPD. Hal ini diakibatkan 
adanya aktifitas perawatan 
rutin sehingga produksi sedikit 
dibawah rata-rata. Produksi 
Untuk produksi minyak hari ini 
Pertamina EP telah mencapai 
130.982 BOPD sehingga 
diharapkan angka produksi 
rata-rata di bulan Mei 2010 

dapat melampaui angka rata-
rata target. 

Disamping upaya pe-
ningkatan produksi Pertamina 
EP di 2010 juga sangat 
agresif melakukan upaya 
pencarian cadangan minyak 
& gas bumi baru.  Pertamina 
EP gencar melaksanakan 
eksplorasi dengan target 
pemboran 26 sumur eks-
plorasi diberbagai daerah 
serta pelaksanaan 1345 
km2 survey seismic 3 D (tiga 
dimensi) dan 721 km survey 
2 D (dua dimensi). Komitmen 
eksplorasi Pertamina EP ini 
untuk mendukung perolehan 
cadangan baru sehingga 
dari setiap barrel minyak 
maupun setiap kubik gas 
yang yang diproduksikan 
harus dapat digantikan de-
ngan temuan baru ekplorasi 
dalam jumlah yang sama 
atau melebihi. Dengan d e-
mikian kesinambungan dan 
pertumbuhan produksi dapat 
dipertahankan. 

Selama 2009, Pertamina 
EP memproduksikan 46,4 
juta barrel minyak (MMBO) 
dan menemukan 60 juta 
barrel minyak yang artinya 
temuan minyak Pertamina 
EP melebihi jumlah yang 
diproduksikan. Hal inilah 
yang diharapkan menjamin 
pertumbuhan produksi Per-
tamina EP sehingga upaya 
ekplorasi yang agresif tetap 
perlu dilakukanPercepatan 
program ini sebagai upaya 
stategis untuk meningkatkan 
cadangan Migas dalam 
men dukung pertumbuhan 

produksi. 
  Kinerja Pertamina EP 

terus mengalami peningkatan 
yang signifikan. Produksi 
Minyak Pertamina EP terus 
mengalami peningkatan 
sejak 2003 dengan tingkat 
pe r tumbuhan  ra ta - ra ta 
(Capital Average Gross Ratio/
CAGR) mencapai 3,1% dari 
level produksi 95,6 ribu barrel 
per hari (MBOPD) di 2003 
menjadi 102,2 MBOPD di 
2006. Produksi ini mengalami 
pertumbuhan 6,7% di 2007 
menjadi 110,3 MBOPD dan 
kembali naik sebesar 7,8% 
di 2008 dengan produksi 
rata-rata Pertamina EP 2008 
mencapai 116,6 MBOPD. 
Pada tahun 2009, Pertamina 
EP berhasil meningkatkan 
realisasi produksi sebesar 
9% dengan pencapaian 127,1 
ribu barel per hari. 

 Untuk produksi gas Perta-
mina EP juga mengalami 
peningkatan dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 2006 
sebesar  955  MMSCFD 
meningkat  menjadi  980 
MMSCFD pada tahun 2007. 
Peningkatan terus terjadi 
pada 2008 mencapai 1.003 
MMSCFD dan naik menjadi 
1.043 pada 2009. Dengan 
demikian Pertamina EP me-
ru pakan produsen minyak 
dan gas terbesar kedua di 
In donesia dan merupakan 
pemasok terbesar gas un-
tuk kebutuhan domestik ka-
rena semua produksi gas 
Pertamina EP didedikasikan 
untuk pasokan di dalam ne-
geri.MPPEP

menunjukkan adanya ca-
dangan migas, semuanya itu 
hanya bisa dibuktikan me-
lalui proses pemboran,” jelas 
Chandra.

“Sumur ini merupakan 
su mur pengembangan dan 
diharapkan mem produksikan 
gas. Lapangan PPT atau 
Pantai Pakam Timur dikete-
mukan pada 1979 dan sudah 
di bor sebanyak 8 sumur,” 
ujar Ahli Teknik Operasi 
PEP Field Pangkalan Susu 
Guruh Prasetyo. Se men ta-
ra dari segi aspek Health, 
Safe ty  &  Env i ron tment 
(HSE) disampaikan oleh 
Staf Pengendalian & Pe-
nanggulangan Keadaan 
Da rurat PEP Field Pang-
ka  lan Susu Edi  El izon. 

Edi menjelaskan bahwa 
operasional pemboran migas 
menuntut standar HSE yang 
tinggi.

Kepala Desa Hamparan 
Perak Khalil Munawar dalam 
sambutannya mengatakan 
bahwa pemerintah desa 
Hamparan Perak mendukung 
ter laksananya keg ia tan 
pemboran PPT TS 02. 

Selain melaksanakan 
kegiatan operasional, PEP 
juga memi liki komitmen da-
lam melak sanakan program 
corporate social responsibility. 
Dalam kesempatan i tu , 
PEP Field Pangkalan Susu 
memberikan 55 paket sem-
bako kepada masyarakat yang 
berbatasan langsung dengan 
lokasi.MPPEPP.SUSU

RANTAU  Dalam rangka meningkatkan derajat 
kesehatan kepada para pekerja, PT Pertamina Field 
Rantau mengadakan Seminar Pencegahan Syndrom 
Metabolik & Cardiovasculer,  (22/4).

Field Manager Rantau Toto Suhartono menyambut 
baik pelaksanaan kegiatan seminar kesehatan tersebut.
Toto berharap seminar kesehatan ini bisa dijadikan 
salah satu startegi HR Pertamina EP Field Rantau 
untuk mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu, 
efektif dan efesien, serta menumbuhkan kesadaran 
dan mengubah pola pikir dari pradigma sakit menjadi 
pradigma sehat.

Dr. Mardianto, SpPD sebagai narasumber menyam-
paikan  bahwa sindroma metabolik adalah kumpulan 
gejala dan tanda akibat abnormalnya proses metabolik 
dalam tubuh. Menurut Mardianto, penyebabnya adalah 
kurang bergerak, penuaan, dan tidakseimbangnya 
hormonal, dan predisposition genetik.

Tanda-tanda orang yang terkena Sindroma Metabolik 
perutnya buncit, bagi pria lingkaran perutnya 90 cm 
sedangkan untuk wanita 80 cm. Pencegahannya agar 
kita selalu melakukan olah raga sekitar 30 menit perhari 
dan ini bisa menurunkan berat badan, menurunkan gula 
darah, menurunkan tekanan darah.

Mardianto memberikan tips bagaimana untuk 
men cegah kegemukan dan hidup sehat.  “Perbanyak 
makanan yang berserat, konsumsi makanan rendah 
lemak, kurangi konsumsi lemak jenuh, batasi penggunaan 
garam dan berolahraga aerobik 30-60 menit, serta hen-
tikan kebiasaan merokok,” jelasnya.

Acara dihadiri tim manajemen dan pekerja PEP Field 
Rantau serta PWP Field Rantau.MPPEPRANTAU
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Pertamina Bentuk Satgas Elpiji

Pertamina dan Damkar DKI Bekerjasama

Fo
to

 : 
 W

ah
yu

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

JAKARTA  Direktur Umum 
Pertamina Waluyo dan Kepala 
Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penanggulangan Bencana 
DKI Jakarta Paimin Napitupulu  
m e n a n d a t a n g a n i  S u r a t 
Perjanjian Penanggulangan 
Kebakaran dan Bencana Lain 
di Lingkungan PT Pertamina 
(Persero) antara Pemprov DKI 
Jakarta dengan PT Pertamina 
(Persero) pada Rabu (5/5) di 
Gedung Utama Lantai 21.  

Kerjasama ini berinduk 
pada memorandum of under
s tand ing  (MoU)  an ta ra 
Per tamina dengan Dinas 
Pemadam Kebakaran & 
Pe nanggulangan Bencana  
DKI Jakarta tahun 2009 lalu 
untuk saling membantu dan 
meningkatkan  kemampuan 
masing-masing personil dalam 
menghadapi  kebakaran 
mau   pun bencana lainnya se-
suai dengan kelebihan yang 
dimiliki. MoU tersebut yang 

JAKARTA  Sehubungan de  -
ngan terjadinya ke  celakaan 
terkait penggunaan Elpiji 3 
KG dalam  be be ra pa waktu 
belakangan ini, Per ta mi-
na  membentuk Satuan Tu-
gas (Satgas) Elpiji Per ta -
mi na yang bertugas un tuk 
menyosialisasikan peng gu-
naan Elpiji yang aman. 

Hal ini diungkapkan Sek   -
retaris Perseroan  Pertamina 
Toharso da lam konferensi pers 
di Gedung Perwira 6, Jakarta, 
pada Jumat (7/5). “Jadi ka-
lau disampaikan di media 
bah wa Pertamina kurang pe-
duli dengan para korban, 
se  benarnya tidak seperti itu,” 
kata Toharso kepada  para 
wa r tawan. “Kami pasti akan 
membantu para korban itu.”

Dalam kesempatan itu, 
Toharso juga menyampaikan 
rasa duka yang mendalam 
kepada para korban, baik 
yang meninggal maupun yang 
sedang dalam perawatan. 
“Akan tetapi Pertamina tidak 
t inggal diam. Pertamina 
akan melakukan sosialisasi, 
pengecekan di lapangan, dan 
bantuan,” lanjut Toharso yang 
didampingi dua staf dari Gas 
Domestik.

Adapun Satuan Tugas 
Elpiji   yang dibentuk ini  segera 
bekerja untuk mengatasi  
ke    adaan di lapangan  dan 
me  ningkatkan pengawasan  
akan proses operasional  dan 
keamanan (safety) paket kon-
versi Elpiji .  Satgas bertugas 
hingga akhir tahun ini.

Toharso pun menjelaskan 
bahwa kecelakaan yang terjadi 
bukan ber asal dari Elpiji  3 Kg 
itu, me  lainkan berasal dari 
peng gunaan material Elpiji  
3 Kg seperti tabung Elpiji  3 
Kg, kompor, regulator dan 
selang. Beberapa insiden 
tersebut  disebabkan oleh 

ber   macam-macam  hal yang 
diduga seperti gas Elpiji  bo  -
cor yang terakumulasi, pe-
masangan regulator  tidak 
te pat, penggunaan tabung 
yang tidak  sesuai dengan 
prosedur  h ingga lokas i 
pe nempatan  tabung dan 
kom por yang tidak  sesuai 
standar keamanan (tidak ada 
ventilasi, merokok di dalam 
ruangan, hingga pemakaian 
kompor minyak tanah dan 
Elpiji se cara bersamaan). 
“Ingat, ke bakaran yang terjadi 
karena kebocoran gas Elpiji-
nya, bukan tabungnya yang 
meledak!” tegas Toharso.  

Untuk pencegahan terja-
dinya kebakaran, Toharso pun 
mengimbau masyarakat jika 
mencium bau gas Elpiji  untuk 
tidak menyalakan api, kompor 
ataupun listrik.

Sebagai catatan,  pena-
nganan insiden yang dilaku-
kan Pertamina  dalam wak   tu 
2008 – 2010 meliputi pergan-
tian biaya pengobatan korban, 
asuransi bagi korban hingga 
asuransi  aset yang mengalami 
kerusakan. Jumlah insiden 
ter sebut, 27 insiden tahun 
2008, 9 insiden tahun 2009 
dan 6 insiden tahun 2010.
MPUHK

Sek  retaris Perseroan PT Pertamina (Persero) Toharso memberikan penjelasan mengenai elpiji 3 kg di hadapan wartawan 
media cetak dan elektronik nasional di Jakarta, (7/5).

JAKARTA – Untuk mempererat tali persaudaraan 
dan kerjasama antara Indonesia dan Libya terutama 
dalam sektor minyak dan gas bumi (migas), delagasi 
National Oil Corporation (NOC) of Libya yang dipimpin 
Shokri Ghanem melakukan kunjungan ke Kementerian 
ESDM RI, dan diterima langsung oleh Menteri ESDM 
Darwin Saleh.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang 
rapat Menteri ESDM, Kamis (6/5) ini turut hadir juga 
Dewan Komisaris Pertamina Evita Herawati Legowo, 
Pth Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Dwi 
Martono, Kepala BP Migas R. Priyono, serta jajaran 
pejabat Eselon I Kementerian ESDM.

Menurut menteri ESDM Darwin Saleh,  sektor 
energi di Indonesia memiliki peranan penting dalam 
membangun perekonomian nasional. Peran sektor 
energi ditunjukkan dari beberapa indikator yaitu, 
se bagai sumber pendapatan negara, energi dan 
ba  han baku domestik, penyerapan tenaga kerja,  
ser ta efek berantai lain. Karena itulah sektor migas 
telah menyumbangkan sekitar 20 persen dari total 
pendapatan negara. 

Dalam kesempatan tersebut Chairman of NOC 
Libya Shokri Ghanem menyatakan, NOC Libya tertarik 
berinvestasi untuk pembangunan, dan peningkatan di 
Kilang Balongan-Jawa Barat dan Bojanegara-Banten 
milik PT Pertamina, serta  memasok minyak mentah 
untuk kedua kilang tersebut yang diproyeksikan 
masing-masing berkapasitas 300 ribu barel per hari. 

“ Tidak hanya tertarik dengan investasi, tapi kami 
berminat untuk memasok minyak mentah dan berharap 
untuk segera menandatangani kerja sama tersebut 
bersama PT Pertamina (Persero) selaku operator, 
namun saya belum bisa menyebutkan komitmen be-
saran crude yang akan dipasok oleh Libya. Soal berapa 
kebutuhan minyak mentahnya itu pihak Indonesia lebih 
tahu,” ujar Shokri Ghanem.

Keinginan NOC Libya disambut positif  Kementerian 
ESDM RI, karena Indonesia membutuhkan banyak 
investasi untuk membangun kilang-kilang baru agar 
impor bahan bakar dapat dikurangi. “Sejauh ini, Pe-
merintah Indonesia telah menyediakan kebijakan 
fis kal sebagai bagian dari kebijakan investasi. Selain 
itu, kami juga telah mereformasi dan mengatur 
kem bali kerangka regulasi bagi industri energi di 
Indo nesia demi mewujudkan iklim investasi yang me-
nguntungkan di sektor energi dan mineral,” Darwin 
Sa leh menambahkan.MPIK

Menteri ESDM Darwin Z. Saleh berjabat tangan dengan Shokri 
Ghanem, delegasi NOC of Libya.
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NOC of Libya 
Tertarik Investasi 
Dua Kilang Milik 
Pertamina

tidak terbatas hanya pada 
pen didikan dan pelatihan, 
namun meliputi bidang sarana 
(mobil pemadam ke bakaran), 
pemeliharaan dan penyuluhan 
mengenai keselamatan ge-
dung dan perkantoran. 

Kerjasama yang sekarang 
akan lebih kongkrit untuk 

di implementasikan, yaitu 
pemberian bantuan oleh 
Per tamina berupa dua unit 
truck pemadam kebakaran 
baru kepada Dinas Damkar 
DKI  Jakarta, yang masih 
da  lam proses pabrikasi. Be    -
rikutnya,  peningkatan ke-
mam puan personil melalui 

latihan bersama di bidang 
pencegahan terhadap bahaya 
kebakaran dan bencana 
lain,  pemadaman terhadap 
musibah kebakaran dan 
penyelamatan terhadap jiwa 
dan  harta benda.  Kemudian   
pemagangan personil, pela-
tih an fire training di dalam 
maupun di luar negeri.

Selanjutnya  operasional 
penanggulangan kebakaran 
dan  bencana lain, yang meliputi 
pemeriksaan bangunan ge-
dung milik Pertamina oleh 
Di nas Damkar DKI sesuai 
per aturan pemerintah  yang 
ber laku. Penyusunan pro-
se dur tetap dan rencana 
ope    rasi penanggulangan 
ke  adaan darurat, pelatihan 
dan gladi bersama untuk pe-
nanganan keadaan darurat 
ke bakaran. Dan pemberian 
bantuan operasi pemadaman 
kebakaran lain di lingkungan 
PT Pertamina.MPUHK

Direktur Umum Pertamina Waluyo dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta Paimin Napitupulu berjabat tangan  
setelah menandatangani  Surat Perjanjian Penanggulangan Kebakaran dan 
Bencana Lain di Lingkungan PT Pertamina (Persero).
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Pertamina Berikan Beasiswa untuk 1.500 
Siswa Sumbagut

CILACAP  Kepedulian terhadap pengembangan usa ha 
masyarakat di sekitarnya terus ditunjukkan RU IV Cilacap 
dengan membekali mereka dengan pengetahuan berupa 
pelatihan budidaya ikan. Pelatihan ini diberikan sebagai 
tindak lanjut dari bantuan sebelumnya berupa sarana 
prasarana yang berkaitan dengan budidaya ikan melalui 
program CSR bidang rural economic.

Pelatihan atas kerjasama RU IV dengan Dinas 
Perikanan dan kelautan Cilacap ini berlangsung di 
gedung PWP RU IV Cilacap (29/3), diikuti oleh 40 peserta 
dari kelompok Patra Rowo Lendi Kelurahan Lomanis dan 
Patra Mina Kencana Kelurahan Kutawaru.

Manager General Affairs RU IV drg. Sutarno pada 
saat membuka pelatihan tersebut mengungkapkan  rasa 
bangganya atas semangat peserta dalam budidaya ikan 
ini. Karena belum lama rasanya benih ikan lele ditaburkan, 
dirinya sudah dapat menyaksikan masyarakat memanen 
hasilnya. “Keberhasilan ini dapat diraih tentunya berkat 
semangat para peserta untuk serius menekuni usaha 
bu di daya ikan ini,” papar Sutarno. 

Dengan adanya pe latihan ini diharapkan semakin 
menambah wawasan masyarakat dalam usaha budidaya 
ikan yang baik, mulai dari pembenihan, pemberian 
pa kannya, pemeliharaan tambak, perairan hingga me-

manen, memasarkan, dan manajemen usahanya. 
Pada kesempatan itu, Nanang KS mewakili Kepala 

Dinas Perikanan dan Kelautan Cilacap menyampaikan 
rasa terima kasihnya atas partisipasi RU IV dalam 
memajukan bidang perikanan di Kabupaten Cilacap 
melalui bantuan CSR bidang rural economic.

Selain belajar teori, pada hari ketiga pelatihan para 
peserta juga diajak melihat secara langsung proses 
pembenihan di Balai Benih Ikan Majenang.MPRUIV
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RU IV Cilacap 
Adakan Pelatihan 
Budidaya Ikan

MEDAN  Sebanyak 1.500 
siswa berprestasi di wilayah 
Sumbagut mendapatkan 
ban tuan pendidikan melalui 
program Cerdas Bersama 
Pertamina. Wujud kepedulian 
Pertamina pada dunia pendi-
dikan ini dilaksanakan dalam 
rangka menyambut hari Pen-
di dikan Nasional yang jatuh 
pada 2 Mei lalu.

Bantuan pendidikan di-
berikan kepada 489 siswa SD, 
522 siswa SMP, dan 489 siswa 
SMA di sekolah-sekolah yang 
berada di lingkungan operasi 
Pertamina. Lingkungan ope-
rasi tersebut mencakup kan-
tor unit, kantor cabang dan 
depot dengan total 24 lo-

kasi yang tersebar di 5 pro-
pinsi di Sumatera Bagian 
Utara yaitu Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, NAD, Riau 
dan Kepulauan Riau.  

BANTUAN DI SIMEULUE 
DAN TEMBILAHAN

Beberapa dari sekolah 
penerima bantuan pendidikan 
tersebut adalah SD Seberang 
Tembilahan, SMPN 01 Tem-
bilahan Hulu dan SMAN 
01 Tembilahan Kota yang 
berada di lingkungan operasi 
Depot Tembilahan, Propinsi 
Riau. Penyerahan dilakukan 
oleh Operation Head Depot 
Tembilahan yang diwakili oleh 
Bunair dengan disaksikan 

oleh Kepala Sekolah dan 
Guru, Sabtu, (2/5).

Selain itu, sekolah-se-
kolah di area Depot Si-
meu lue, Propinsi NAD juga 
berkesempatan mendapatkan 
23 bantuan pendidikan de-
ngan pembagian kepada 
4 siswa SD, 7 siswa SLTP 
dan 12 siswa SLTA. Serah 
terima bantuan dilaksanakan 
oleh Operation Head Depot 
Simeulue, Suarno dan diterima 
oleh Bupati Kabupaten Si-
meulue, Darmili, bertempat 
di Pendopo Bupati Kabupaten 
Simeulue, Minggu (3/5). Pe-
nyerahan bantuan kepada 
tersebut juga disaksikan 
oleh MUSPIKA Kabupaten 

Simeulue.
Menurut Ast. Community 

Development, External Re-
lation Pertamina Pemasaran 
Region I, Sudarman, kegiatan 
ini ditujukan untuk memotivasi 
semangat belajar siswa agar 
dapat terus meningkatkan 
prestasinya. “Mereka yang 
mendapatkan bantuan pen-
didikan adalah siswa-siswa 
berprestasi. Semoga para 
penerima bantuan pen di-
dikan dapat teladan bagi 
te man-temannya yang lain. 
Sedangkan mereka yang be-
lum mendapatkan bantuan 
pendidikan kami harap dapat 
terpacu untuk terus belajar,” 
ujarnya.MPPMS REG. I

Pemasaran BBM Retail Region I Medan 
Bantu Rumah Ibadah dan Sekolah
MEDAN – Sebagai salah 
satu bentuk kepedulian da-
lam program Corporate So
cial Responsibilty (CSR), 
Pertamina Pemasaran BBM 
Retail Re gion I memberikan 
bantuan Rp 20 Juta kepada 
tiga rumah ibadah dan sa-
tu sekolah di wilayah se-
kitar tempat operasi, seba gai 
upaya membantu pengem-
bangan masyarakat dan 
men cerdaskan anak.

 Bantuan CSR ini diberi-
kan langsung kepada ketua 
pani t ia renovasi mesj id 
dan sekolah oleh Asisten 
Community Development 
Pertamina Pemasaran Region 
I Sudarman, di setiap lokasi 
masing-masing sebesar Rp 

5 juta.
 Tiga rumah ibadah 

yang diber ikan bantuan 
oleh Pemasaran BBM Retail 
Region I yaitu Masjid Darul 
Djalal, Jalan Taut/Sukaria 
No. 29 Kelurahan Siderejo 
Kec. Medan Tembung, Masjid 
AS-Sa’adah Jalan Aluminium 
IV Gang Tawon Ling, XXII 
Tanjung Mulia, dan Masjid 
Al-Ikhlas Jalan Lingkungan 
29 Kelurahan Pekan Labuhan 
Kecamatan Medan Labuhan, 
serta Sekolah TK dan SD 
Swasta Yayasan Pendidikan 
Munawarah Jalan Pasar 
Senen No.9 Kampung Baru 
Medan.

CILACAP – Dengan didasari 
ras cinta kasih dan kepedulian 
terhadap sesama, dalam 
rangka memperingati Paskah 
2010, Tim Vocal Group Nafiri 
Patra Direktorat Pemasaran 
dan Niaga melaksanakan 
kegiatan pelayanan kasih 
(bakti sosial) ke Desa Adiredja 
Cilacap atas undangan Bakor 
Umkris Pertamina Cilacap, 
Minggu (18/4).

Adapun tempat yang 
dikunjungi adalah Sekolah 
Kristen Adipala/Adiredja. 
Kondisi gedung serta para 
murid-muridnya memang 
sangat memperihatinkan. 
Atap gedung, ruang sekolah 
banyak yang reyot. Sedangkan 
jumlah murid sekolah ini 

 Diungkapkan oleh Su-
darman, bahwa kepedulian 
akan terus dilakukan dari hasil 
keuntungan yang di dapat 
“Pertamina berkomitmen 
untuk terus menjalankan 
Pro gram CSR, dan salah 
satu tujuannya adalah bidang 
kepedulian masyarakat dan 
mencerdaskan anak.” 

 Ketua Pembangunan 
Renovasi Mesjid As- Sa’dah, 
Heri Priyono mengucapkan 
berterima kasih atas bantuan 
Pertamina untuk membatu 
Mesjid mereka dalam pem-
bangunan menara. 

“Alham duli lah, terima 
kasih kami ucapkan kepada 

Pertamina atas bantuannya. 
Semoga Pertamina terus men-
dapatkan keuntungan dalam 
menjalankan usahanya,” ung-
kap Heri.

 Sementara itu  Ketua 
Yayasan Pendidikan Muna-
warah, Hj. Halimah Nst. 
juga mengucapkan terima 
kasih karena bantuan yang 
diberikan ini sangat berguna 
bagi anak-anak didiknya. 

“Saya ucapkan terima 
ka sih sebanyak-banyaknya 
kepada Pertamina. Semoga 
bantuan ini bisa berguna ba -
gi siswa kami,” ujar Halimah 
kepada Pertamina.MPPMS 
REG. I

Nafiri Patra Baksos ke Cilacap

hanya  72 orang dari tingkatan 
TK, SD, dan SMP. Bantuan 
diberikan kepada anak-anak 
pemulung, tukang sampah, 
dan nelayan.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Pendeta Jab Pelupessy 
memberikan khutbah tentang 
mengasihi Tuhan dan sesama 
dengan hati yang benar-be-

nar disertai cinta kasih dan 
kerelaan dan ketulusan.

Adapun bingkisan yang 
diberikan dari Nafiri Patra 
kepada anak-anak sekolah 
berupa; tas dan pakaian untuk 
anak-anak sekolah serta 
guru; alat-alat tulis; dan uang 
tunai sejumlah Rp 4.000.000.
MPNAFIRI PATRA
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CILACAP  Setelah sebe lumnya RU IV bersama PKBI (Per kumpulan Keluarga Be rencana 
Indo nesia) Jawa Tengah menye leng garakan berbagai ke giatan dalam rangka meng-
implementasikan program Pertamina Sehati (Sehat Anak Tercinta dan Ibu), pada hari Kartini   
tahun ini dilakukan pencanangan program Se hati tersebut dengan nama Forum Kesehatan 
Kelurahan (FKK) untuk Kecamatan Ci lacap Tengah, khususnya Ke lurahan Lomanis dan 
Do nan, di lapangan sepakbola Pertamina Donan Cilacap.

Pencanangan FKK yang merupakan wadah ma syarakat dalam upaya pe ningkatan 
kesehatan di wilayahnya ditandai dengan penyerahan SK oleh Camat Cilacap Tengah Jarot 
Prasojo kepada pengurus FKK Lo manis maupun Donan.

Pada kesempatan ini RU IV menyerahkan bantuan be rupa Dana Sosial Ibu Ber salin 
(Dasolin) sebesar Rp 10 juta yang diserahkan oleh Manager General Affairs RU IV drg. R 
Sutarno kepada Camat Cilacap Tengah dan penyerahan perlengkapan Posyandu kepada 
perwakilan pengurus Posyandu.

Kegiatan pencanangan diisi dengan kegiatan senam massal yang diikuti sekitar 1.000 
ibu dan remaja putri di Kelurahan Lomanis dan Donan. Dilanjutkan dengan lomba mewarnai 
yang diikuti 500 peserta dan fashion show yang diikuti 30 peserta dari  TK dan PAUD se-
Kecamatan Cilacap tengah.MPRUIV

RU IV Cilacap - PKBI Canangkan 
Program Sehati FKK




