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Pertamina terus peduli terhadap masyarakat yang 
ada di sekitar wilayah operasinya. Kali ini, Pertamina 
menyerahkan bantuan corporate social responsibility  
kepada Kabupaten Bekasi senilai Rp 3,7 miliar. 
Bantuan tersebut diperuntukkan bagi dunia pendidikan 
di Bekasi sebesar Rp 3,44 miliar dan Rp 288 juta 
untuk pembangunan ruang rawat inap Puskesmas 
Kecamatan Bantar Gebang.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan dana CSR pendidikan sebesar Rp 3,44 miliar untuk 172 SMA/SMK/MA yang ada di kota Bekasi, (19/3). Pertamina juga me
nyerahkan bantuan sebesar Rp 288 juta untuk pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Kecamatan Bantar Gebang.
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Strategis bagi Pertamina
Pengantar Redaksi :

Peran strategis dalam 
pengembangan asset Direktorat 
Pemasaran dan Niaga menjadi 
tugas fungsi Jasa Teknik, yang 
berperan dalam penggarapannya 
dari awal sampai akhir. Untuk 
mengetahui lebih jauh tentang hal 
ini, berikut percakapan dengan VP 
Jasa Teknik direktorat Pemasaran 
dan Niaga Heru Purnomo.

Pak Heru, sebenarnya apa 
tugas dan fungsi Jasa Teknik dit. Pemasaran dan Niaga? Peran 
utama Jasa Teknik di Direktorat Pemasaran dan Niaga adalah 
dalam hal pembangunan, pengadaan , dan perawatan sarana 
dan fasilitas yang diperlukan oleh Dit Pemasaran dan Niaga untuk 
kegiatan operasionalnya. Di Dit. Pemasaran dan Niaga ini, yg 
disebut sarana dan fasilitas adalah meliputi sarana manufacturing 
seperti Lube Oil Blending Plant, Asphalt Plant, Grease Plant, dan 
sebagainya. Kemudian sarana distribusi seperti Terminal BBM, 
Terminal LPG, Pipe Line, Depot Pengisian Pesawat Udara, dan 
lain sebagainya. Kemudian sarana pemasaran BBM Retail seperti 
SPBU, serta sarana penunjang lainnya seperti perkantoran, dan 
sebagainya.

Proyek-Proyek besar apa yang saat ini sedang ditangani 
Jastek? Tahun 2010 ini, ada beberapa proyek besar yang on
progress di antaranya : pembangunan TTU (Terminal Transit 
Utama) Tuban, Pembangunan Terminal BBM BauBau di Sulawesi 
Tenggara, Pembangunan terminal LPG di Tanjung Sekong, 
Lampung, dan Bali, pembangunan DPPU Kualanamu Medan, 
Upgrading DDPU Sukarno Hatta Jakarta, DPPU Di Lombok. 
Upgrading Pipanisasi Cilacap Bandung. Dan masih banyak proyek 
besar lainnya yang sekarang sedang dipersiapkan pelaksanaannya.

Berapa nilai dari proyek-proyek yang sedang ditangani 
Jastek ini ? Ratarata per tahun sekitar Rp. 2 triliun. Proyek 
terbesar yang sedang kami tangani adalah TTU Tuban dengan nilai 
sekitar Rp. 1,5 Triliun, dan yang sedang dipersiapkan adalah Proyek 
LPG Refrigerated Jawa Timur yang nilainya lebih dari Rp. 2 Triliun.

Nah, Dit. PDN memakai Jastek tentu dengan tujuan-tujuan 
tertentu ya? Ya, tentu karena adanya kebutuhan Dit. PDN sendiri, 
artinya Dit. PDN perlu merealisasikan rencana pengembangan 
aset fisik yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan bisnisnya. 
Upaya merealisasikan ini sebetulnya dapat ditempuh melalui dua 
cara, yaitu dengan cara sewa atau membangun sendiri. Untuk ini 
tentu ada kajian detailnya manamana yang lebih menguntungkan 
sewa atau bangun sendiri, duaduanya ada untung ruginya 
tergantung situasi dan kondisi pada saat proyek tersebut diperlukan. 
Dengan membangun sendiri kita bisa memiliki daya saing dan posisi 
tawar serta kemandirian yang lebih baik, namun perlu modal yang 
cukup besar. Dengan pola sewa memang tidak diperlukan modal 
besar, namun ketergantungan kita pada pihak lain menjadi besar.

Berapa nilai penghematan yang bisa dicapai dengan 
membangun sendiri? Nilainya bisa bervariasi, hal yang perlu 
dipahami bersama adalah yang disebut penghematan itu tidak selalu 
berupa penghematan uang, namun bisa juga berupa penghematan 
waktu, tenaga, serta kesempatan yang lebih baik, posisi tawar yang 
lebih baik itu juga bisa dikatakan sebagai benefit. Tetapi begini, 
saya kasih contoh, misalnya proyek TTU Tuban, proyek itu dulu 
dibangun sebagai upaya untuk menggantikan floating strorage yang 
saat ini ada di Kalbut Situbondo. Sewa floating storage itu cukup 
mahal perkiraan saya berkisar sekitar US $ 22.000 – 25.000 per 
hari, dan kita menjadi tergantung pada ketersediaan tanker yang 
bisa kita sewa. Dengan selesainya TTU Tuban nanti, maka kita bisa 
menghilangkan biaya sewa tanker tersebut dan tidak tergantung lagi 
pada ketersediaan kapal tanker untuk floating storage. Di sisi lain 
akan muncul biaya untuk operasional TTU Tuban, namun biaya itu 
relatif jauh lebih murah jika dibandingkan sewa floating storage.

Jastek ini apakah hanya menangani proyek-proyek yang 
ada dibawah Dit. PDN, ataukan juga bisa menangani proyek-
proyek diluar Dit. PDN? Sementara ini hanya menangani proyek
proyek dit. Pemasaran & Niaga saja.

Tetapi apakah mungkin untuk mencari proyek diluar PDN? 
Ya mungkin saja, kalau memang tersedia resources-nya dan 
aturannya memungkinkan.  Karena saat ini resources di Jastek 
sangat minim. Hal ini sesuai dengan semangat dit. PDN untuk 
efisien namun tetap efektif. Sebagai gambaran, untuk menangani 
proyek yang besar seperti  TTU Tuban, atau proyek terminal Bau
Bau, maka hanya tersedia SDM 3 sampai 4 saja termasuk manajer 
proyeknya. Ini sangat minim jika kita tinjau berdasarkan kaidah 
Manajemen Proyek pada umumnya. Jadi kondisinya memang belum 
memungkinkan kalau harus menangani proyek di luar dit. PDN.

Berapa sebenarnya sumber daya manusia yang dimiliki 

Jastek saat ini? Saat ini ada sekitar 60 orang pekerja tetap. Kalau 
dengan pekerja kontraknya kurang lebih total 120 orang. SDM 
ini tersebar diseluruh wilayah kerja Dit. PDN dari Sabang sampai 
Merauke.

Apa Kualifikasi pendidikan untuk sumber daya manusia di 
Jastek ini ? Ratarata S1 dalam bidang Teknik. Ada teknik Electro, 
Teknik Instrument, teknik Mesin, Teknik sipil, ada juga dari disiplin lain 
seperti arsitek, planologi, ekonomi, hukum.

OK, dengan jumlah SDM itu, apakah bisa meng-handle 
semua pekerjaan? Kalau bicara keseluruhan, tentunya tidak cukup. 
Artinya pekerjaannya begitu besar dan lokasinya tersebar, maka 
terpaksa satu orang harus bisa menghandle beberapa pekerjaan 
secara simultan. Contohnya proyek pembangunan terminal LPG tadi, 
lokasinya mulai dari Tanjung Sekong, Lampung, Bali, nanti ada Medan 
dan Makasar, sementara orangnya hanya ada 3 – 4 orang saja. Tentu 
tidak mudah menangani pekerjaan besar dengan sumber daya yang 
minim, diperlukan strategi dan metoda yang spesifik, karena pada 
hakekatnya setiap proyek itu mempunyai keunikan sendirisendiri, 
hampir tidak ada proyekproyek yang permasalahannya persis sama, 
selalu ada perbedaan dan perlu penanganan yang berbeda pula. 
Untuk itu kami mengatasi kekurangan SDM ini dengan pola Sub 
Kontrak atau sewa man Power. Dengan pola sub kontrak ini  kita 
menjadi lebih fleksibel, namun juga perlu berhatihati, karena tidak 
semua pekerjaan dapat kita kontrakkan. Biasanya kita sewa sesuai 
kebutuhan saja, misalnya tahun ini kita perlu sewa tenaga ahli untuk 
Listrik 2 orang, ahli instrument 2 orang, ahli mekanikal 5 orang. 
Dengan demikian setelah proyek selesai, kami tidak akan kelebihan 
orang.

Ke depan, apa yang diharapkan Jastek ini? Ke depan Jastek 
akan menjadi fungsi yang betul betul mampu memenuhi kebutuhan 
Dit. PDN dan kegiatan operasionalnya dari segi pengembangan 
dan perawatan asset fisik. Untuk itu jastek sudah mencoba menata 
organisasinya agar dapat memenuhi tuntutan PDN itu tadi. Dalam 
hal ini ke depan organisasi Jastek semakin ramping, orangnya sedikit 
tetapi betul betul orang yang terpilih dan terlatih baik, sehingga 
walaupun dengan resources yang minim tetap mampu bergerak 
cepat, kualitas tinggi, dan biaya yang kompetitif.  Hal ini sesuai 
dengan pola bisnis dit. PDN yang akan semakin dinamis cepat 
bergerak dan cepat berubah mengikuti tuntuan bisnisnya. Oleh 
karena itu, orangorang Jastek harus fleksibel. Kami tidak perlu 
spesialis sampai tingkat tinggi, mungkin pada di level keahlian yang 
menengah saja.

Maksudnya yang tengah itu? Yaitu tenagatenaga teknik 
yang bersifat generalis, multi talent, mampu menangani beberapa 
pekerjaan dari beberapa disiplin secara simultan, cepat dan akurat.

Jadi tergantung pada apa yang menjadi prioritas Dit. PDN? 
Yang menjadi prioritas Dit. PDN adalah kecepatan bergerak kalau 
tidak ingin tertinggal dari pesaing kita. Kecepatan ini harus tepat juga, 
jangan sampai cepat tapi salahsalah, bisa fatal. Dengan resources 
yang terbatas sementara tuntutan harus bergerak cepat, hal yang 
memungkinkan adalah dengan melakukan outsourcing. Dengan 
demikian kita bisa bergerak lebih cepat karena tidak harus semua 
pekerjaan kita kerjakan sendiri.

Apakah ada harapan dari Dit. PDN agar Jastek juga 
menghasilkan profit sendiri? Sementara ini belum, karena Jastek 
memang bukan merupakan profit center yang dituntut menghasilkan 
profit bagi perusahaan. Namun jika kita berandaiandai, sebetulnya 
tidak menutup kemungkinan Jastek bisa menghasilkan profit bagi 
Pertamina. Misalnya kalau Jastek ini dijadikan profit center yang akan 
diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyekproyek Dit. PDN 
dan proyekproyek dari luar Pertamina. Dalam hal ini Jastek diberikan 
kelonggaran untuk mengatur sendiri organisasi dan pola kerja sesuai 
tuntutan nyata atas pekerjaan yang ditangani. Jika seperti ini, maka 
Jastek akan bertindak layaknya EPC Contractor yang harus dapat 
memberikan keuntungan untuk Pertamina. Saya yakin Jastek akan 
mampu untuk mengelola proyek dalam arti yang sebenarnya, karena 
Jastek sudah mempunyai banyak pengalaman mengelola proyek 
selama bertahuntahun. Jastek sudah banyak mengetahui seluk beluk 
proyek Pertamina Dit. PDN, termasuk dalam hal ini Jastek juga sudah 
memiliki networking yang cukup luas dengan penyedia barang dan 
jasa di seluruh dunia. 

Apa nilai strategis dari Jastek? Nilai strategisnya adalah 
dalam meningkatkan daya saing Dit. PDN khususnya dari segi 
kelengkapan sarana dan fasilitas. Salah satu kekuatan Pertamina 
pada umumnya dibanding pesaing kita saat ini, adalah Pertamina 
sudah memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap di seluruh 
Indonesia, sementara pesaing kita masih sangat terbatas sarana dan 
fasilitasnya. Kekuatan ini tentunya harus terus kita jaga kehandalan 
dan kelengkapannya agar terus dapat mendahului pesaing kita. 
Dengan kelengkapan ini kita bisa mendisitribusikan produkproduk 
kita keseluruh Indonesia dengan  biaya relatif murah, sehingga fungsi 
pemasaran bisa menjual produk di seluruh Indonesia dengan mudah.
MPUHK
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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
Solusi Piutang People Review dan 

Distribusi Normal Masih Diperlukan

GILBERT HUTAURUK
CSS  Direktorat Umum

Sejak dicanangkannya transformasi di Pertamina, 
kenyataan telah menunjukkan  banyak sekali kemajuan 
yang dicapai. Hal ini bisa kita lihat dari selebaran
selebaran yang diedarkan dan dari informasi yang 
dimuat pada majalah Warta Pertamina, maupun Media 
Pertamina. Bahkan saat ini Pertamina sedang menuju 
perusahaan kelas dunia. Produkproduknya pun sudah 
nyata mendunia, khususnya pelumas.

Keberhasilan yang diraih tersebut tentu saja tidak 
datang begitu saja. Salah satu faktor utama yang sangat 
menentukan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM 
Pertamina termotivasi untuk bekerja lebih baik dan 
lebih baik lagi demi transformasi Pertamina. Disemua 
lini kita temui SDM Pertamina – sejak transformasi – 
berlombalomba memberi yang terbaik bagi perusahaan. 
Semuanya termotivasi untuk memberi yang terbaik 
dengan motif yang mungkin berbedabeda. Salah satu 
pemicu motivasi kerja yang tinggi di Pertamina saat ini 
adalah sistem penilaian tahunan yang sangat baik dan 
komprehensif. Pantas untuk mendapat acungan jempol.

Sistem penilaian kinerja yang diberlakukan saat ini 
sangat memacu pekerja untuk memberi yang terbaik 
bagi perusahaan, karena beberapa faktor antara lain: 
hasil kerja pekerja yang bersangkutan bila dirasakan 
atau dinikmati fungsi lain akan mendapat nilai, yang 
dikenal dengan penilaian 360 derajat, lalu hasil kerjanya 
akan dikalibrasi melalui proses people review dengan 
menggunakan distribusi normal. Kalibrasi akan menguji 
sejauh mana ”kebenaran” nilai yang diperoleh. Untuk 
yang memberi kontribusi terbesar akan mendapat nilai 
tinggi yang biasanya direpresentasikan dengan angka 6 
atau 7.

Sebaliknya bagi yang kinerjanya kurang baik akan 
mendapat penilaian 360 derajat yang kurang baik pula. 
Selain itu kinerja yang kurang baik akan memperoleh 
hasil people review pada angka 3 (umumnya). 

Dengan sitem penilaian ini maka para pekerja tidak 
bisa lagi ”mainmain” dengan pekerjaannya. Bahkan KKN 
dengan atasanpun sudah tidak mungkin  lagi. 

Melalui sistem penilaian yang berbasis people 
review dan kalibrasi dengan melibatkan peer review 360 
derajat, kita melihat bahwa penilaian kinerja tahunan 
yang dilakukan perusahaan sudah cukup fair. Siapa yang 
melakukan kinerja sangat baik, akan mendapat nilai 
tinggi. Sebaliknya yang kinerjanya kurang memuaskan 
akan mendapat nilai rendah. Hal seperti ini bukan saja 
model Pertamina, tetapi hukum alam pun mengatakan 
demikian.

Pertanyaannya, cukup ”fairkah” metode penilaian 
kinerja kita ini? Sebelum menjawab ya atau tidak ada 
baiknya kita mengevaluasi seluruhnya secara holistik. 
Dari mulai proses pembuatan SMK dan KPI, penilaian 
midyear dan penilaian akhir tahun sampai melihat 
hasilnya atau efeknya terhadap perusahaan. Satu 
hal yang tidak boleh dilupakan adalah, kepentingan 
perusahaan diatas segalagalanya. Jadi kalau ada 
pekerja yang merasa tidak puas dengan nilai yang 
diperolehnya, jangan langsung sakit hati. Tetapi lihatlah 
dampaknya bagi perusahaan. Ingat: Pertamina first. 
Hanya saja dari pihak perusahaan perlu memberi 
apresiasi, agar yang mendapat nilai 3 tidak kehilangan 
haknya dalam mendapatkan bonus atau insentif (dan 
hal ini sudah dilakukan perusahaan. Terimakasih kita 
ucapkan kepada Tim SDM dan Direksi Pertamina).

Kita samasama tahu bahwa SMK dan KPI 
ditentukan masingmasing pekerja bersama dengan 
atasannya di awal tahun dan akan dilihat pencapaiannya 
diawal tahun berikutnya. Kemudian pada pertengahan 
tahun dilakukan mid year review, dimana dilakukan 
penilaian sementara untuk melihat pencapaian masing
masing pekerja. Setelah itu dilakukan coaching untuk 
membimbing pekerja untuk pekerjaan yang dianggap 
berpotensi kurang baik pencapaiannya. Jadi baik 

tidaknya pencapaian kinerja dari pekerja tergantung 
masingmasing individu. Selain itu masih ada fasilitas EPEJ 
untuk mendapatkan kenaikan golongan secara otomatis. 
Sungguh pantas bila sistem penililaian kinerja Pertamina 
saat ini dikategorikan sebagai penilaian pada world class 
company. 

EPEJ
Lalu bagaimana dengan EPEJ (equal pay equal job)? 

Ini yang perlu direvisi! Setidaknya menurut pendapat saya. 
Kenapa? Dengan formula sekarang, cukup dengan nilai 
ratarata SMK 4, pada 2 tahun terakhir maka pekerja bisa 
naik golongan bila masih ada deltanya, maka terlalu mudah 
bagi pekerja untuk naik golongan. Akibatnya suatu saat 
golongan pekerja bertumpuk diatas atau di golongan yang 
tinggi, dan beban perusahaanpun akan membengkak. 
Bahkan bisa terjadi banyak pekerja di usia sekitar 40 sudah 
bergolongan gaji 1. Runyam kan?

Solusi yang penulis tawarkan adalah tetap 
memberlakukan EPEJ tetapi persyaratannya diubah atau 
diperketat menjadi nilai ratarata SMK dalam 2 tahun 
terahir adalah 6.5. Jadi, hanya pekerja yang istimewa saja 
yang bisa menikmati naik golongan otomatis dalam waktu 
2 tahun (anggap saja rekanrekan yang terlanjur naik 
otomatis dengan pola sekarang mendapat rejeki ”durian 
runtuh”). Bagaimana dengan pekerja yang lain? Ya melalui 
usulan normal. Misalnya dengan kinerja yang mencapai 
sasaran tetapi tidak istimewa dengan lama di golongan 
sudah 3 tahun (kecuali yang akan pensiun bisa kurang dari 
3 tahun) maka pekerja dapat diusulkan naik golongan kalau 
masih ada deltanya. Bila tidak ada deltanya dimutasikan 
ke tempat dimana pekerja tersebut masih dapat memberi 
kontribusi positif kepada perusahaan.

Dengan formula yang penulis ajukan ini, besar harapan 
Pertamina akan tetap dapat bersaing di dunia internasional. 
Boleh jadi – kelak – akan ada perusahaan minyak yang 
datang belajar ke Pertamina untuk mempelajari model 
penilaian kinerja yang kita terapkan saat ini. Boleh saja 
ada pekerja yang kecewa. Hal itu manusiawi, tetapi demi 
kemajuan perusahaan maka pola penilaian dengan people 
review dan distribusi normal masih tetap kita perlukan. 
Setidaknya untuk masa sekarang sampai dengan 10 
(sepuluh) atau 15 (limabelas tahun) mendatang. Jadi 
jangan buruburu diubah hanya karena ada yang kecewa. 
Yang penting perusahaan tidak ”membunuh” pekerja 
dengan membuat mereka menjadi anak tiri ketika teman
temannya mendapat bonus, maka pekerja yang mendapat 
nilai 3 hanya menonton temannya buka amplop.

Kita sadari memang ada yang mengatakan bahwa 
pola ini banyak kelemahannya, tetapi kita harus ingat saat 
ini kita tidak punya sistem yang akurat untuk memberi 
penilaian yang fair dan memberi dampak keuntungan besar 
bagi perusahaan selain model yang kita terapkan sejak 
beberapa tahun terakhir ini. Boleh jadi kelak belasan tahun 
kemudian ada sistem yang lebih baik. Tetapi perusahaan 
harus bergerak cepat menjalankan transformasi. Hasilnya, 
sudah kita lihat bersama. Banyak kemajuan yang dicapai. 
Setiap di challange, Pertamina selalu sukses. Dan ini tidak 
mudah. Semua itu hanya dapat diperoleh melalui kerja 
keras dengan motivasi tinggi melalui perhitungan human 
capital yang akurat.

Akhir kata penulis mengajak rekanrekan pekerja untuk 
berlombalomba memberi yang terbaik kepada perusahaan 
sebab model penilaian kinerja yang ada memberi 
kemungkinan reward yang besar bagi pekerja. Semoga 
model penilaian kinerja tahunan dengan menggunakan 
distribusi normal dan people review tetap dapat 
dipergunakan, paling tidak untuk belasan tahun mendatang. 
Viva Pertamina.MP

Soal piutang Pertamina di beberapa BUMN 
tertentu dan lembaga lain Pemerintah yang sempat 
mencapai Rp 40 triliun sempat menghebohkan 
kalangan DPR dan pemberitaan media massa. 
Persoalan piutang seperti ini banyak yang menyebut 
sebagai persoalan klasik yang dihadapi Pertamina 
tapi tak mampu diatasi. BUMNBUMN tersebut 
seperti PLN dan Garuda memang membutuhkan 
pasokan BBM dari Pertamina untuk kebutuhan 
energi penggerak alat pembangkit listriknya. Jelas ini 
vital karena menyangkut energi rakyat. 

Persoalannya kemudian, ketika dana untuk 
kebutuhan tersebut yang dimiliki PLN, Garuda, 
TNI terbatas, sementara kebutuhan BBM melebihi 
ketersediaan dana yang ada, maka terjadilah piutang 
tersebut yang sungguh berpengaruh bagi cash 
flow Pertamina. Belum lagi termasuk piutang untuk 
PSO BBM bersubsidi dan belakangan PSO Elpiji 
3 kilogram yang pembayarannya dari Pemerintah 
kepada Pertamina juga tidak lancar, akhirnya 
menambah beban itu.

Ketika dibicarakan dengan  lembagalembaga itu, 
Pertamina menghadapi kenyataan bahwa lembaga
lembaga itu “tidak berdaya” membayar utang
utangnya kepada Pertamina. Tidak ada yang bisa 
disalahkan di antara lembaga dan BUMN ini, karena 
semua menyangkut dana APBN. BUMNBUMN dan 
lembagalembaga itu diberi jatah dana dari APBN, 
sehingga persoalan menjadi tidak sederhana dan 
tidak bisa dibuat fleksibel, karena seperti diketahui, 
penetapan APBN ditetapkan oleh UU yang berarti 
harus ada pembicaraan tahunan antara Pemerintah 
dan DPR. Memang ada APBNP di tahun berjalan, 
tetapi prosesnya pun tetap tidak sederhana.

Apakah persoalan klasik itu benarbenar tidak 
bisa diatasi? Tidak mudah, tapi tidak mustahil bisa 
diatasi. Setidaknya kalau ada kesepakatan dari 
DPR dan Pemerintah untuk  memotong keruwetan 
persoalannya bisa saja dicari solusinya. Memang 
tidak sederhana, karena ketika menentukan besaran 
dana APBN untuk biaya BBM untuk lembaga
lembaga dan BUMN tersebut berkaitan dengan 
kebutuhankebutuhan lain.

Tapi pemahaman itu tidak cukup, karena semua 
pihak baik Pemerintah, DPR, maupun lembaga
lembaga dan BUMNBUMN yang berpiutang kepada 
Pertamina juga dituntut memahami posisi dan 
kepentingan Pertamina. Besaran piutang untuk suatu 
perusahaan, bagaimanapun ada batas toleransi agar 
tidak  mengganggu keuangan Pertamina.

Piutang tidak bisa 
dibuat nol. Yang bisa 
adalah mengurangi 
dan memperkecil. 
Nah, yang paling 
logis yang bisa 
dilakukan PLN 
dan kawankawan 
adalah bagaimana 
itikad baik untuk 
mengurangi utang
utangnya kepada 
Pertamina, dan tidak 
bisa sepenuhnya 
berlindung di balik 
“ketidakcukupan 
dana” sebagai cerita 
klasik.MP
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RU III Plaju 
Peringati 
Bulan K3

Aviasi Pertamina Terus Lebarkan Sayap
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Vice Presi dent Aviasi Pertamina Iqbal Hasan saat memberikan sambutan dalam acara  Pertamina Aviation Breakfast.

JAKARTA –  Per tamina 
Aviation Breakfast dengan 
te  ma as appreciation for on 
time performance refueling 
service at Soekarno Hat ta 
Airport Jakarta. Di seleng
garakannya kegiatan tersebut 
karena Pertamina Aviasi men
dapatkan beberapa peng
hargaan dari para stakeholder 
dan shareholder, yaitu Ga
ru da Indonesia karena ter
capainya target Garuda In
donesia hingga 93 persen; 
penghargaan dari Angkasa 
Pusara II sebagai Bandara 
Internasional terbaik kedua 
di dunia; dan penghargaan 
dari Japan Air Line setelah 
14 tahun tidak pernah terjadi 
kecelakaan pada saat peng
isian bahan bakar ke pesawat, 
Jumat (19/2).

“Kita bangga sebagai ba
gian dari aviasi Pertamina, 
dapat turut andil terhadap pen
capaian on time performance 
dari Garuda Indonesia dan 
Angkasa Pura yang melebih 
targetnya. Penghargaan juga 
diberikan oleh Japan Air Line 
berupa sertifikat mengenai 
safety dalam hal pelayanan, 
yang selama 14 tahun ti
dak pernah ada masalah 
se dikitpun,” papar Vice Presi
dent Aviasi Pertamina Iqbal 
Hasan.

Menurut Iqbal Hasan, 
di lakukannya kegiatan ini 
da lam rangka memberikan 
semangat dan apresiasi ke

pada insan Aviasi, terhadap 
keberhasilankeberhasilan 
yang telah dicapai. “Saya 
melihat bahwa potensi ini juga 
banyak ditempattempat lain 
Aviasi Pertamina bukannya 
di Bandara Soekarno Hatta, 
tetapi semua bandara kita 
bisa menciptakan prestasi
prestasi lain,” cetusnya. 

“Selain itu, Aviasi Perta
mina terus merambah ke luar 
negeri, seperti Hongkong, 
Kuala lumpur, Bangkok, Si
ngapura, Dubai, dan Jeddah 
dalam bentuk concodelco, ini 
hal yang sangat luar bi a sa 
membanggakan. Ini mem
buktikan bahwa bisnis Aviasi 

telah berhasil membawa Unit 
Bis nis Aviasi pada kondisi 
sangat baik,” paparnya.

Iqbal menjelaskan bahwa 
tidak hanya pesawat reguler 
saja, yang non reguler seperti 
halnya pesawat President 
RI ke Amerika pengisian 
BBM Avturnya dilayani oleh 
Pertamina Aviasi. Ini suatu 
kebanggaan bagi Pertamina, 
dan ke depan kami juga 
akan meletakkan logologo 
Pertamina di Aviasi luar negeri 
sehingga dunia internasional 
lebih melihat lagi siapa Per
tamina ini. Seperti yang 
per nah dicapai Pertamina 
be berapa tahun lalu, kita 

ya kin sekarang Pertamina 
sedang beranjak naiknaik 
sampai tingkat yang paling 
hebat sebagai perusahaan 
yang dibanggakan di negara 
Indonesia ini.

Tetapi lanjut Iqbal, insan 
Aviasi jangan berpuas diri dulu 
karena untuk penerbangan di 
tahun ini diprediksi tidak akan 
lebih baik dari tahun  lalu. Hal 
tersebut dapat dilihat dari 
su dah semakin canggihnya 
mesinmesin pesawat terbang 
sekarang ini, dengan mesin 
pe sawat yang semakin mo
dern kemungkinan kon sumsi 
avtur bisa lebih turun.MPNDJ

JAKARTA – Pertamina akan 
memperbanyak pembelian 
minyak mentah (crude) dengan 
mekanisme kontrak berjangka 
waktu tertentu (term contract). 
Pasalnya, pembelian melalui 
cara tersebut lebih menjamin 
pasokan minyak mentah. De
mikian disampaikan Sekretaris 
Perseroan Pertamina Toharso, 
Jumat (19/3).

Toharso juga menjelaskan 
bahwa pengadaan ‘spot’ (se 
waktuwaktu akan dilaku kan 
ketika Pertamina membu
tuh kan minyak mentah di 
luar kebutuhan yang telah 
di kontrak. Saat ini Pertamina 
mengimpor minyak mentah 
sekitar 300.000 barel per hari. 
“Dari jumlah impor tersebut, 
sebanyak 70 persen berupa 
‘term contract” dan sisanya 
‘spot’,” paparnya.

Ia mengungkapkan, dari 
data tahun 2007 tercatat 
Per tamina membeli minyak 

Pertamina Beli Crude dengan Term Contract
mentah sebanyak 855.000 
barrel per hari untuk memenuhi 
kebutuhan kilangnya. Seba
nyak 535.000 barel atau 64 
persen diantaranya berasal 
dari dalam negeri yakni bagian 
pemerintah dan pembelian 
kontraktor kerja sama. 

“Komposisi impor minyak 
mentah itu adalah melalui kon
trak jangka panjang 218.000 
barrel per hari atau 68 persen 
dan sewaktuwaktu 102.000 
barel per hari atau 32 persen,” 
ujarnya.

MINyAK MENTAH AzERI
Minyak mentah azeri 

me  rupakan salah satu je
nis minyak mentah yang te
re gristrasi sebagai minyak 
mentah yang karakteristiknya 
sesuai dengan kilang yang 
dimiliki oleh Pertamina dan 
dipakai sejak 2003. Pe ng
a da an impor mi nyak men
tah Pertamina sejak Juni 

2009 dilakukan oleh Per
tamina Energy Service Ltd 
(Petral) sebagai anak per
usahaan Pertamina. Pe
nunjukan ini sesuai dengan 
keputusan direksi Pertamina, 
mengacu pada Per aturan 
Men teri BUMN No.5 tahun 
2009 yang isinya BUMN da
pat melakukan penunjukan 
langsung untuk pengadaan 
barang dan jasa kepada anak 
perusahaan yang sahamnya 
dimiliki lebih dari 90%.

Pert imbangan utama 
Pet ral dalam menentukan 
pe  menang tender ber da
sar kan kepada kebutuhan 
ki lang Pertamina dan harga 
terbaik. Sehingga Petral da
pat berhubungan dengan 
NOC (National Oil Company), 
MOC (Multinational Oil Com-
pany) maupun trader. Semua 
pembelian mengacu pada 
harga pasar. 

Pertamina berkomitmen 

untuk memperbanyak pem
belian minyak mentah de ngan 
mekanisme term con tract 
untuk mendapatkan har ga 
terbaik. Namun, pembelian 
dengan me kanisme spot ju ga 
tetap dibutuhkan untuk men
jamin ketersediaan minyak 
mentah sewaktuwaktu.

Sebelumnya Pertamina 
sudah menjalin kerja sama 
pengadaan minyak mentah 
dengan NOC maupun MOC 
lain sebagai payung kerja 
sama yang dilakukan trading 
company masingmasing 
perusahaan. Namun, saat 
ini Pertamina belum menjalin 
hubungan kerja sama dengan 
SOCAR (State Oil Company of 
Azarbaijan Republic) maupun 
dengan anak perusahaannya 
yang bernama Socar Trading 
Ltd.  SOCAR (State Oil Com-
pany of Azarbaijan Republic) 
adalah NOC yang dimiliki oleh 
Azarbaijan. MPCyBERNEWS/NDJ

PLAJU - Dalam rangka memperingati Bulan Kesela
matan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2010, RU 
III mengadakan beberapa lomba untuk intern pekerja 
dan mitra kerjanya, antara lain lomba Foto K3, Desain 
Banner K3 dan Lomba Intervensi APD (Alat Pelindung 
Diri), Lomba Kuis dan Cerdas Cermat K3.

Pada 22 Maret 2010 Juara Lomba diumumkan 
melalui Intranet RU III. Untuk Lomba APD, berturut
turut dimenangkan oleh Ardani dan M. Malik (Oil 
MovementProduction), Febrian Wibowo dan Setiawan 
Agung (UtilitiesProduction) serta Muslim Zarkasih 
dan Hasan Effendi (Oil MovementProduction). 
Untuk lomba foto masingmasing diraih Hartoyo 
(Oil MovementProduction), Edy Suryana (Public 
Relation) dan Ojahan Simoranghkir (IT RU III Plaju). 
Untuk lomba desain banner,  Joko Sugiarto (Process 
Engineering Eng&Dev), Toni Antara (Oil Movement
Production), dan Anita Maria Syamsul (EKLC 
Eng&Dev). Untuk lomba kuis diraih Akhmad Rizal 
(LaboratoryProduction), Dedi Agustino (PE EngDev), 
dan Salikun (LaboratoryProduction). Sedangkan juara 
lomba cerdas cermat K3 diraih Tim Akhmad Rizal, M. 
Daniel, Supriadi (Production),  Tim Tito Sugiharto,Sugi,  
Erwin (Reliability) dan Tim Keuangan Reg.II.

Menurut HSE Manager RU III Sugandi, selain 
lomba, juga diadakan Penyuluhan Bulan K3 bagi 
pe lajar SMA Patra Mandiri dan anggota Persatuan 
Wanita Patra.

Kepada masingmasing juara mendapatkan ha
diah, juara satu Rp. 750.000, juara II Rp. 600.000 dan 
juara III Rp. 500.000.MPRUIII   

Segenap pekerja Pertamina Cilacap yang 
tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Patra 
Wijayakusuma (SPP PWK) mengadakan konsolidasi 
dengan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu) di Patra Graha Cilacap 11/3).

Selain membahas penerapan  sistem penilaian 
360 derajat dengan metode people review, dalam 
pertemuan tersebut, Presiden FSPPB menjelaskan 
berbagai upaya yang telah dilakukan FSPPB atas 
dukungan serikat pekerja Pertamina diberbagai 
unit,  memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan 
mempertahankan operasional perusahaan. Dikatakan, 
dalam perjuangannya serikat pekerja terus akan 
mengkritisi pengambil kebijakan perusahaan bila 
kebijakan tersebut dianggap akan merugikan pekerja 
maupun perusahaan. Namun demikian perjuangan 
serikat pekerja Pertamina tetap mengedepankan 
intelektual moral dan etika, tidak anarkis dan 
berlangsung kondusif.MPRUIV

Konsolidasi SPP 
PWK dengan 
Presiden FSPPB
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Forum Komunikasi Membawa Manpower 
Planning & Career Pathing Lebih Terarah

April, Pertamina Pesan 6 Kapal Tanker
Jakarta (Kontan) – Industri galangan kapal bisa 

bernafas lega. Sebab, tahun ini, order pembuatan 
kapal dalam negeri sepertinya akan bergairah. 
Salah satu perusahaan yang akan memesan 
kapal adalah PT Pertamina. Rencananya, tahun 
ini Pertamina akan memesan sedikitnya 10 kapal 
tanker baru untuk kebutuhan mereka. Suhartoko, 
Senior Vice President of Shipping Pertamina 
memastikan, Pertamina akan segera menggelar 
tender 6 kapal minyak tangker dan 4 kapal elpiji. 
Nilai investasinya sekitar US$ 200 juta. “Tender 
enam kapal tanker pada April, sedang tender empat 
kapal akhir tahun ini,” katanya. Menurut Suhartoko, 
pemesanan kapal tanker itu untuk memenuhi 
target pengadaan kapal Pertamina hingga 2015. 
Pertamina akan mengutamakan industri galangan 
kapal dalam negeri untuk 10 kapal itu, sepanjang 
galangan tersebut memenuhi kriteria dan kebutuhan 
Pertamina. Saat ini Pertamina telah mengoperasikan 
sekitar 165170 unit kapal. Dari jumlah tersebut, 
kapal milik Pertamina hanya 35 unit, sisanya adalah 
kapal sewaan.

PGE Garap Listrik Industri Tambang
Jakarta (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina 

Geothermal Energy (PGE) siap berekspansi 
menggarap potensi kebutuhan listrik untuk industri 
pertambangan menyusul adanya kewajiban 
perusahaan tambang membangun pabrik 
pengolahan dan pemurnian bijih yang umumnya 
membutuhkan listrik 100MW – 200MW. Dirut PGE 
Abadi Poernomo mengatakan berdasarkan Keppres 
No.45/1991 Pertamina diperbolehkan untuk menjual 
produk panas buminya kepada pihak lain di luar 
PT perusahaan Listrik Negara. PGE, tuturnya, bisa 
menggunakan Keppres tersebut untuk menjual 
panas bumi kepada pihak lain secara point to point 
tanpa melalui jaringan transmisi dan distribusi 
PLN. “Industri tambang itu kan butuh listrik skala 
besar, bisa 100MW200MW. Selama ini, selain 
mendapatkan listrik dari PLN mereka bangun 
sendiri. Tetapi kalau misalnya bisa kami tankap 
peluang itu kenapa tidak?” jelasnya.

Jepang Perpanjangan Kontrak 
Pembelian LNG Bontang

Jakarta (Bisnis Indonesia) – Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 
diketahui telah menyetujui perpanjangan pembelian 
gas alam cair dari western buyer asal Jepang 
untuk 25 juta ton. Dalam kesepakatan HoA yang 
ditandatangani yang ditandatangani Pertamina, Total 
E&P Indonesie, dan Inpex bersama western buyer-
Chubu, Kansai, Kyushu, Nippon Steel, Osaka Gas 
dan Tohokuitu, disepakati kontrak gas sebanyak 25 
juta ton dalam 10 tahun.

Bojonegoro Tata Sumur Minyak Tua
Jawa Timur (Kontan) – Jawa Timur sedang 

melakukan penataan terhadap aktivitas 
penambangan sumursumur minyak mentah tua 
yang ada di wilayah mereka. Tapi “Prosesnya masih 
panjang,” kata Kepala Administrasi Perekonomian 
Pemerintah Bojonegoro Abdul Rochim. Yang jelas, 
Abdul mengungkapkan, sudah ada satu investor 
yang sudah mengantongi rekomendasi dari 
Gubernur Jawa Timur untuk menambang di sumur
sumur minyak bekas peninggalan Belanda tersebut. 
Yakni, PT Trifika Bangun Energie yang berkongsi 
dengan Koperasi Unit Desa Sumber Pangan. 
Sementara satu calon investor, yiatu PT Phonix yang 
menggandeng KUD Usaha Jaya Bersama sedang 
dalam tahap pengajuan rekomendasi ke Gubernur 
Jawa Timur.MPNDJ

JAKARTA – Sebagai upaya untuk 
menuju Human Resources yang berkelas 
dunia, dilaksanakan Forum Komunikasi 
Manpower Planning & Career Pathing, 
yang dibuka oleh Direktur Sumber Daya 
Manusia (SDM) Rukmi Hadihartini, 
ber langsung di Lantai 21 Kantor Pusat 
Pertamina Jakarta, Kamis (18/3).

Tujuan dari forum komunikasi ini 
adalah untuk menginformasikan kepada 
para user disemua direktorat atau 
fung si tentang pencapaian dari fungsi 
Manpower Planning & Career Pathing 
ditahun 2009 dan rencana ke depan yang 
ingin dicapai bersama.

Manpower Planning & Career 
Pathing ini terkait  mengenai rencana 
bisnis perusahaan dalam hal prioritas 
pe ngembangan bisnis, strategi dan ke
bijakan perubahan struktur organisasi. 
Selain itu terkait juga mengenai data 
pekerja di My SAP dan penentuan Skill 
Group & Key Position berdasarkan ka
pa bilitas.

“Saya kembali menekankan untuk 
membuat suatu company yang baik 
harus dimulai dengan HR yang baik. 
Oleh karena itu perlunya meningkatkan 
kerjasama fungsi Manpower Planning 
& Career Pathing dalam perencanaan 
dan implimentasi konsep untuk membuat 
hubungan yang erat dan dukungan da ri 
para user dari masingmasing direk
torat berupa koordinasi, verifikasi dan 
vali dasi atas setiap tahapan yang ada 

di fungsi Manpower Planning & Career 
Pathing,” demikian dikatakan oleh Rukmi 
Hadihartini dalam sambutannya.

Rukmi mengatakan untuk menja
dikan Pertamina world nasional class 
oil company, tentunya dimulai dari 
sisi Human Resources yang tujuan 
adalah untuk mengetahui lebih jauh 
harapan ekspektasi dari user sehingga 
dapat lebih mempererat kerjasama dan 
meningkatkan Service Level Agreement 
(SLA) tentunya  dapat disepakati 
bersama harapan yang akan dituangkan 
dalam SLA tersebut.

Di samping itu, untuk mengakselerasi 
Pertamina menjadi World Class National 

Oil Company tentunya butuh akselerasi 
pembinaan Human Resources di Perta
mina. Akselerasi ini tentunya tidak akan 
terjadi jika tidak ada kerjasama yang 
baik dan tentunya Manpower Planning 
& Career Pathing adalah sesuatu yang 
sangat penting untuk mendukung SDM 
yang berkelas dunia.

Melalui forum komunikasi ini diharap
kan para peserta forum yang terdiri dari 
fungsi HR masingmasing direktorat ini, 
akan memperoleh suatu hasil yang dapat 
memperbaiki kualitas SDM Pertamina 
sehingga akan membawa Manpower 
Planning & Career Pathing yang lebih 
jelas dan lebih terarah.MPIK

BALIKPAPAN – Dalam rangka memperingati Bulan K3 2010 
dengan tema “Gelorakan  Gema Daya K3 Dalam Kehidupan 
Bermasyarakat”,  Health Safety Environment (HSE) Pemasaran 
Area Kalimantan memperingati bulan K3 dengan menggelar 
berbagai lomba di lingkungan Kantor Pemasaran Kalimantan. 
Antara lain, Lomba K3 Ruangan Kerja, Lomba Pemadaman 
Kebakaran Mengunakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), 
dan Lomba Pemadaman Api Beregu. Selain itu juga diadakan 
Latihan Tim Pemadaman Kebakaran Depot BBM Balikpapan, 
Depot LPG, DPPU Sepinggan.

Pertamina Upayakan Peningkatan 
Pengamanan di Seluruh Wilayah Operasi
MEDAN - Pemasaran BBM Retail Re
gion I berupaya selalu meningkatkan 
pengamanan di seluruh wilayah Operasi 
karena kondisi ini dapat mempengaruhi 
pelayanan dan distribusi BBM.

Hal ini disampaikan GM Pemasaran 
BBM Retail Region I, Suherimanto dalam 
pertemuan dengan Tim Pengamanan 
Objek Vital Nasional (PAMOBVIT), (3/3) 
yang dipimpin Kasubdit Pengamanan 
Objek Vital Nasional Mabes Polri, Kombes 
Pol Azis Samosir.

Suherimanto juga menyampaikan 
pentingnya menjaga seluruh sarana 
fasilitas milik Pertamina mengingat 
kebutuhan masyarakat terhadap layanan 
BBM harus selalu dipenuhi. ”Saat ini kami 

terus melakukan koordinasi dengan pihak 
pihak terkait, termasuk Kepolisian untuk 
menjaga serta mengamankan operasi 
dari potensi gangguan yang ada.”

Seperti diketahui, terdapat sejumlah 
sarana operasi yang terhitung vital 
di wilayah Sumbagut. Salah satunya 
adalah Instalasi Medan Group (IMG) 
yang selama ini melayani 207 SPBU 
dan 14 APMS di area Medan, NAD, 
Langkat, Deli Serdang, Asahan, hingga 
Simalungun. 

Sayangnya, sarana operasi tersebut 
terbilang masih rawan gangguan ke
amanan, antara lain karena sering 
ter  jadinya pencurian BBM melalui pem
bocoran pipa. Operation Head IMG, 

Abdul Rachim memaparkan telah terjadi 
11 pencurian BBM di IMG di dua bulan 
pertama tahun 2010.

Dengan kondisi tersebut, Suheriman
to mengimbau jajarannya untuk ikut 
mengamankan seluruh wilayah operasi. 
”Menjaga setiap aset tersebut tidak hanya 
dilakukan fungsi sekuriti, tetapi juga 
dilaksanakan oleh seluruh pekerja serta 
mitra kerja Pertamina.”

Selepas pertemuan, Tim PAMOBVIT 
Mabes Polri melakukan kunjungan lke 
Instalasi Medan Group di dua lokasi yaitu 
Instalasi Labuhan Deli dan Belawan. Hasil 
kunjungan ini nantinya akan menjadi 
rekomendasi dalam hal keamanan bagi 
manajemen Pertamina.MPPMS REG.I
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Bulan K3 HSE Pemasaran Area Kalimantan
Untuk lomba K3 ruangan kerja di lingkungan kantor Pms 

Region Kalimantan, juara I diraih oleh ruangan Ast. Man. Adm. 
BBM Industri & Marine. Disusul berturutturut oleh ruangan Ast. 
Man. SAGA BBM Retail, dan ruangan HNP Keuangan.

Sebagai pemenang lomba pemadam kebakaran 
menggunakan APAR adalah  Misdiono (Layanan Jasa Teknik), 
Agus Sudjatmoko (DPPU Sepinggan), dan Mecky Firmansyah 
dari IT & MM. Sedangkan  pemenang  lomba pemadaman api 
beregu,  yaitu HR Area Kalimantan, Depot LPG FP, dan DPPU 
Sepinggan.MPPMS REG VI
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Manajemen Mutu Terpadu...
Dijemput atau Dibiarkan Menunggu?

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra  •  Referensi : Pengendalian Mutu Terpadu & Panduan CIP

Jawaban Atas 10 Pertanyaan

Oleh  Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

Video Conference dalam Menunjang Kinerja

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

Sosialisasi e-Procurement 
Melalui Career Expo/Job Fair

HSE Menjadi 
Prioritas Utama

Dalam rangka mensosialisasikan erecruitment dan upaya menancapkan 
Pertamina pada posisi employer of choice, HR Recruitment yang merupakan 
bagian dari Fungsi HR People Management, melakukan roadshow dengan 
mengikuti kegiatan career expo/ job fair  di beberapa kota di tanah air.

Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2010, di kota Bandung 
tepatnya, adalah merupakan awal kali pertama diluncurkannya system 
terbaru dalam proses rekrutmen dan seleksi secara online atau erecruitment.. 
Career Expo yang diadakan di Sabuga ITB Bandung tersebut, diikuti oleh 
lebih kurang 40 perusahaan nasional maupun multinasional dari beragam 
bidang usaha, mulai dari oil & gas, perbankan, customer goods, industri, 
dan lain sebagainya. 

Setelah berhasil menjaring lebih kurang 3.500 pencari kerja yang 
langsung melakukan regristration online di kota Bandung, selanjutnya 
team recruitment mengarah ke kota  gudeg Yogyakarta, dengan schedule 
kegiatan Career Expo yang diselenggarakan oleh CDC Universitas UGM 
yang berlangsung pada tanggal 06 – 07 Maret 2010 di Grha Sabha UGM. 
Pada acara career expo tersebut, turut pula beberapa perusahaan minyak 
multinasional, antara lain Chevron, BP, dan yang lainnya. Pada kesempatan 
tersebut, Pertamina mendapatkan kesempatan untuk memberikan  
presentasi sebanyak 4 (empat) kali kepada para pengunjung Career Expo 
di kota Yogyakarta.

Pada kesempatan acara Career Expo tersebut, Panitia dari Pertamina 
turut mengundang dan menampilkan VP People Management dan Manager 
Recruitment untuk mempresentasikan company profile Pertamina serta 
Informasi yang komprehensif terkait Proses Rekrutmen dan Seleksi

Selain memberikan dan memperkenalkan peluang karir yang ada di 
Pertamina, team dari Fungsi Recruitment juga membagibagikan Buku 
Cerdas Berkompetisi: Mendapatkan Pekerjaan & Membangun Masa Depan, 
yang merupakan kompilasi EVP Pertamina, Panduan Melamar, Tips & Trik 
serta FAQ seputar proses Rekrutmen dan Seleksi.

Selanjutnya Career Expo dilakukan di kampus kuning UI Jakarta pada 
tanggal 18 – 20 Maret 2010. Tetap menjadi sponsor utama, Pertamina selalu 
menjadi pusat perhatian dari ribuan pengunjung yang hadir memenuhi 
ruangan Balairung Universitas Indonesia.

Career Expo selanjutnya adalah di kota Palembang yang akan 
berlangsung pada tanggal   26 – 27 Maret 2010 dan dilanjutkan di kota 
Surabaya yang merupakan kota terakhir kegiatan Career Expo 2010 yang 
akan berlangsung pada tanggal 09 – 11 April 2010 di Convention Hall 
Tunjungan Plaza.MP

Seiring dengan makin luasnya 
jaringan kerja dari sebuah perusahaan, 
seringkali koordinasi secara langsung 
sulit dilakukan, baik dari sisi waktu 
maupun jarak. Video conference 
merupakan salah satu layanan teknologi 
informasi yang dapat membantu 
mengatasi kendala koordinasi dengan 
cara menghubungkan orangorang di 
berbagai tempat agar dapat mengadakan 
rapat bersama. Konsep video conference 
sama seperti percakapan antara dua 
orang (point-to-point) atau melibatkan 
beberapa tempat (multi-point) dengan 
lebih dari satu orang di ruangan besar 
pada tempat berbeda. 

Pertamina melihat teknologi ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
pekerjaan. Sejak tahun 2007, teknologi video conference ini juga sudah dimanfaatkan di seluruh unit bisnis, yang 
tersebar diseluruh Indonesia. Dari awal penggunaannya di Pertamina, teknologi ini sudah beberapa kali dimanfaatkan 
dalam acaraacara yang cukup besar seperti Go Live MySAP 2009, Temu  Pisah Direktur Utama Pertamina dan 
Rapat Koordinasi dengan Anak Perusahaan Pertamina yang berlokasi di Singapura. Penggunaan sarana video 
conference ini disediakan oleh Corporate Shared Service (CSS).MP

JAKARTA – Operasi migas adalah operasi yang mempunyai 
potensi resiko yang sangat tinggi terhadap dampak negatif 
dalam sisi aspek healt, safety, environment (HSE). Seperti 
halnya, bahaya kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, 
dan khususnya pencemaran lingkungan, karena produk 
yang dihasilkan maupun sisa hasil produksi yaitu limbah 
termasuk dalam kategori bahan bahaya dan racun yang 
mudah terbakar. Demikian dikatakan Presiden Direktur 
Pertamina EP, Salis S. Aprilian pada acara Sosialisasi HSE, 
Rabu (10/2).

Untuk itu, kita harus mengelolanya dengan baik dan 
benar sesuai dengan undangundang yang berla ku karena 
seperti diketahui hukuman untuk para pelaku operasional 
migas terutama yang dilingkungan PEP sangat berat. 
“Pendalaman materi yang kita peroleh se karang ini harus 
dimanfaatkan sebaikbaiknya dan ja ngan salah melangkah 
dalam melakukan operasional,” katanya.

Menurut Salis, citacita PEP menjadi perusahaan 
berkelas dunia pada tahun 2014, sudah sepakat ingin 
berstandar internasional dan berkelas dunia. Tentunya, 
jangan sekalikali mengabaikan aspek HSE ini. Karena 
didalamnya termasuk bagaimana mengelola yang kita 
produksikan dan juga kita transportasikan itu aman bagi 
pekerja, bagi lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan 
hidup lainnya seperti hutan, tanah dan sebagainya.

“Pengelolaan aspek HSE harus menjadi ekselen dan 
komplai terhadap regulasi yang berlaku dan persyaratan 
saat ini. Bahwa pada tahun 2009 yang lalu sudah terbit 
undangundang nomor 32 ini sehingga kita tidak boleh lagi 
melakukan kebiasaan yang sering kali menyepelekan aspek 
HSE. Untuk itu, saya tekankan semua permasalahan yang 
menyangkut lingkungan harus lebih baik lagi dikelola secara 
benar,” tandasnya.

Menurut Salis, PEP sudah mempunyai program jangka 
pendek dan jangka panjang hingga 2014, HSE sudah 
melakukan penetapan program menyangkut pencapaian 
Proper, dan alhamdulillah di tahun 2009 lalu, PEP beberapa 
kali mendapatkan Proper Hijau di area operasi sehingga 
akan diteruskan lagi oleh temanteman bisnis EP untuk 
memperoleh minimal Biru. Itu merupakan target 2014. 

Sedangkan menurut VP HSE Pertamina EP Djoko 
Susanto, sejak diterbitkannya UU No.32 tahun 2009 tentang 
lingkungan hidup, ada beberapa pasal dan ayat didalamnya 
sangat membuat rekanrekan di daerah operasi khawatir. 
Karena ada beberapa hal sangsi pidananya dan juga adanya 
sangsi non pidana atau materiil. Beberapa rekan di lapangan 
akhirnya meminta kejelasan dari UU tersebut agar tidak 
salah dalam melakukan kegiatan.

Djoko menjelaskan, dengan adanya UU tersebut paling 
tidak sudah mulai terganggunya operasi, salah satunya 
masalah ijin pengelolaan, pengupayaan lingkungan dan 
pemantauan lingkungan kalau mau melakukan pemboran 
harus ada UKL dan UPL. Ternyata sampai saat ini sudah 
mundur hingga satu atau dua minggu yang mengakibatkan 
loss dari Pertamina EP sudah banyak. Sehingga kami ingin 
mencari solusi, apa yang harus dilakukan.

“Itu satu, kedua yaitu ada berapa hal diantaranya 
mengenai penanganan baku mutu untuk limbah cair, limbah 
padat dan emisi. Itu juga kalau kami melangkah salah juga 
kawankawan di lapangan akan kena sangsi,” ujarnya.

Ada sedikit kecemasan yang dikatakan Djoko, yaitu 
bahwa undangundang No.32 tahun 2009 tersebut sudah 
diberlakukan sejak 3 Oktober 2009, sementara peraturan 
pendukungnya belum muncul. Ini juga yang bikin bingung, 
sebetulnya mau diapakan. Intinya sosialisasi ini dilakukan 
untuk mendukung kawankawan di lapangan supaya tetap 
bisa beroperasi dengan tenang, aman dan operasi lancar.
Sebelum peraturannya muncul diberi kelonggaran untuk 
mengacu kepada peraturan yang lama. Untuk itu pekerja 
yang di Jakarta tepatnya pada fungsi HSE akan terus 
memfasilitasi kawankawan dilapangan untuk berhubungan 
secara intensif dengan kementerian lingkungan hidup.
MPNDJ

Kalau kita klik link http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php dan mencari kata padu, yang keluar definisinya 
adalah sebagai berikut : 1 a padat; pejal; kimpal (tt logam dsb): batu bara yg ; 2 v sudah bercampur dan sudah menjadi 
satu benar; bersatu  , bersatu benarbenar (seia sekata, sehidup semati); 3 a ki utuh dan kuat; kompak.

Bisa diambil kesimpulan kalau terpadu itu berarti suatu bentuk atau kondisi yang menyeluruh, memiliki totalitas, 
dan menjadi satu kesatuan yang kuat. Demikianlah kurang lebih semangat yang diusung oleh Manajemen Mutu 
Terpadu (MMT).

MMT adalah penggunaan dari metodemetode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk meningkatkan material 
dan layanan terhadap sebuah organisasi, proses dan tingkat kepuasan pelanggan saat ini dan mendatang. Manajemen 
Mutu Menyeluruh (TQM/Total Quality Management) adalah sebuah filosofi dan set dari prinsipprinsip tauladan yang 
menggambarkan landasan dari sebuah organisasi yang terus menerus menigkat.

MMT dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain CIP yang terdiri dari PKM (Proyek Kendali Mutu), 
GKM (Gugus Kendali Mutu) dan SS (Sistem Saran). Berbagai macam kegiatan yang sama pentingnya sehingga se
muanya harus mendapat perhatian yang sungguhsungguh. 

Lalu apa sih untungnya menerapkan  MMT bagi sebuah perusahaan? Dengan diterapkannya MMT diharapkan 
akan dapat terumuskan, terlaksananya kebijakan, sasaran perusahaan, peningkatan kerjasama dan semangat kary
awan, serta pengembangan kemampuan karyawan. Jika tujuan dari MMT tersebut bisa dicapai, maka akan tercipta 
suatu peningkatan produktifitas dan perbaikan titik impas sehingga sasaran akhir 3K (Kemajuan, Kemakmuran dan 
Kebahagiaan) akan tercapai.

Dalam menerapkan MMT semua lini dan jenjang struktural tidak ada yang terlewatkan. Dimulai dari tingkat Peru
sahaan / Direksi kemudian turun ke tingkat Manajer secara individu selanjutnya ke tingkat NonManajer.

Beberapa tahapan yang dapat dijelaskan dalam penerapan MMT di masingmasing tingkatan adalah sebagai 
berikut :
1. Tingkat Direksi

a. Falsafah perusahaan (Corporate Philosohpy)
b. Jenis usaha (Kind of Business)
c. Citacita/Visi, Misi (Aim/Vision, Mission)
d. Bidang Hasil Utama (Key Result Area)
e. Hierarki Bidang Hasil Utama (Key Result Hierarchy)
f. SWOT Analysis
g. Rencana Jangka Panjang (Corp. Plan)
h. Rencana Peningkatan Jangka Pendek (Short Range Improvement Plan)
i. Rencana Kerja Tahunan (Annual Plan)

2. Tingkat Individu Manajer
a. Tugas pokok & tugas penunjang
b. Butir kendali & butir cek (managing poins & check points)
c. Rencana peningkatan & pengembangan
d. Evaluasi kinerja

3. Tingkat Non Manajer
a. Standar prestasi
b. Aktifitas peningkatan mutu (SS, GKM & rencana peningkatan individu)
c. Evaluasi kinerja karyawan (performance appraisal)
d. Rencana peningkatan karyawan
Lalu bagaimana mentalitas dasar yang terbentuk dalam penerapan MMT, hal ini terkait dengan kerjasama dan 

partisipasi individu dan kelompoknya serta bagaimana kondisinya jika dibandingkan dengan konsep lama sebelum 
adanya MMT ini?

Kesadaran yang disebutsebut dalam 
bentuk kerjasama dan partisipasi konsep 
baru (MMT) ini adalah berupa kesadaran 
mutu. Apalagi itu ya? Jika ingin didefinisikan 
sih berarti ada beberapa hal yang harus kita 
pahami. Antara lain kita harus paham apa itu 
mutu. Seperti yang sudah pernah dibahas 
pada QCorner yang lalu bahwa secara 
sederhana, mutu itu bisa diuraikan sebagai 
suatu kesesuaian terhadap permintaan yang 
berorientasi pada kepuasan pemakai bukan 
standar. Mutu juga melingkupi segala jenis 

pekerjaan dan menjadi tanggung jawab setiap anggota organisasi.
Aspekaspek yang harus dijaga/dipenuhi dalam mencapai/menjaga mutu yang ekselen adalah Quality (kuali

tas), Cost (Biaya,) Delivery (Waktu), Safety (Keamanan), Environment (Lingkungan), Health (Kesehatan), Security 
(Keamanan) dan Morale (Moral).

Secara umum konsep pengendalian mutu terpadu menurut Ichiro Miyauchi (konselor JUSE/ Persatuan Ilmuwan 
dan Insinyur Jepang) dijelaskan dengan ungkapan sebagai berikut  :

1. Don’t get mad
2. Don’t shout
3. Don’t exit
4. Speak with data, consider with data dan take action with data
5. QC (Quality Control) means nothing but dispersion control
6. Customer is not God, but king or queen
7.  Don’t fight with customer who is a king or a queen
8.  Listen first, instruct later
9.  No appreciate happyending report or story
10. Control not by result, but by Inprocess
11. Any action and report must be followed by QC story
12. If only inprocess is fully controlled, no need for any inspection (inspector)
13. QC is not conforming to spec nor drawing, but to customer demands (needs)
14. Don’t make any same mistakes
Mungkin tanpa disadari kita telah menerapkan prinsipprinsip tersebut, yang berarti kita sudah menjadi bagian dari 

proses dan sistem MMT. Menjadi bagian suatu proses yang nanti akan bermuara pada suatu produk yang memiliki 
kualitas tinggi. Itulah komitmen kami.

Hayooo … apa tuh yang pertanyaannya?!? Hahaha … dari judulnya aja udah bikin penasaran 
ya!?! Bagus deh, berarti tepat sasarannya. Huff, lebay mode on … !!! OK, konsentrasi … 

Kita bakalan bahas halhal yang paling banyak ditanya’in oleh para KOMETers kepada Tim 
KOMET. Berharap dengan pembahasan disini bisa menjawab pertanyaan dan mengurangi rasa 
penasaran itu.

1. Bentuk aset pengetahuan apa saja yang dikelola oleh KOMET? Pada dasarnya, banyak 
tipe/jenis pengetahuan, misal: buku, artikel, data, peraturan, referensi, bulletin/koran/majalah, dan 
lainnya. Namun saat ini yang menjadi prioritas untuk dicapture dan dikelola adalah pengetahuan 
berupa tacit knowledge yaitu kemampuan, keahlian, pengalaman yang dimiliki perusahaan untuk 
dikompilasi dan disebarkan kepada seluruh Insan Pertamina, diantaranya: lesson learned, trouble 
shooting, dan problem solving dengan memenuhi kriteria 3R (Reliable, Repeatable, Replicable). 

2. Siapa saja yang dapat mengajukan aset pengeta-
huan kepada KOMET? Seluruh Insan Pertamina (red: KO
METers) dapat mengajukan aset pengetahuannya kepada 
KOMET. Bahkan sesuai dengan KPI yang berlaku bagi 
level Manajer ke atas, dalam tahun ini diwajibkan untuk 
dapat sharing kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang 
dimiliki minimal 1 (satu) aset pengetahuan. 

3. Bagaimana caranya untuk mengajukan tulisan 
aset pengetahuan kepada Tim KOMET? Ada 2 (dua) car
anya, yang pertama dengan mengupload tulisan tersebut di Portal KOMET  (http://portal.pertamina.
com). Tim KOMET akan melakukan proses approval (persetujuan) terlebih dahulu, kemudian akan 
dipublish untuk dapat diakses oleh para KOMETers yang lainnya. Atau yang kedua, KOMETers 
dapat mengirimkan aset pengetahuan tersebut via email (QMRenstra@pertamina.com).

4. Apakah ada format penulisan aset pengetahuan yang diajukan? Tim KOMET sudah 
mempersiapkan format penulisan untuk membantu KOMETers dalam menulis aset pengetahuan 
yang dimiliki. Kami akan menyebarkan format ini melalui Broadcast Pertamina atau KOMETers dapat 
meminta langsung melalui email Tim KOMET.

5. Apakah KOMET menyelenggarakan forum secara periodik? Benar sekali, sepanjang 
tahun 2010 akan dilaksanakan berbagai Forum KOMET, diantaranya: Expert Forum, Roundtable Fo
rum, Bedah Buku, Community of Practice (CoP). Untuk informasi dan informasi lebih lanjut, tunggu 
kabar dari KOMET di Media Pertamina, Pertamina TV dan Broadcast Pertamina.  

6. Sampai dengan saat ini KOMETers masih 
belum berhasil mengakses Portal KOMET (http://
portal.pertamina.com). Apakah seluruh pekerja 
bisa mengakses Portal KOMET? Untuk akses Portal 
KOMET, diperlukan setting koneksi jaringan dengan 
menambahkan tulisan portal* di bagian exception 
pada Internet Option. Sebenarnya di setting jaringan 
ini sudah pernah dibahas pada Media Pertamina 
Edisi 23 Nopember 2009 (Judul: Semudah 123) dan 
beberapa kali sudah diinformasikan melalui Broadcast 
Pertamina. Apabila KOMETers masih mengalami 
kesulitan dapat menghubungi Service Desk dengan ext. 6666 atau tlp. 021381 6666 untuk dibantu 
dalam melakukan setting Portal KOMET.

Seluruh user yang memiliki account email pertamina dapat mengakses Portal KOMET, dimana 
user name dan password yang digunakan sama dengan account email tersebut.

7. Siapa sajakah yang dapat menjadi narasumber di forum KOMET? Apa saja yang 
menjadi persyaratan? Seluruh Insan Pertamina yang memiliki kemampuan, keahlian, pengalakemampuan, keahlian, pengala
man termasuk para pekerja yang telah memasuki MPPK dapat menjadi narasumber dalam Forum 
KOMET. Tidak ada persyaratan khusus, namun yang penting adalah narasumber tersebut menyusun 
aset pengetahuan tersebut dalam suatu tulisan sesuai dengan format atau kerangka penulisan yang 
telah disiapkan oleh Tim KOMET. 

8. Apakah rewards atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada para narasum-
ber yang telah berbagi pengetahuan di KOMET? Direksi memberikan perhatian khusus terhadap 
seluruh KOMETers yang telah memberikan kontribusinya terhadap perusahaan sesuai dengan 
Kebijakan Knowledge Management Pertamina yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada 
tanggal 17 September 2009 yang lalu. Penghargaan terhadap KOMETer dilakasanakan pada HUT 
KOMET yaitu setiap tanggal 5 Nopember.

9. Apakah Tim KOMET merupakan fungsi 
khusus? Siapa saja yang terlibat dalam Tim 
KOMET? Gimana caranya untuk menghubungi 
Tim KOMET? Saat ini Tim KOMET dibentuk 
berdasarkan  Surat Perintah Direktur Utama  No. 
Print1505/C00000/2009S0 Tanggal 17 September 
2009 Tentang Tim Pengelola Knowledge Manage
ment Pertamina (KOMET), dimana tim ini terdiri 
dari berbagai fungsi sebagai penggerak implemen
tasi KOMET. 

10. Apakah Tim KOMET bisa membantu 
untuk meng-capture pengetahuan suatu fungsi / tenaga ahli? Yupsss …, kami bersama tim siap 
untuk membantu seluruh KOMETers untuk mengcapture atau menyusun tulisan aset pengeta
huan yang dimiliki. Berbagai informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Tim 
KOMET dibawah.

Hehe … ternyata ada pertanyaan ekstra nech …   

11. Kalau masih ada pertanyaan lagi, masih bakalan dijawab oleh Tim KOMET kah? Pasti
nya dunk, jangan khawatir kami ada disini untuk para KOMETers yang terus mendukung implemen
tasi KOMET. So, nggak usah khawatir. Keep in touch with us …
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Manajemen Mutu Terpadu...
Dijemput atau Dibiarkan Menunggu?

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra  •  Referensi : Pengendalian Mutu Terpadu & Panduan CIP

Jawaban Atas 10 Pertanyaan

Oleh  Shynta Dewi
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

Video Conference dalam Menunjang Kinerja

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

Sosialisasi e-Procurement 
Melalui Career Expo/Job Fair

HSE Menjadi 
Prioritas Utama

Dalam rangka mensosialisasikan erecruitment dan upaya menancapkan 
Pertamina pada posisi employer of choice, HR Recruitment yang merupakan 
bagian dari Fungsi HR People Management, melakukan roadshow dengan 
mengikuti kegiatan career expo/ job fair  di beberapa kota di tanah air.

Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2010, di kota Bandung 
tepatnya, adalah merupakan awal kali pertama diluncurkannya system 
terbaru dalam proses rekrutmen dan seleksi secara online atau erecruitment.. 
Career Expo yang diadakan di Sabuga ITB Bandung tersebut, diikuti oleh 
lebih kurang 40 perusahaan nasional maupun multinasional dari beragam 
bidang usaha, mulai dari oil & gas, perbankan, customer goods, industri, 
dan lain sebagainya. 

Setelah berhasil menjaring lebih kurang 3.500 pencari kerja yang 
langsung melakukan regristration online di kota Bandung, selanjutnya 
team recruitment mengarah ke kota  gudeg Yogyakarta, dengan schedule 
kegiatan Career Expo yang diselenggarakan oleh CDC Universitas UGM 
yang berlangsung pada tanggal 06 – 07 Maret 2010 di Grha Sabha UGM. 
Pada acara career expo tersebut, turut pula beberapa perusahaan minyak 
multinasional, antara lain Chevron, BP, dan yang lainnya. Pada kesempatan 
tersebut, Pertamina mendapatkan kesempatan untuk memberikan  
presentasi sebanyak 4 (empat) kali kepada para pengunjung Career Expo 
di kota Yogyakarta.

Pada kesempatan acara Career Expo tersebut, Panitia dari Pertamina 
turut mengundang dan menampilkan VP People Management dan Manager 
Recruitment untuk mempresentasikan company profile Pertamina serta 
Informasi yang komprehensif terkait Proses Rekrutmen dan Seleksi

Selain memberikan dan memperkenalkan peluang karir yang ada di 
Pertamina, team dari Fungsi Recruitment juga membagibagikan Buku 
Cerdas Berkompetisi: Mendapatkan Pekerjaan & Membangun Masa Depan, 
yang merupakan kompilasi EVP Pertamina, Panduan Melamar, Tips & Trik 
serta FAQ seputar proses Rekrutmen dan Seleksi.

Selanjutnya Career Expo dilakukan di kampus kuning UI Jakarta pada 
tanggal 18 – 20 Maret 2010. Tetap menjadi sponsor utama, Pertamina selalu 
menjadi pusat perhatian dari ribuan pengunjung yang hadir memenuhi 
ruangan Balairung Universitas Indonesia.

Career Expo selanjutnya adalah di kota Palembang yang akan 
berlangsung pada tanggal   26 – 27 Maret 2010 dan dilanjutkan di kota 
Surabaya yang merupakan kota terakhir kegiatan Career Expo 2010 yang 
akan berlangsung pada tanggal 09 – 11 April 2010 di Convention Hall 
Tunjungan Plaza.MP

Seiring dengan makin luasnya 
jaringan kerja dari sebuah perusahaan, 
seringkali koordinasi secara langsung 
sulit dilakukan, baik dari sisi waktu 
maupun jarak. Video conference 
merupakan salah satu layanan teknologi 
informasi yang dapat membantu 
mengatasi kendala koordinasi dengan 
cara menghubungkan orangorang di 
berbagai tempat agar dapat mengadakan 
rapat bersama. Konsep video conference 
sama seperti percakapan antara dua 
orang (point-to-point) atau melibatkan 
beberapa tempat (multi-point) dengan 
lebih dari satu orang di ruangan besar 
pada tempat berbeda. 

Pertamina melihat teknologi ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 
pekerjaan. Sejak tahun 2007, teknologi video conference ini juga sudah dimanfaatkan di seluruh unit bisnis, yang 
tersebar diseluruh Indonesia. Dari awal penggunaannya di Pertamina, teknologi ini sudah beberapa kali dimanfaatkan 
dalam acaraacara yang cukup besar seperti Go Live MySAP 2009, Temu  Pisah Direktur Utama Pertamina dan 
Rapat Koordinasi dengan Anak Perusahaan Pertamina yang berlokasi di Singapura. Penggunaan sarana video 
conference ini disediakan oleh Corporate Shared Service (CSS).MP

JAKARTA – Operasi migas adalah operasi yang mempunyai 
potensi resiko yang sangat tinggi terhadap dampak negatif 
dalam sisi aspek healt, safety, environment (HSE). Seperti 
halnya, bahaya kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, 
dan khususnya pencemaran lingkungan, karena produk 
yang dihasilkan maupun sisa hasil produksi yaitu limbah 
termasuk dalam kategori bahan bahaya dan racun yang 
mudah terbakar. Demikian dikatakan Presiden Direktur 
Pertamina EP, Salis S. Aprilian pada acara Sosialisasi HSE, 
Rabu (10/2).

Untuk itu, kita harus mengelolanya dengan baik dan 
benar sesuai dengan undangundang yang berla ku karena 
seperti diketahui hukuman untuk para pelaku operasional 
migas terutama yang dilingkungan PEP sangat berat. 
“Pendalaman materi yang kita peroleh se karang ini harus 
dimanfaatkan sebaikbaiknya dan ja ngan salah melangkah 
dalam melakukan operasional,” katanya.

Menurut Salis, citacita PEP menjadi perusahaan 
berkelas dunia pada tahun 2014, sudah sepakat ingin 
berstandar internasional dan berkelas dunia. Tentunya, 
jangan sekalikali mengabaikan aspek HSE ini. Karena 
didalamnya termasuk bagaimana mengelola yang kita 
produksikan dan juga kita transportasikan itu aman bagi 
pekerja, bagi lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan 
hidup lainnya seperti hutan, tanah dan sebagainya.

“Pengelolaan aspek HSE harus menjadi ekselen dan 
komplai terhadap regulasi yang berlaku dan persyaratan 
saat ini. Bahwa pada tahun 2009 yang lalu sudah terbit 
undangundang nomor 32 ini sehingga kita tidak boleh lagi 
melakukan kebiasaan yang sering kali menyepelekan aspek 
HSE. Untuk itu, saya tekankan semua permasalahan yang 
menyangkut lingkungan harus lebih baik lagi dikelola secara 
benar,” tandasnya.

Menurut Salis, PEP sudah mempunyai program jangka 
pendek dan jangka panjang hingga 2014, HSE sudah 
melakukan penetapan program menyangkut pencapaian 
Proper, dan alhamdulillah di tahun 2009 lalu, PEP beberapa 
kali mendapatkan Proper Hijau di area operasi sehingga 
akan diteruskan lagi oleh temanteman bisnis EP untuk 
memperoleh minimal Biru. Itu merupakan target 2014. 

Sedangkan menurut VP HSE Pertamina EP Djoko 
Susanto, sejak diterbitkannya UU No.32 tahun 2009 tentang 
lingkungan hidup, ada beberapa pasal dan ayat didalamnya 
sangat membuat rekanrekan di daerah operasi khawatir. 
Karena ada beberapa hal sangsi pidananya dan juga adanya 
sangsi non pidana atau materiil. Beberapa rekan di lapangan 
akhirnya meminta kejelasan dari UU tersebut agar tidak 
salah dalam melakukan kegiatan.

Djoko menjelaskan, dengan adanya UU tersebut paling 
tidak sudah mulai terganggunya operasi, salah satunya 
masalah ijin pengelolaan, pengupayaan lingkungan dan 
pemantauan lingkungan kalau mau melakukan pemboran 
harus ada UKL dan UPL. Ternyata sampai saat ini sudah 
mundur hingga satu atau dua minggu yang mengakibatkan 
loss dari Pertamina EP sudah banyak. Sehingga kami ingin 
mencari solusi, apa yang harus dilakukan.

“Itu satu, kedua yaitu ada berapa hal diantaranya 
mengenai penanganan baku mutu untuk limbah cair, limbah 
padat dan emisi. Itu juga kalau kami melangkah salah juga 
kawankawan di lapangan akan kena sangsi,” ujarnya.

Ada sedikit kecemasan yang dikatakan Djoko, yaitu 
bahwa undangundang No.32 tahun 2009 tersebut sudah 
diberlakukan sejak 3 Oktober 2009, sementara peraturan 
pendukungnya belum muncul. Ini juga yang bikin bingung, 
sebetulnya mau diapakan. Intinya sosialisasi ini dilakukan 
untuk mendukung kawankawan di lapangan supaya tetap 
bisa beroperasi dengan tenang, aman dan operasi lancar.
Sebelum peraturannya muncul diberi kelonggaran untuk 
mengacu kepada peraturan yang lama. Untuk itu pekerja 
yang di Jakarta tepatnya pada fungsi HSE akan terus 
memfasilitasi kawankawan dilapangan untuk berhubungan 
secara intensif dengan kementerian lingkungan hidup.
MPNDJ

Kalau kita klik link http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php dan mencari kata padu, yang keluar definisinya 
adalah sebagai berikut : 1 a padat; pejal; kimpal (tt logam dsb): batu bara yg ; 2 v sudah bercampur dan sudah menjadi 
satu benar; bersatu  , bersatu benarbenar (seia sekata, sehidup semati); 3 a ki utuh dan kuat; kompak.

Bisa diambil kesimpulan kalau terpadu itu berarti suatu bentuk atau kondisi yang menyeluruh, memiliki totalitas, 
dan menjadi satu kesatuan yang kuat. Demikianlah kurang lebih semangat yang diusung oleh Manajemen Mutu 
Terpadu (MMT).

MMT adalah penggunaan dari metodemetode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk meningkatkan material 
dan layanan terhadap sebuah organisasi, proses dan tingkat kepuasan pelanggan saat ini dan mendatang. Manajemen 
Mutu Menyeluruh (TQM/Total Quality Management) adalah sebuah filosofi dan set dari prinsipprinsip tauladan yang 
menggambarkan landasan dari sebuah organisasi yang terus menerus menigkat.

MMT dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain CIP yang terdiri dari PKM (Proyek Kendali Mutu), 
GKM (Gugus Kendali Mutu) dan SS (Sistem Saran). Berbagai macam kegiatan yang sama pentingnya sehingga se
muanya harus mendapat perhatian yang sungguhsungguh. 

Lalu apa sih untungnya menerapkan  MMT bagi sebuah perusahaan? Dengan diterapkannya MMT diharapkan 
akan dapat terumuskan, terlaksananya kebijakan, sasaran perusahaan, peningkatan kerjasama dan semangat kary
awan, serta pengembangan kemampuan karyawan. Jika tujuan dari MMT tersebut bisa dicapai, maka akan tercipta 
suatu peningkatan produktifitas dan perbaikan titik impas sehingga sasaran akhir 3K (Kemajuan, Kemakmuran dan 
Kebahagiaan) akan tercapai.

Dalam menerapkan MMT semua lini dan jenjang struktural tidak ada yang terlewatkan. Dimulai dari tingkat Peru
sahaan / Direksi kemudian turun ke tingkat Manajer secara individu selanjutnya ke tingkat NonManajer.

Beberapa tahapan yang dapat dijelaskan dalam penerapan MMT di masingmasing tingkatan adalah sebagai 
berikut :
1. Tingkat Direksi

a. Falsafah perusahaan (Corporate Philosohpy)
b. Jenis usaha (Kind of Business)
c. Citacita/Visi, Misi (Aim/Vision, Mission)
d. Bidang Hasil Utama (Key Result Area)
e. Hierarki Bidang Hasil Utama (Key Result Hierarchy)
f. SWOT Analysis
g. Rencana Jangka Panjang (Corp. Plan)
h. Rencana Peningkatan Jangka Pendek (Short Range Improvement Plan)
i. Rencana Kerja Tahunan (Annual Plan)

2. Tingkat Individu Manajer
a. Tugas pokok & tugas penunjang
b. Butir kendali & butir cek (managing poins & check points)
c. Rencana peningkatan & pengembangan
d. Evaluasi kinerja

3. Tingkat Non Manajer
a. Standar prestasi
b. Aktifitas peningkatan mutu (SS, GKM & rencana peningkatan individu)
c. Evaluasi kinerja karyawan (performance appraisal)
d. Rencana peningkatan karyawan
Lalu bagaimana mentalitas dasar yang terbentuk dalam penerapan MMT, hal ini terkait dengan kerjasama dan 

partisipasi individu dan kelompoknya serta bagaimana kondisinya jika dibandingkan dengan konsep lama sebelum 
adanya MMT ini?

Kesadaran yang disebutsebut dalam 
bentuk kerjasama dan partisipasi konsep 
baru (MMT) ini adalah berupa kesadaran 
mutu. Apalagi itu ya? Jika ingin didefinisikan 
sih berarti ada beberapa hal yang harus kita 
pahami. Antara lain kita harus paham apa itu 
mutu. Seperti yang sudah pernah dibahas 
pada QCorner yang lalu bahwa secara 
sederhana, mutu itu bisa diuraikan sebagai 
suatu kesesuaian terhadap permintaan yang 
berorientasi pada kepuasan pemakai bukan 
standar. Mutu juga melingkupi segala jenis 

pekerjaan dan menjadi tanggung jawab setiap anggota organisasi.
Aspekaspek yang harus dijaga/dipenuhi dalam mencapai/menjaga mutu yang ekselen adalah Quality (kuali

tas), Cost (Biaya,) Delivery (Waktu), Safety (Keamanan), Environment (Lingkungan), Health (Kesehatan), Security 
(Keamanan) dan Morale (Moral).

Secara umum konsep pengendalian mutu terpadu menurut Ichiro Miyauchi (konselor JUSE/ Persatuan Ilmuwan 
dan Insinyur Jepang) dijelaskan dengan ungkapan sebagai berikut  :

1. Don’t get mad
2. Don’t shout
3. Don’t exit
4. Speak with data, consider with data dan take action with data
5. QC (Quality Control) means nothing but dispersion control
6. Customer is not God, but king or queen
7.  Don’t fight with customer who is a king or a queen
8.  Listen first, instruct later
9.  No appreciate happyending report or story
10. Control not by result, but by Inprocess
11. Any action and report must be followed by QC story
12. If only inprocess is fully controlled, no need for any inspection (inspector)
13. QC is not conforming to spec nor drawing, but to customer demands (needs)
14. Don’t make any same mistakes
Mungkin tanpa disadari kita telah menerapkan prinsipprinsip tersebut, yang berarti kita sudah menjadi bagian dari 

proses dan sistem MMT. Menjadi bagian suatu proses yang nanti akan bermuara pada suatu produk yang memiliki 
kualitas tinggi. Itulah komitmen kami.

Hayooo … apa tuh yang pertanyaannya?!? Hahaha … dari judulnya aja udah bikin penasaran 
ya!?! Bagus deh, berarti tepat sasarannya. Huff, lebay mode on … !!! OK, konsentrasi … 

Kita bakalan bahas halhal yang paling banyak ditanya’in oleh para KOMETers kepada Tim 
KOMET. Berharap dengan pembahasan disini bisa menjawab pertanyaan dan mengurangi rasa 
penasaran itu.

1. Bentuk aset pengetahuan apa saja yang dikelola oleh KOMET? Pada dasarnya, banyak 
tipe/jenis pengetahuan, misal: buku, artikel, data, peraturan, referensi, bulletin/koran/majalah, dan 
lainnya. Namun saat ini yang menjadi prioritas untuk dicapture dan dikelola adalah pengetahuan 
berupa tacit knowledge yaitu kemampuan, keahlian, pengalaman yang dimiliki perusahaan untuk 
dikompilasi dan disebarkan kepada seluruh Insan Pertamina, diantaranya: lesson learned, trouble 
shooting, dan problem solving dengan memenuhi kriteria 3R (Reliable, Repeatable, Replicable). 

2. Siapa saja yang dapat mengajukan aset pengeta-
huan kepada KOMET? Seluruh Insan Pertamina (red: KO
METers) dapat mengajukan aset pengetahuannya kepada 
KOMET. Bahkan sesuai dengan KPI yang berlaku bagi 
level Manajer ke atas, dalam tahun ini diwajibkan untuk 
dapat sharing kemampuan, keahlian, dan pengalaman yang 
dimiliki minimal 1 (satu) aset pengetahuan. 

3. Bagaimana caranya untuk mengajukan tulisan 
aset pengetahuan kepada Tim KOMET? Ada 2 (dua) car
anya, yang pertama dengan mengupload tulisan tersebut di Portal KOMET  (http://portal.pertamina.
com). Tim KOMET akan melakukan proses approval (persetujuan) terlebih dahulu, kemudian akan 
dipublish untuk dapat diakses oleh para KOMETers yang lainnya. Atau yang kedua, KOMETers 
dapat mengirimkan aset pengetahuan tersebut via email (QMRenstra@pertamina.com).

4. Apakah ada format penulisan aset pengetahuan yang diajukan? Tim KOMET sudah 
mempersiapkan format penulisan untuk membantu KOMETers dalam menulis aset pengetahuan 
yang dimiliki. Kami akan menyebarkan format ini melalui Broadcast Pertamina atau KOMETers dapat 
meminta langsung melalui email Tim KOMET.

5. Apakah KOMET menyelenggarakan forum secara periodik? Benar sekali, sepanjang 
tahun 2010 akan dilaksanakan berbagai Forum KOMET, diantaranya: Expert Forum, Roundtable Fo
rum, Bedah Buku, Community of Practice (CoP). Untuk informasi dan informasi lebih lanjut, tunggu 
kabar dari KOMET di Media Pertamina, Pertamina TV dan Broadcast Pertamina.  

6. Sampai dengan saat ini KOMETers masih 
belum berhasil mengakses Portal KOMET (http://
portal.pertamina.com). Apakah seluruh pekerja 
bisa mengakses Portal KOMET? Untuk akses Portal 
KOMET, diperlukan setting koneksi jaringan dengan 
menambahkan tulisan portal* di bagian exception 
pada Internet Option. Sebenarnya di setting jaringan 
ini sudah pernah dibahas pada Media Pertamina 
Edisi 23 Nopember 2009 (Judul: Semudah 123) dan 
beberapa kali sudah diinformasikan melalui Broadcast 
Pertamina. Apabila KOMETers masih mengalami 
kesulitan dapat menghubungi Service Desk dengan ext. 6666 atau tlp. 021381 6666 untuk dibantu 
dalam melakukan setting Portal KOMET.

Seluruh user yang memiliki account email pertamina dapat mengakses Portal KOMET, dimana 
user name dan password yang digunakan sama dengan account email tersebut.

7. Siapa sajakah yang dapat menjadi narasumber di forum KOMET? Apa saja yang 
menjadi persyaratan? Seluruh Insan Pertamina yang memiliki kemampuan, keahlian, pengalakemampuan, keahlian, pengala
man termasuk para pekerja yang telah memasuki MPPK dapat menjadi narasumber dalam Forum 
KOMET. Tidak ada persyaratan khusus, namun yang penting adalah narasumber tersebut menyusun 
aset pengetahuan tersebut dalam suatu tulisan sesuai dengan format atau kerangka penulisan yang 
telah disiapkan oleh Tim KOMET. 

8. Apakah rewards atau penghargaan yang diberikan perusahaan kepada para narasum-
ber yang telah berbagi pengetahuan di KOMET? Direksi memberikan perhatian khusus terhadap 
seluruh KOMETers yang telah memberikan kontribusinya terhadap perusahaan sesuai dengan 
Kebijakan Knowledge Management Pertamina yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada 
tanggal 17 September 2009 yang lalu. Penghargaan terhadap KOMETer dilakasanakan pada HUT 
KOMET yaitu setiap tanggal 5 Nopember.

9. Apakah Tim KOMET merupakan fungsi 
khusus? Siapa saja yang terlibat dalam Tim 
KOMET? Gimana caranya untuk menghubungi 
Tim KOMET? Saat ini Tim KOMET dibentuk 
berdasarkan  Surat Perintah Direktur Utama  No. 
Print1505/C00000/2009S0 Tanggal 17 September 
2009 Tentang Tim Pengelola Knowledge Manage
ment Pertamina (KOMET), dimana tim ini terdiri 
dari berbagai fungsi sebagai penggerak implemen
tasi KOMET. 

10. Apakah Tim KOMET bisa membantu 
untuk meng-capture pengetahuan suatu fungsi / tenaga ahli? Yupsss …, kami bersama tim siap 
untuk membantu seluruh KOMETers untuk mengcapture atau menyusun tulisan aset pengeta
huan yang dimiliki. Berbagai informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Tim 
KOMET dibawah.

Hehe … ternyata ada pertanyaan ekstra nech …   

11. Kalau masih ada pertanyaan lagi, masih bakalan dijawab oleh Tim KOMET kah? Pasti
nya dunk, jangan khawatir kami ada disini untuk para KOMETers yang terus mendukung implemen
tasi KOMET. So, nggak usah khawatir. Keep in touch with us …
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Jika kita memiliki hasrat yang 
sama kuatnya antara apa yang 
kita kerjakan dengan kesuksesan, 
maka kita harus memegang control 
atas tujuan profesional. kitalah 
yang menentukan siapa diri kita, 
apa yang bisa kita  lakukan, dan 
kemana kita akan membawa karir 
kita serta kita pulalah yang men
gontrol kesuksesan itu.

Penulis  muda berbakat ini 
menjabarkan kiatkiat bagaimana 
meraih sukses di usia muda. 
Pemaparan dan bahasa yang 
digunakan dalam buku ini sangat 
mudah dipahami dan disertai 
dengan cerita nyata dari pengala
man penulis. Didalam buku ini juga 
banyak terdapat pesan dan kata
kata bijak dari orangorang sukses 
seperti Donal Trump, D.A Benton, 
Larry Page, Paul Arden. dan tokoh 
lainnya.

Ilustrasi serta contoh kasus 
dalam buku ini diceritakan untuk 
memberikan pandangan bagaima
na seharusnya implementasi dari 
tips yang diberikan untuk diterap
kan dalam kehidupan nyata.  30 
rangkaian tips sukses dijabarkan 
menjadi  4 bab yang disusun se
cara berkaitan.

Ada 9 list penjabaran di bab 
pertama yaitu : Do what you love 
and love what you do, integrity,think 
big,confidence,on time,open 
minded,respect,never give up, just 
perform .Contoh dari kiat pertama 
yaitu DO what you love and LOVE 
what you do. Disini penulis men
jelaskan betapa pentingnya mema
hami pekerjaan yang kita kerjakan. 
Banyak orang merasa terjebak 
dengan pekerjaannya karena 
mereka tidak begitu memahami arti 
penting dari pekerjaan mereka itu. 
Namun jika kita sudah bisa mema
hami pekerjaan itu, maka yang kita 
rasakan adalah tidak sesulit yang 
kita bayangkan. penulis berpesan 
bahwa pilihlah apa yang kamu 
cintai untuk kamu lakukan, tapi 
kalau kamu tidak berkesempatan 
untuk berbuat demikian, cintailah 
apa yang kamu lakukan.

Adapun 12 list tips dijabar
kan di bab kedua  diantaranya 
adalah Detail oriented, outside the 
box,positive thinking,creativity,bring 
solutions-not problems, do not 
assume, learn from mistakes, 
make a lot of friends, fair and 
objective,urgent and important, 
lead and be team player, right for 
your team.

Selain itu yang tidak kalah 
menarik mengenai 9 penjelasan 
tips di bab ke 3 seperti  the extra 
mile,powerful instinct, negotiation, 
humor,nowhere to hide, con-
structive criticism,humble,keep 
searching, share and receive serta 
up to you – Do it yang merupa
kan penjabaran tips terakhiir dari 
serangkaian tips yang sampaikan 
oleh penulis yang dapat kita ambil 
manfaatnya .MP

SUNGAI GERONG - Direktur Umum, Waluyo, 22 
Pebruari 2010 melantik Suhendar Wijaya sebagai 
Manager HSE Training Center  Pertamina. Acara 
berlangsung di gedung Arimbi HSE Center  
Sungai Gerong dihadiri GM RU III, Ardhy N 
Mokobombang, GM Pertamina  Pemasaran BBM 
Retail Region II, Haris Budiarto, VP Training 
Center, Sowardi Sumantri, VP HSE Ismet Somat, 
dan undangan.

Waluyo mengatakan, keberadaan HSE 
Training Center akan membawa nama baik 
Pertamina khususnya dibidang kinerja Healt 
Safety & Enviroment  (HSE), namun ada 
beberapa tantangan dan peluang, tantangannya 
adalah, pada saat beberapa personil dan praktek 
kerja  berada di dalam sub standart, sedangkan 
peluangnya adalah, begitu banyak personil 
yang mempunyai kompetensi di bidang HSE 
serta komitmen dari manajemen yang ingin 
meningkatkan kinerja menuju klas dunia yang 

akhirnya tanpa sadar membawa kembali reputasi 
Pertamina sejajar dengan perusahaan kelas 
dunia lainya.   

Sementara itu  Vice President Learning Cen
ter Suwardi Somantri mengatakan, Pertamina RU 
III Plaju menjadi pusat pelatihan keselamatan 
kerja nasional yang diberi nama Health Safety & 
Environment (HSE),  lokasi pelatihan ini terletak 
di Sungai Gerong. Dahulu Sungai Gerong dike
nal sebagai pusat pelatihan, untuk  tahun ini 
dihidupkan kembali dengan nama HSE Pertamina 
Training Center.

Dikatakan Suwardi, lembaga training sangat 
banyak, tetapi HSE Pertamina Traing Center Su
ngai Gerong jauh lebih lengkap, “semua pekerja 
Pertamina dan anak perusahaan di seluruh 
Indonesia akan mengikuti pelatihan disini,” kata 
Suwardi.

Sebagai perusahaan national oil company 
yang bercitacita untuk menjadi kelas dunia 

(world class) Pertamina harus memenuhi standar 
internasional, salah satunya adalah HSE yang 
harus sempurna (excellent) untuk menuju kelas 
dunia.

Pertamina harus menyiapkan standar kesela
matan kerja yang baik, termasuk sumber daya 
manusia yang mampu mengatasi keadan darurat 
seperti kebakaran dan bencana lainya.

HSE atau manajemen Keselamatan dan Ke
sehatan Kerja, Lindungan Lingkungan tidak bisa 
ditawartawar, harus dipenuhi oleh perusahaan 
Migas seperti Pertamina, terlebih perusahaan 
ini akan memperkuat diri sebagai National Oil 
Company (NOC) atau International Oil Company 
(IOC) samasama memilii kewajiban menerapkan 
manajemen HSE. 

Pada kesempatan itu juga, dipergakan berba
gai ketangkasan pemadaman api, penyelamatan 
dari gedung bertingkat dan floating aid (bantuan 
penyelamatan di air).MPRUIII

SORONG - Di Ruang Rapat 
RU VII Kasim Sorong, pada 
17 Februari 2010 dilaksanakan 
serah terima Jabatan General 
Manager dari D. Eko Martopo 
ke Made Rhena Yasa yang 
sebelumnya menjabat Manager 
Refinery  Planning Refinery Unit 
VI Ba long an.  D. Eko Martopo 
akan mengisi Posisi baru di 
PT Pertamina Pusat sebagai 
Koordinator Ahli Pengembangan 
Portifolio Divisi Strategis Bisnis 
dan Development.

Serah Terima GM RU VII Sorong
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Acara serah terima Jabatan itu 
dilantik oleh Senior Vice Presiden 
Refining Operasi Pertamina Chrisna 
Damayanto. 

Dalam sambutannya, Chrisna 
Damayanto mengatakan di dalam 
suatu perusahaan penggantian pe
jabat itu hal yang biasa  bukan hal 
yang luar biasa karena seyogianya 
penggantian pejabat itu sering 
dilakukan di lingkungan Pertamina. 
Tapi untuk pejabat GM lama D 
Eko Martopo ini menjadi hal yang 
luar biasa karena cukup lama 4 

ta hun lebih belum tergantikan. 
“Al  hamdullilah, waktu keputusan 
Direktur Pengolahan sebulan yang 
lalu kita sudah sepakat  Made Rhe
na Yasa diangkat jadi GM RU VII 
Kasim Sorong. Sementara D. Eko 
Ma rtopo akan membantu Proyek 
yang dilakukan di Cilacap,” jelas 
Chrisna.

Chrisna menyatakan, pemimpin 
yang terpilih di RU VII, kilang yang 
berada paling timur Indonesia, me
rupakan orangorang pilihan. Ter
masuk istrinya.MPRUVII

JAKARTA – Sesuai dengan 
visi dan misi perusahaan untuk 
menjadi perusahaan minyak 
nasional kelas dunia dengan 
kepemimpinan dalam lingkungan 
yang baru, Pertamina mulai 
me ngembangkan generasi pe
mimpin baru yang berkualitas 
dengan kemampuan sejajar 
de ngan perusahaan minyak 
internasional. 

Program Early Professional 
Development di Pertamina ada
lah program pembinaan pekerja 
baru yang telah melalui program 
BPS (pre-employment training 
program) untuk menjadi pekerja 
profesional di bidangnya dan 
program ini sebagai bagian visi 
Pertamina 15 tahun ke depan 
menjadi perusahaan minyak 
nasional kelas dunia.

Kick Off Program EPD 2010 
yang diresmikan di Kantor Pu sat 
Pertamina, Selasa (24/3) oleh 
Direktur SDM Pertamina Rukmi 
Hadihartini ini, bertujuan agar 
perusahaan memiliki sistem atau 
pola pembinaan pekerja yang 

Program EPD Menciptakan Human Resources 
Berkelas Dunia

jelas dan terencana untuk menjadi 
pekerja profesional yang dapat 
diimplimentasikan di berbagai jurusan 
fungsi atau direktorat yang memiliki 
kompetensi sesuai kebutuhan bisnis 
perusahaan. Selain itu sebagai upa
ya untuk mempertahankan pekerja 
yang potensial di perusahaan dan 
meng hindari brain drain setelah 
kon trak kerja habis dikarenakan oleh 
ketidakjelasan  arah jenjang karir. 

“Kick off program EPD ini mudah
mudahan sebuah langkah menjadikan 
program ini menuju Pertamina ke las 
dunia. Tentunya kita harus pu nya 
tekad untuk mensukseskan Hu-
man Recources yang  berkelas 
du nia dimulai dari membina teacher 
leader,” kata Rukmi. 

Menurut Rukmi, komitmen ha
rus benarbenar ditekadkan da
lam hati. Tentunya sasaran imple
mentasi program EPD ini harus 
di pertanggungjawabkan secara 
moral, sehingga kompetisi yang 
dimiliki bisa dibina secara terukur 
dari tahapke tahap dan materi yang 
masuk klasifikasi fungsi atau teknikal 
disesuaikan dengan kebutuhan 

dari masingmasing fungsi dimana 
peserta ditempatkan, yang terdiri 
dari 19 fungsi atau direktorat di 
Pertamina. 

Untuk evaluasi penilaian pe 
ker ja dilakukan dengan mem
pertimbangkan penilaian terhadap 
hasil presentasi dan pembuatan 
laporan, penilaian terhadap hasil pro
ses training di classroom, penilaian 
360 derajat dari fungsi dan penilaian 
dari komite evaluasi. Sedangkan 
format penilaian untuk komite eva
luasi ini adalah mencakup empat 
faktor yaitu pengetahuan & keahlian, 
pengalaman (termasuk pengalaman 
magang), kompetensi tingkah laku 
dan karakteristik.

Kondisi yang diharapkan agar 
terciptanya pola pikir dan prilaku 
yang bebas korupsi dan fokus kepada 
pelanggan. Kepemimpinan dalam 
lingkungan yang baru, manajemen 
stakeholder, hubungan publik dan 
regulasi. Untuk dapat menjadi peru
sahaan kelas dunia, perusahaan 
per lu melakukan perubahan mainset 
pekerja agar dapat mencapai kinerja 
excellent. 

Diharapkan hasi l  akhirnya 
men jadi pekerja early profesional 
di bidangnya dalam waktu yang 
lebih singkat. Dengan adanya pro
gram baru EPD ini diharapkan 
da pat mengembangkan generasi 
pemimpin baru yang akan membawa 
perubahan dan mewujudkan visi, 
misi Pertamina menjadi perusahaan 
minyak nasional kelas dunia.

Dalam presentasinya, SVP Hu
man Resources Pertamina Mamad 
Samadi menyampaikan  untuk 
program EPD ini berlangsung selama 
3 tahun. Pengembangan pada tahun 
pertama pembentukan mainset yaitu 
menciptakan pemahaman tentang 
visi, misi, tata nilai, budaya kinerja 
dan goal operasional. 

Sedangkan pada tahun kedua 
pemahaman proses bisnis yaitu 
memahami alur proses bisnis kinerja 
dan aktifitas pencapaian target 
fung si. Dan pada tahun ketiga pem
bentukan early profesional yaitu 
men jadi insan yang siap menghadapi 
tantangan global dengan individu 
yang berintegritas tinggi serta pro
fesional.MPIK
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Warung Kopi
Pemadam Kebakaran
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PRIOWASONO
Ahli Utama Safety, Infrastructure & 
Safety,
Gas Domestik Pemasaran,
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M. yAMIN yOSfIAH
Manager Facility Engineering,
Refining Technology,
Refining Operation,
Refining DirectorateFo
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TAUfIK HIDAyAT
Stationary Engineer Section  Head
RU IV CilacapFo

to
 : 

R
U

 IV
Fo

to
 : 

R
U

 IV

Fo
to

 : 
D

R
P

/ P
er

ta
m

in
a

Fo
to

 : 
P

M
S

 R
E

G
. V

I

Fo
to

 : 
P

E
P 

FI
E

LD
 R

A
N

TA
U

LATIHAN TIM PEMADAM KEBAKARAN DEPOT BBM 
BALIKPAPAN, DEPOT LPG fP BALIKPAPAN DAN DPPU 
SEPINGGAN

Pada  20 Februari 2010, HSE Area Kalimantan menyelenggara
kan latihan berkala bagi Tim Penanggulangan Keadaan Darurat 
Depot BBM Balikpapan, Depot LPG FP Balikpapan dan DPPU 
Sepinggan (yang terdiri dari pekerja dan tenaga bantu) di Fire 
Ground RU V. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan penge
tahuan dan keterampilan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat 
dalam bidang pengendalian kebakaran & perlindungan terhadap 
asset, pembuatan rencana strategi pemadaman kebakaran, 
pengoperasian Fixed Fire Protection System dan peningkatan 
kerjasama sebagai tim dalam operasi pemadaman kebakaran. 
Dalam kesempatan ini pelatihan diikuti 34 orang peserta yang 
bersal dari Depot BBM Balikpapan, Depot LPG FP Balikpapan 
dan DPPU Sepinggan.MPPMSREG.VI 

NOER SISWADI
Maintenance Area 2 Section Head
RU IV Cilacap

BDI PERTAMINA EP RANTAU PERINGATI
MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Badan Dakwah Islam (BDI) PEP Field Rantau Region 
Sumatera, Senin (8/3) memperingati Maulid Nabi Muham
mad SAW di halaman Masjid At’Taqwa Komplek Pertamina 
Rantau. Field Manager Rantau menyampaikan agar kita 
sebagai umat Islam senantiasa menteladani sikap dan sifat 
Rasulullah sebagai manusia utama dan mulia. Peringatan 
Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan kela
hiran sosok rasul terakhir yang membawa rahmat secara 
universal. Seluruh jamaah mendapatkan pencerahan akan 
makna Maulid dari Ustadz H.Suwandi Harun SH dari Medan. 
Acara ini dimeriahkan dengan penampilan grup Marhaban 
dari Himnita Rantau dan Drama Singkat Muhasabah Risalah 
Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Remaja Masjid dan 
muridmurid pengajian Iqra BDI Pertamina Rantau. MPPEP
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SEMINAR MENGELOLA BUMN yANG BERSIH DAN BEBAS 
KORUPSI

Dalam peningkatan kinerja melalui penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) dalam seni mengelola perusahaan BUMN 
yang bersih dan bebas korupsi maka diadakan seminar berta
juk “ mengelola BUMN yang bersih dan bebas Korupsi “ dengan 
mengundang puluhan peserta dari perusahaan – perusahaan 
BUMN. Seminar tersebut dilaksanakan selama dua hari pada 
18 – 19 Maret 2010 di Hotel Patrajasa, Bali yang menghadirkan 
Keynote Speaker Staf Ahli Menteri BUMN bidang Tata Kelola 
Perusahaan Pandu Jayanto, Mantan Menteri BUMN Sofyan A. 
Djalil, Presiden Direktur Medco Arifin Panigoro, Direktur Umum 
Waluyo, Profesor Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikma
hanto Juwana, Ph.D, Rektor Universitas Syarif Hidayatullah 
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Presiden Direktur Sigma 
Djarot Subiantoro. Tampak Direktur Umum Waluyo berbincang 
usai penyerahan cenderamata dengan Direktur Utama PT. 
Askes (Persero) Gede Subawa dan Senior GM Area Eastren 
Indonesia Suranto di Hotel Patrajasa, Bali (18/3).MPBfR

PERTAMINA SIMPRUG RESIDENCES DIRESMIKAN

Pertamina Simprug Residences (PSR) diresmikan, Kamis 
(18/2). Bangunan yang dulunya berupa asrama kini menjadi 
sebuah penginapan yang bergengsi, dengan jumlah kamar 
sebanyak 103 buah dari beberapa kategori 6 Suite Room, 82 
Deluxe, 9 Superior, dan 6 Standard. Sedangkan untuk fasilitas 
lainnya, swimming pool, ruang biliard, 2 meeting room dengan 
kapasitas 50 orang per ruangan, TV cable, dan jaringan WiFi. 
Dan keunggulan yang diutamakan adalah service. Direktur 
Utama Patra Jasa Sudrajat mengatakan, selaku pengelola Per
tamina Simprug Residences, mereka memberikan pelayanan 
terbaik dan profesional. Itu mencerminkan bahwa residen 
ini memiliki citra rasa yang tinggi dan dapat diperhitungkan 
Apalagi PSR didukung oleh 70 karyawan. Mereka telah di
latih dan diberikan pembekalan selama satu setengah bulan, 
dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada customer,” ujarnya.MPNDJ
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IMPLEMENTASI SERVICE LEVEL AGREEMENT 

Fungsi Transformasi Korporat melaksanakan implimentasi 
Service Level Agreement (SLA) yaitu perjanjian antara service 
provider dengan fungsi user sebagai bagian dari suatu kese
pakatan kerja yang mencakup target kinerja terkait ketersediaan 
services, biaya, kualitas dan ketepatan waktu. Berlangsung di 
Ruang Singosari Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (5/3). Peserta 
yang hadir dalam workshop ini diantaranya adalah fungsi ISC, 
SVP Refinery Operation, SVP Perkapalan, SVP Distribusi, SVP 
Pendanaan & Manajemen Resiko, SVP Operasi Keuangan, 
Human Resources, Corporate Shared Services dan Sekretaris 
Perseroan. Tampak pada gambar Koordinator Integrasi Budaya 
Kinerja Pertamina Erni D. Ginting memberikan pengarahan 
mengenai garis besar proses implementasi SLA mengenai 
tahapan membangun SLA dengan menentukan service yang 
diperlukan dan kondisi yang diinginkan, negosiasi dengan 
service provider dan monitor & record realisasi terhadap target 
SLA.MPIK

Presiden Barack Obama ketika usia enam tahun banyak 
disebutsebut bercitacita menjadi presiden, walaupun dia 
tidak pernah tahu presiden negara mana. Tetapi ketika Putra 
Nababan dari RCTI mewawancarai langsung Presiden AS 
itu dan menanyakan soal citacita sang presiden, Obama 
membenarkan.

Tetapi Obama yang pernah tinggal empat tahun di 
kawasan Cikini ini menyebutkan citacita di usia enam tahun 
itu sebenarnya cenderung berat ingin menjadi fireman, 
sebagai pemadam  kebakaran. 

Pak Rojak : Makanya citacita itu harus bagus karena itu 
juga doa kita.

Pak Tedy : Tapi kenapa sebagai pemadam kebakaran, cita
cita Obama tidak tercapai, ya? Justru sebagai 
presiden itu yang terkabul.

Ujang : Allah Swt Maha Tahu apa yang terbaik buat 
makhlukNya.

Pak Sodik : Wah, apa saya tidak sedang mimpi? Mende
ngar si Ujang berkata bijak dan daleeeeemmm 
banget nilai katakatanya.

Ujang : Pak Sodik ketipu. Itu baru saya dengar 
da ri ceramah di TV tadi pagi, sebelum sa
ya berangkat ke sini, denger sekilas saja 
hehehehe...

Pak Rojak : Biarpun sedikit tapi bisa diinget kan bagus, 
apalagi kalau diamalkan.

Pak fredy : Soal pemadam kebakaran, saya jadi teringat 
pemadam kebakaran di Pertamina, itu penting 
lho, agar kita siap sedia kalau suatu waktu 
terjadi kebakaran di kantor kita. Mudah
mudahan sih tidak, tapi persiapan kan perlu.

Pak Tedy : Iya,  ngeri juga kalau denger berita kebakaran 
yang beruntun, kebakaran Pasar Senen, ke
ba karan pabrik sendal Swalow, kebakaran di 
permukiman.

Pak Rojak : Betul, hidran tidak berfungsi, tidak ada isinya, 
itu kan konyol. Pas diperlukan ternyata mereka 
tidak siap. Kenapa tidak dikontrol. Kita untuk 
Pertamina jadi khawatir, takut mobil yang tidak 
jalan, atau alatalat macet. Yu, ah waspada.
MPNS



10No. 13
Tahun XLVI, 29 Maret  2010APKIPRAH anak perusahaan

PEP Media Gathering :
Meet & Greet to 
Synergize the Spirit

Pertagas Bersiap IPO di Tahun 2012

Tugu Pratama Bangun Pemahaman 
Asuransi Migas
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BANDUNG – Dalam rangka membangun pemahaman 
para pelaku industri minyak dan gas (migas) terhadap 
asuransi migas, PT Tugu Pratama Indonesia melaksa
nakan Workshop Drilling Oil & Gas Insurance yang ber
langsung di Ruang Seminar Hotel Holiday Inn Bandung, 
Kamis (11/3). 

Workshop yang berlangsung selama dua hari ini 
di hadiri oleh Direktur Pemasaran PT Tugu Pratama 
In donesia Mohammad Jusuf Adi, President Direktur 
Synergy Risk Management Rifky Assamady, Kepala 
Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan BP Migas 
Bambang Yuwono, pembicara Internasional dari NRG 
– Aberden yaitu perusahaan yang bergerak dibidang 
evaluasi Drilling Well (Scotlandia dan Singapura), dan 64 
peserta workshop yang terdiri dari  Kontraktor Production 
Sharing (KPS), BP Migas, serta perwakilan dari masing
masing konsorsium. 

Menurut Mohammad Jusuf Adi, acara ini sebagai 
bagian dari konsorsium 2008 2010 yang tujuannya 
adalah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman 
diantara pelaku industri asuransi maupun pihak yang 
terkait dalam asuransi migas sehingga lebih mengetahui 
tindakantindakan yang harus dilakukan jika terjadi 
suatu kecelakaan atau musibah yang mengakibatkan 
kerusakan atau kerugian. 

“Melalui workshop ini diharapkan akan bisa saling 
menunjang kedua belah pihak baik dari sisi pengguna 
maupun pemberi jasa asuransi sehingga para peserta 
akan mendapatkan gambaran yang lebih tajam dan luas 
terhadap isuisu yang menjadi permasalahan dan akan 
dapat lebih baik lagi sehingga akan menunjang target 
pemerintah dari segi produksi migas,” kata Adi. 

Lebih lanjut Rifky Assamady menjelaskan, ke
terlibatan Synergy adalah sebagai pihak konsultan 

JAKARTA – “Di usianya yang ketiga tahun, saya 
berharap Pertamina Gas dapat terus berkembang mejadi 
perusahaan yang disegani di Indonesia dan juga bisa 
merambah ke luar negeri. Tetapi tidak hanya Pertamina 
Gas yang berjalan sendiri melainkan adanya sinergi mau
pun alignment dengan anakanak perusahaan Pertamina 
dari seluruh direktorat yang ada,” ujar Di rektur Utama 
Pertamina Gas Suharjanto di selasela syukuran HUT 
ke3 Pertamina Gas, di Gedung Oil Cen ter Jakarta.

Lebih lanjut Suharjanto mengatakan dalam tiga 
ta hun perjalanan Pertamina Gas sudah menunjukkan 
trend yang sudah bagus. Dimana laba usahanya terus 
meningkat. Kenaikannya di tahun 2008 Rp 614 miliar, 
tahun 2009 itu menjadi dua kali lipat sebesar Rp 1,2 miliar 
revenuenya, dan di tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 
1,9 miliar.

“Ini yang kita akan capai sampai tahun 2010. Apa
lagi Dirut Pertamina Korporat Karen Agustiawan telah 
memberikan sinyal kepada kami bahwa Pertagas 
akan di IPO pada 2012 atau 2013. Nah, untuk itu kami 
harus mempersiapkan diri untuk menuju kesana,” ung
kapnya.

Adapun strategi yang dipersiapkan untuk menuju 
IPO tahun 2012, Pertama, laba harus meningkat dalam 
waktu tiga tahun berturutturut. Itu sudah dilakukan 
oleh Pertamina Gas, tercatat mulai dari 2008 sampai 
2009 revenue sudah naik, dan untuk 2010 kemudian 
realisasinya tercapai sehingga tiga tahun naik meskinya 
tetap dipertahankan kenaikan tersebut. Kedua adalah 
pelaksanaan dari Good Corporate Governance (GCG), 
karena semua ada aturan mainnya, mulai dari cara ber

bisnis harus mengikuti tatanan yang baik dan itu yang harus 
dipertahankan.

“Selain itu, juga dari sisi operasi keandalan daripada pipa 
harus diperbaiki. Kenapa? Karena kebanyakan umur dari pipa
pipa Pertamina gas sudah tua kondisinya. Sejak Pertamina 
dulu berdiri hingga sekarang, dan inilah yang harus diperbaiki 
dan dipertahankan sampai mempunyai long life yang baik,” 
papar Suharjanto.

Menurut Suharjanto, dari sisi pengembangan, Pertagas 
ingin mengoptimalkan semua aset yang ada. jadi yang sekarang 
misalnya gasnya belum penuh, cari tambahan gas yang 
mengalir lebih banyak lagi. 

“Untuk strategi pencapaian target di tahun 2010 ada be
berapa pekerjaan yang harus dikerjakan, penyelesaian masalah 
tarif gas yang melalui pipa yang kemarin belum tersosialisasikan 
karena belum ada keputusan dari Menteri ESDM, mudahmu
dahan dapat terealisir di tahun 2010 ini,” harapnya.MPNDJ
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yang melakukan survey dan mengevaluasi yang telah terjadi di 
lapangan untuk disampaikan kepada para KPS dan konsorsium 
sehingga para peserta workshop bisa mengetahui risiko yang 
telah ditransferkan untuk bisa mendapatkan recovery yang 
sepadan jika pihak tertanggung mendapatkan musibah atau 
kecelakaan. 

Konsorsium yang dibentuk sejak tahun 2008 ini terdiri dari 
PT Tugu Pratama sebagai Leader, PT Asuransi Jasa Indonesia 
(Jasindo), dan membernya terdiri dari Central Asia, Astra Buana, 
Sinar Mas, Wana Artha dan Panin Insurance. 

Selain itu Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Perpajakan 
BP Migas Bambang Yuwono  juga menyampaikan bahwa ke
gagalan dalam drilling tentunya ada dua aspek yaitu tertundanya 
produksi dan adanya kerugian akibat risiko. Sehingga jika risiko 
dikelola dengan benar, maka akan bermanfaat untuk menunjang 
peningkatan produksi sekaligus menekan cost recovery. 

“Workshop ini  sangat bermanfaat sekali karena kita dapat 
pelajaran yang lebih banyak mengenai aktifitas drilling, sehingga 
bisa mengetahui risikorisiko yang akan terjadi dan bagaimana 
cara menyikapi risiko tersebut, cara pencegahan risiko, dan 
berbagai hal yang berkaitan dengan quality management. Saya 
berharap ke depannya kegiatan ini bisa dilaksanakan minimal 
setahun sekali dengan peserta dari perwakilan drilling ditiap 
KPS yang jauh lebih mengetahui aktifitas di lapangan dan 
risiko yang dihadapi oleh pekerja drilling itu sendiri,” kata salah 
satu peserta workshop dari Staf Asuransi Pertamina EP Kurnia 
Suryaningsih.

 PT Tugu Pratama Indonesia sebagai anak perusahaan dari 
PT Pertamina yang didirikan dengan tujuan untuk mengelola 
asuransiasuransi yang dipersiapkan untuk menghadapi  risiko
risiko yang beragam dalam industri minyak dan gas bumi serta 
kegiatankegiatan lain yang terkait usaha dibidang Asuransi 
Umum, Reasuransi dan termasuk Asuransi Syariah.MPIK

CIREBON  sebanyak 65 wartawan media massa baik cetak 
maupun elektronik se wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka 
dan Kuningan hadir dalam media gathering yang dilaksanakan 
oleh Hupmas Region Jawa di Mess Apel, Pertamina EP Region 
Jawa Klayan, barubaru ini “Tiga puluh delapan berasal dari 
media cetak, dua puluh tiga adalah TV baik lokal maupun 
nasional, dan empat sisanya adalah radio lokal,” tutur Dian 
Hapsari, Asman Hupmas Region Jawa. 

Kegiatan ini didasari oleh masih kurangnya pengetahuan 
masyarakat terhadap proses bagi hasil migas dan posisi 
Pertamina EP sebagai anak perusahaan Pertamina sehingga 
keberadaan wartawan yang juga sebagai stakeholder juga 
dapat menjadi media informasi dan pengetahuan seputar bagi 
hasil migas dan posisi Pertamina di mata hukum migas sebagai 
kontraktor. 

Acara yang berlangsung satu hari penuh ini, diawali de
ngan sekilas posisi Pertamina EP sebagai kontraktor dan 
Pro ses Hasil Bagi Migas. “Masingmasing pembicara kami 
datangkan langsung dari sumbernya, yaitu Dedi Setiardi Ka. 
Dinas Pengkajian Kontributor (Divisi Hukum BP Migas) dan 
Siwi Pamungkas, Ka Seksi Hasil Bagi Migas Direktorat Jendral 
Migas (Dirjen Migas),” Jelas Wresniwiro Manager Legal and 
Relation Region Jawa. 

Tidak hanya  class room, seluruh media pun diberikan 
kesempatan berkunjung ke lapangan KRL (Karang Luhur) 
desa Sukra Wetan kecamatan Sukra Kab Indramayu. Seluruh 
wartawan diperlihatkan kegiatan operasional mencari sumur 
sesungguhnya. “Ternyata susah sekali ya, mencari minyak 
dalam tanah,” komentar salah satu wartawan. “Saya jadi 
mengerti bagaimana sulitnya bekerja di lapangan dengan 
kondisi yang panas seperti ini, mengoperasikan alatalat be
rat, mendapatkan titik sumber hidrokarbon dalam tanah,” 
tambahnya.  

Selain membangun hubungan yang sinergis dengan media, 
memberikan informasi seputar kegiatan operasional perusahaan, 
serta mendapatkan dukungan dari media yang merupakan 
bagian dari stakeholder yang juga merupakan bagian terpenting 
untuk memperlancar kegiatan operasional kita. “Dukungan 
media kami dapatkan dari beritaberita yang seimbang, atau 
cover both side. Sehingga tidak melulu memberitakan yang 
negatif saja seputar kegiatan Perusahaan. Jadi kami berharap 
melalui acara ini, Pertamina dengan wartawan dapat menjadi 
partner yang baik, saling mengkoreksi dan saling memberikan 
konfirmasi bila ada isue atau berita seputar Perusahaan,” jelas 
Pjs General Manager PT Pertamina EP Region Jawa, Pribadi 
Mahaguna Bangsa dalam sambutannya.MPPEP REG.JAWA
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Rukmi Hadihartini : 
Lakukan Speed Up  
untuk Transformasi 
Melalui Culture 
Change

Pertamina Sumbang Rp 3,7 Miliar 
untuk Kabupaten Bekasi

JAKARTA – “Sebagai insan Pertamina kita harus 
bertanggung jawab terhadap culture change karena 
ki ta sadari Program Transformasi tetap berlanjut 
dan kita akan melakukan akselerasi transformasi se
hingga dibutuhkan peningkatan internal capability 
untuk mendukung perubahan mainset dan perubahan 
budaya”.

Demikian disampaikan oleh Direktur SDM Pertamina 
Rukmi Hadihartini saat membuka acara Workshop 
Culture Change yang berlangsung di Lantai 21 Kantor 
Pusat Pertamina, Rabu (17/3). Untuk core Program 
dalam workshop ini adalah Break Through Project 
(BTP), Performance Management System (PMS) Cycle, 
People Review, TLE Program, Program Pengembangan 
Eksekutif Pertamina (PPEP) dan Pertamina Clean.

Rukmi mengatakan bahwa seluruh insan Pertamina 
harus melakukan speed up untuk transformasi sehingga 
dibutuhkan pemahaman dan penyamaan persepsi yang 
selaras dalam merancang culture change menjadi 
Good Great dalam rangka memenuhi kompetensi 
dan leadership yang terbaik. “Kita harus bekerja yang 
menghasilkan inovasiinovasi dan terobosanterobosan 
untuk menunjang transformasi,” kata Rukmi.

Menurut Koordinator Integrasi Budaya Kinerja Perta
mina, Erni Ginting bahwa untuk melakukan perubahan 
budaya dan mainset dibutuhkan energi. Culture Change 
tidak lepas dari transformasi dan mengenai budaya tidak 
cukup hanya memberikan insentif tapi harus merubah 
mainset. 

“Mengenai masalah budaya kinerja dalam Pertamina 
harus paham atas sasaran perusahaan dalam mencapai 
visi dan misi. Sehingga dibutuhkan budaya kinerja yang 
benar jika ingin kompetitif melalui cara berpikir yang 
baru,” kata Erni.

Tema aksi dalam kegiatan ini yaitu, memperkuat 
keterlibatan pekerja dan memahami visi, memperkecil 
leadership  fokus pada pekerja muda, meningkatkan 
Peo ple Performance Management, membangun kapa
bilitas dengan meningkatkan internal development, 
mo tivasi dengan membangun budaya berbasis nilai 
yang kuat, motivasi dengan menjamin ketersediaan dan 
transparansi kesempatan (opportunities). 

Selain itu, mendorong inovasi berkelanjutan dan 
ide cross pollination (kerjasama lintas sektoral), terus 
membangun execution excellence dan menjaga sense 
of urgency transformasi.MPIK 

HSE Town Hall Meeting : Ajang Dialog Pekerja RU IV - Manajemen
CILACAP - Untuk meningkatkan Health Safety & Environmental 
(HSE) awareness dan percepatan pembangunan budaya HSE 
bagi seluruh pekerja dan mitra kerja, fungsi HSE RU IV bekerja 
sama dengan OPI menyelenggarakan HSE Town Hall Meeting 
di gedung Patra Ria Komperta Donan pada Selasa, (9/3).  Untuk 
session I diikuti oleh pekerja,  dan mitra kerja shif B. 

HSE Town Hall Meeting merupakan ajang pertemuan antara 
tim manajemen dengan pekerja yang dalam pelaksanaannya 
sengaja di desain  penuh kedekatan, keakraban tanpa adanya 
batasan antara pimpinan dan bawahan, semua berbaur menjadi 
satu, mengingat HSE tidak memandang jabatan akan tetapi 
semua memiliki hak yang sama. “Hal ini dilakukan dengan 
harapan adanya keterbuakaan dan bisa saling memberikan 
masukan terkait pelaksanaan HSE,” papar Manager HSE 
Bambang Windu Rahardjo.

Selain itu juga, tim manajemen dan HSE mengajak untuk 
berdialog langsung dengan pekerja secara terbuka guna 
mendapatkan kritik sekaligus masukan dari pekerja menyangkut 
pelaksanaan HSE di lapangan, untuk selanjutnya  akan 
dicarikan solusinya. 

Hal yang sama juga dipertegas oleh GM RU IV Cilacap 
Syofrinaldy. “HSE adalah milik kita bersama, dari kita oleh 
kita dan untuk kita semua. Karena itu, saya minta dukungan 
dari semua pihak, baik pekerja maupun mitra kerja untuk 
mempertahankan sertifikat SMT yang notabene tidak terlepas 
dari  HSE. Termasuk dukungan dalam meraih penghargaan 
Proper peringkat gold dari Kementrian Negara Lingkungan 
Hidup RI ke depan,” ujar Syofrinaldy.

Bertindak sebagai pembicara dalam pelaksanaan HSE Town 
Hall Meeting Session I adalah Herman Sumantri menyampaikan 

tentang Proper, R. Tri Suryanto membahas tentang SMT, MKP 
& SIKA oleh Arjon Siagian dan Bambang Windu Rahardjo 
menyampaikan tentang Lesson Learn.MPRUIV
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BEKASI – Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pertamina 
memberikan bantuan pendi
dikan dan kesehatan sebesar 
Rp 3,7 miliar. Kepada 172 
sekolah lanjutan atas Bekasi 
dan pembangunan ruang ra
wat inap di puskesmas (pusat 
kesehatan masyarakat) Bekasi. 
Kegiatan ini merupakan ben
tuk tanggung jawab sosial 
Pertamina sebagai perusahaan 
perusahaan Badan Usaha 
Milik Negera (BUMN), yang 
bergerak di dalam minyak dan 
gas bumi. Kegiatan berlang
sung di Bantar Gebang Bekasi, 
Jumat (19/3).

Adapun bantuan pendidikan 
yang diberikan kepada 172 
se kolah (SMA, SMK, dan 
Mad rasah Aliyah) berupa 

dua buah komputer dan satu 
buah printer, dengan masing
masing senilai Rp 10.000.000. 
Sedangkan untuk kesehatan 
bantuan yang diberikan beru
pa pembangunan ruang rawat 
inap Puskesmas Bekasi de
ngan ukuran 8 x 12 meter.

 “Jadi untuk pendidikan 
Pertamina total bantuan 
yang diber ikan sebesar 
Rp 3,4 miliar. Sedangkan 
untuk kesehatan Pertamina 
memberikan bantuan sebesar 
Rp 288 juta,” ujar Manajer 
CSR Pertamina Guntara.

Guntara juga menjelaskan 
program ini tidak berhenti di 
sini saja, tetapi berkelanjutan. 
Untuk pendidikan fasilitas 
yang diberikan salah satu nya 
untuk mendukung terlaksa

nanya kegiatan belajar dan 
mengajar dengan baik. Se
dang kan untuk kesehatan, 
lanjutnya, memang diberikan 
dalam bentuk sarana dan 
fasilitas juga. “Apalagi seka
rang tuntutan kesehatan 
ma syarakat menengah ke 
bawah cukup tinggi. Dengan 
adanya ruang rawat inap di 
puskesmas paling tidak dapat 
meringankan masyarakat ka
langan menengah ke ba wah 
untuk mendapatkan pela yan
an kesehatan dengan layak,” 
paparnya.

Guntara juga menjelaskan 
misi dari CSR Pertamina, 
yaitu melaksanakan komitmen 
korporat atas tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang 
akan memberikan nilai tambah 

MEDAN – Saat memilih ba
han bakar untuk kendaraan 
ber motor, pastikan sesuai 
de ngan spesi fikasi kebutuhan 
BBM kendaraan tersebut. Mi
salnya, mobil atau sepeda 
motor dengan kebutuhan 
BBM beroktan di atas 90 tidak 
dianjurkan menggunakan BBM 
beroktan 88. 

Itulah salah satu tips yang 
disampaikan Ast. Customer 
Relation Pertamina Pemasaran 
Region I, Rustam Aji, dalam 
acara Product Knowledge 
Sharing  di SMA Angkasa 
Medan, Sabtu siang (06/03). Di 
hadapan 70an siswa tersebut, 
Rustam juga memberikan tips
tips lain ter kait cara memilih 
produk pelumas. 

“Ada tiga jenis bahan dasar 
pelumas, yaitu full base oil (mi

Pertamina Bagikan Tips kepada Pelajar
ne ral murni), semi-synthetic 
(cam puran minyak & bahan ki
mia) dan full-synthetic (murni 
ba han kimia). Bahan dasar 
pelumas sintetik sangatlah 
mahal. Maka, agak aneh jika 
ada produk pelumas yang 
mengaku full synthetic namun 
dipasarkan dengan harga di 
bawah Rp 100 ribu. Jadi, hati
hati dalam memilih,” ujarnya. 

Usai dibagikan tipstips 
sederhana tersebut, sejumlah 
pelajar mengaku mendapat 
pengetahuan baru. “Seka
rang lebih tahu bagaimana 
cara memilih bahan bakar 
dan pelumas yang tepat un
tuk kendaraan saya,” ujar 
Rahmat, salah satu siswa. 
Hal senada disampaikan 
Eka yang kini mengetahui 
bagaimana cara menentukan 

dan memanfaatkan bahan 
bakar dengan baik. 

D a lam  k es em pa tan 
ter sebut, Pertamina juga 
menjelaskan tentang bisnis 
Migas, termasuk tentang 
trans formasi dalam tubuh 
Pertamina hingga masuknya 
pemain asing  dalam penge
lolaan BBMPSO di Medan. 

Adanya kompetitor asing 
tak menyurutkan loyalitas 
pelajar ter hadap produk 
dalam negeri. Noval salah 
seorang peserta berujar, “Se
karang masih pakai produk 
Per tamina, karena lebih jelas 
kualitasnya dan harganya 
lebih murah. Selain itu, ini 
juga untuk menghargai karya 
Negara sendiri.” Pernyataan 
tersebut diamini rekan
rekannya yang lain.

Menanggapi hal tersebut, 
Rustam menyatakan sangat 
berbangga ka rena seluruh 
produk Pertamina te lah 
d iaku i  keunggu lannya , 
seperti pelumas yang telah 
mendapa tkan  approva l 
dari berbagai lembaga dan 
institusi otomotif. “Siapa lagi 
yang akan mencintai produk 
dalam negeri kalau bukan 
kita?” singkatnya menutup 
presentasi.

Selepas mendapatkan 
ma teri tentang pemilihan 
BBM dan Pelumas, para 
p e s e r t a  d i b e r i  b e r k e 
sempatan untuk melakukan 
simulasi berkendara aman 
yang diadakan bekerjasama 
dengan Astra Honda Motor.
MPPMS REG.I 

kepada semua pemangku 
kepentingan untuk mendukung 
pertumbuhan perusahaan 
serta melaksanakan tanggung 
jawab korporat dan kepedulian 
sosial untuk sebuah pemba
ngunan masyarakat yang 
berkelanjutan.

“Sedangkan tujuan dari 
CSR itu sendiri adalah untuk 
membangun hubungan yang 
harmonis  dan atmosfer 
yang kondusif untuk mendu
kung aktivitas korporat, me
nyumbang penyelesaian ma
salah sosial, meningkatkan 
nilai dan budaya korporat 
da lam strategi korporat, 
dan membangun citra serta 
reputasi korporat,” ujar Gun
tara.MPNDJ
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UBEP Limau Bantu 
1400 Bibit Sawit 
untuk Desa Binaan

Pertamina Dukung Indonesian 
Song Festival 2010
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CILACAP -  RU IV Cilacap terus berupaya mensosialisasi
kan kegiatan lingkungannya tidak hanya di lingkungan 
internal tetapi juga kepada lingkungan eksternal seperti 
yang dilakukan kepada siswa SLTP dan SLTA seeks 
Kotip Cilacap, di SMAN III Cilacap, (17/2).

Drg. R Sutarno mewakili GM RU IV mengungkapkan 
arti penting pengelolaan sampah, seperti untuk keber
sihan, kenyamanan, keasrian dan kesehatan. Sutarno 
menjelaskan, RU IV sendiri sudah mengolah sampah
sampah daun dan limbah lainnya menjadi pupuk or
ganik yang diberi nama Patra Ganik IV. “Pengetahuan 
mengolah kompos inilah yang dibagikan  RU IV kepada 
siswa SLTP & SLTA di Cilacap. Dengan harapan mereka 
dapat meng o lah sendiri sampah di lingkungannya. Di 
sam ping juga untuk mengurangi penumpukan sampah 
di TPS,” ujar Sutarno.  

Praktek pembuatan kompos disosialisasikan oleh 
Herman Sumantri (HSE RU IV). Herman menjelaskan  
metode pembuatan kompos mulai dari persiapan sam
pahnya, activator, air, tetes tebu, arang, rumput dan 
bagaimana mencampur bahanbahan tersebut dengan 
perbandingan yang sesuai untuk kemudian dimasukkan 
ke dalam rotary kiln (mesin pengolah sampah).MPRUIV

JAKARTA –  Per tamina 
memberikan apresiasi ter
hadap karya musik anak bang
sa dalam bentuk memberikan 
bantuan sponsor untuk pe
nyelenggaraan Indonesian 
Song Festival – Asean Song 
and Culture Festival 2010. 
Grand Final Indonesian Song 
Festival  diselenggarakan 
di Ball Room XXI Djakarta 
Theater, Kamis (18/3). 

Indonesian Song Fes
tival 2010 mengambil se
mangat yang sudah tidak 
lagi diselenggarakan hampir 
19 tahun sejak tahun 1991. 
Tema dalam festival kali ini 
adalah “Kita Semua Satu” 
karena musik adalah alat pe
mersatu sekaligus sebagai 
pembentukan moral dan ka
rakter bangsa. Grand Final 
Indonesian Song Festival 
ini diselenggarakan di bu
lan Maret sebagai simbol 
pe ringatan “Hari Musik In
donesia”.

Kegiatan ini dimaksudkan 
untuk memberikan kesem
patan bagi para pencipta 
la gu Indonesia untuk me
ngembangkan bakatbakat 
dan kreatifitas mereka di 
bidang seni musik untuk men
jaring caloncalon maestro 
komposer Indonesia di masa 
datang. Diharapkan para 
finalis yang hampir 80 persen 

ini adalah generasi muda 
dapat mengukir sejarah ba
ru dalam khasanah musik 
Indonesia.

Festival kali ini telah 
meng   hadirkan 12 grand finalis 
In donesian Song Festival 
se bagai tawaran kreatif bagi 
pencerahan Industri Musik 
Indonesia. Sekretaris Perse
roan Pertamina Toharso da
lam kesempatan tersebut 
memberikan penghargaan 
bagi 12 finalis tersebut. 

Adapun ke12 Grand fi
nalis ini disaring dari lagu 
yang terdaftar sebanyak 1248 
buah lagu yang masuk dalam 
berbagai tema yang variatif 
serta didasari pada substansi 
kejatidirian Indonesia dari ber
bagai Pencipta Lagu Warga 
Negara Indonesia di seluruh 
dunia, tanpa batasan usia.

Indonesian Song Festival 
tahun ini dimenangkan oleh 
I Gde Kurniawan dari Bali 
dengan judul lagu Juara Sejati 
(Ja ya lah Indonesia). Selain 
men dapatkan hadiah mobil, 
pemenang ini akan mewakili 
Indonesia untuk Asean Song 
and Culture Festival 2010. 
Kriteria penilaian dewan juri 
didasarkan pada beberapa 
hal yaitu originalitas, estetika, 
komunikatif, harmonisasi dan 
pengayaan atau pengem
bangan sebuah lagu dengan 

memperhatikan lirik, melody 
dan sinkronisasi.

Sebagai Menteri Kebu
dayaan dan Pariwisata, Jero 
Wajik akan selalu mendorong 
dan mendukung secara mo 
ral dan material untuk In
donesian Song Festival ini. 
“Kita harus membangun ka
rakter bangsa melalui seni 
dan budaya karena Indonesia 
sudah membuktikan dir i 
selalu memenangkan kontes 
di bidang musik,” Katanya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama, Vice President 
Corporate Communication 
Per tamina, B. Trikora Putra 
mengatakan, keterlibatan 

MUARA ENIM - Sebagai wujud kepedulian untuk men
ciptakan green planet (Bumi Hijau), Unit Bisnis Pertamina 
EP (UBEP) Limau memberikan bantuan berupa 1400 
bibit sawit untuk desa binaannya, Desa Tebat Agung, 
Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim.  
UBEP Limau berusaha mendorong desa tersebut menjadi 
mandiri, dengan secara tidak langsung meningkatkan 
perekonomian warga dan pemerintahan desa.

Dengan bantuan ini, ke depannya diharapkan peme
rintah Desa Tebat Agung dapat mencari dana sendiri 
untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraannya. 

Camat Rambang Dangku Syarifuddin mengungkapkan 
kegiatan ini merupakan terobosan baru dalam mening
katkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). “Jika 
pohon sawit yang ditanam menghasilkan, otomatis 
ha  silnya bisa dijual. Keuntungan yang diperoleh bisa 
dipergunakan untuk pembangunan desa. Hal ini dapat 
dijadikan contoh bagi desa lainnya untuk mencari sumber 
pendapatan desa. Demi mencapai desa mandiri demi 
kemajuan masyarakat,” ujar Dangku.

Selain bibit sawit ini UBEP Limau juga akan memper
hatikan bidang lain melalui program Corporate Social 
Res ponsibility, seperti pendidikan, keagamaan, dan 
ke  sehatan sehingga masyarakat dapat merasakan 
pe ran serta UBEP Limau dalam pro gram peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.MPUBEP LIMAU

Sosialisasi Pembuatan 
Kompos kepada Siswa 
SLTP & SLTA
di Cilacap

Pertamina sebagai sponsor 
acara ini adalah suatu ke
banggaan, karena telah bisa 
memberikan sumbangsih 
ter baik bagi dunia musik In
donesia dan sebagai bentuk 
komitmen Pertamina terhadap 
upaya peningkatan industri 
musik Indonesia. 

“Seperti kita ketahui bah
wa Pertamina adalah milik 
bangsa sehingga sudah ten tu 
Pertamina akan selalu men
dukung seni & budaya anak 
bangsa sehingga Pertamina 
sebagai perusahaan migas 
na sional bisa berhasil menjadi 
perusahaan migas kelas 
dunia,” kata Trikora.MPIK

Sekretaris Perse roan Pertamina Toharso (batik, tengah) foto bersama  dengan 
12 grand finalis In donesian Song Festival.




