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Pertamina giat menjaring investor baru  
untuk mengembangkan bisnisnya. Salah 
satunya dengan berpartisipasi dalam 
Konvensi dan Pameran Migas IPA ke-34,  
di Jakarta (18-20/5). Ajang ini merupakan 
forum prestisius untuk industri migas 
Indonesia, dimana para investor bisa 
mengetahui potensi migas Indonesia 
secara maksimal.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan mengenai wilayah kerja Pertamina kepada Wakil Presiden Boediono di acara Konvensi dan Pameran IPA ke-34, di Jakarta (18/5). 
Dalam kesempatan mengunjungi  stand Pertamina tersebut, Boediono didampingi Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

BERIKAN SUARA ANDA 
DALAM THEME-O-METER

10 MEI - 10 JUNI 2010
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Menempati Suatu Posisi 
Ada Syaratnya

Pengantar Redaksi:
Sekarang memilih pekerja 

untuk menempati posisi tertentu 
semakin selektif dan tidak sistem 
urut kacang atau berdasarkan 
senioritas. Pertamina saat ini 
tengah membuat Talent Pool 
sebagai wadah pemimpin masa 
depan (di mana anggotanya 
bisa keluar masuk tergantung 

performance-nya). Apabila Perusahaan membutuhkan 
kandidat untuk jabatan tertentu, prioritas akan diambil dari 
“Pool” ini. Khusus untuk jabatan / posisi tertentu masih harus 
mengikuti tahapan-tahapan seleksi. Berikut penjelasan Senior 
Vice President HR Mamad Samadi kepada Media Pertamina 
di ruang kerjanya, Kantor Pusat Pertamina, 27 April 2010. 

Bagaimana dengan sistem karir? Apakah masih 
dengan sistem urut kacang? Sekarang ini tidak ada lagi urut 
kacang, karena untuk menempati suatu posisi, persyaratannya 
sangat jelas. Untuk menjadi seorang manajer, tentunya 
akan dilihat kinerjanya, dilihat track record-nya, dilihat hasil 
asessment-nya, walaupun hasil asessment bukan satu-
satunya tetapi merupakan suatu prasyarat.

Kalau orangnya bagus, tetapi hasil asessment-nya masih 
kurang sedikit biasanya dijadikan PJ (pemangku jabatan) 
terlebih dahulu sambil dilihat kinerjanya selama tiga sampai 
enam bulan ke depan, kalau bagus langsung diangkat menjadi 
pejabat yang definitif. Tapi kalau memang hasil assessment 
nya sangat jelek, dapat diartikan potensinya masih belum ada. 

Pemilihan calon pejabat ini tidak melihat apakah calon 
tersebut masih baru atau orang yang lebih junior, kalau 
memang mempunyai kinerja yang bagus di dalam keseharian 
selalu mempunyai ide cemerlang dan bisa diimplementasikan, 
hasil DDI-nya bagus itu akan lebih cepat menduduki posisi. 

Orang lama yang tidak berprestasi dan mempunyai nilai 
asessment yang kurang bagus tidak akan terpilih. Bila hal itu 
terjadi, bisa saja yang mendapat promosi jabatan adalah  anak 
buahnya yang golongannya lebih tinggi. Kalau terjadi demikian, 
HR dan fungsi terkait harus secepatnya memindahkan 
bawahan yang memiliki golongan yang lebih tinggi tersebut; 
atau mempercepat kenaikan golongan atasannya.

Sekarang manajemen memberikan keleluasaan kepada 
siapa saja yang mempunyai atau bisa menjadikan Pertamina 
lebih maju. Karena siapapun yang menjadi the best akan 
mendapat prioritas dipromosikan ke posisi lebih tinggi lagi.

Bagaimana untuk profesional leader di bidang khusus, 
apakah ada wadah tertentu juga? Tentu saja. Spesialis 
dan profesional  ini juga ada wadah/pool-nya. Mereka yang 
berada pada jalur spesialis dan profesional sebetulnya dapat 
dikatakan sebagai tulang punggung Pertamina masa depan. 
Artinya begini, kita lihat dari tiga tahun belakangan kita kurang 
menghargai terhadap orang-orang yang mempunyai keahlian, 
sehingga kita lebih banyak menghargai orang-orang yang 
dijalur manajerial dan struktural.

Sehingga orang-orang yang diberikan tugas belajar oleh 
Pertamina hingga mencapai gelar MSc dan atau Doktor dalam 
bidang ilmu tertentu, sekembalinya kedalam dunia pekerjaan, 
kurang tertarik berkarier dalam jalur spesialis/profesional. 
Mengapa hal ini trerjadi? Tidak lain adalah karena pada saat 
itu kurangnya perhatian dan penghargaan terhadap profesi ini. 

Dalam ketentuan untuk jalur spesialis/profesional, 
Perusahaan memberikan tunjangan khusus Spesialis/
Profesional sebagai penghargaan dan menarik pekerja untuk 
mau berkarier di jalur spesialis /profesional. Kompensasi untuk 
Tunjangan spesialis/profesional lebih tinggi dibandingkan 
tunjangan di jalur manajerial yang setara. Dengan sistem 
ini diharapkan pekerja yang berkarier di jalur ini akan lebih 
tenang bekerja dan mencurahkan segenap kemampuan dan 
keahliannya untuk kemajuan Pertamina serta tidak akan 
menengok kiri-kanan ke jalur manajerial sebagaimana terjadi 
sebelumnya. 

Bagaimana dengan gaji? Penggolongan jabatan dalam 
jalur spesialis/professional ini sifatnya cluster atau range. 
Misalnya dari golongan 5 sampai dengan P2, tergantung 

dari tingkat keahliannya. Dalam range tersebut dibagi lagi 
menjadi beberapa kelompok; sebagai contoh : spesialis muda 
dari gol 5 s/d gol 4; spesialis madya dari gol 3 s/d  gol 1 dan 
untuk spesialis senior bisa sampai gol P2. Nah, pimpinan dari 
kelompok spesialis ini, kalau tidak mendalami satu bidang 
keahlian tertentu, mungkin saja memiliki golongan yang lebih 
rendah dari para spesialis yang dibawahinya secara struktural.

 Kita berharap dengan pengaturan seperti ini, para spesialis/
professional akan merasa lebih nyaman dan itu lah yang 
kita butuhkan. Kalau mereka pergi, siapa lagi yang memiliki 
keahlian kekhususan bidang usaha migas seperti yang digeluti 
oleh Pertamina. Seperti misalnya, ahli reservoir, geologist, 
geophysicist; ahli proses; mereka itulah yang akan membawa 
Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia.

Ketika sistem itu diterapkan pastilah banyak spesialis-
spesialis itu golongannya masih terlalu rendah, padahal dari 
sisi kapasitas sudah merupakan spesialis lama, bagaimana 
proses perubahannya? Bagi yang grade-nya masih rendah 
tetapi kualitasnya tinggi kita bisa speed up asal ada evident-nya 
bagi perusahaan. Tetapi bukan tertutup kemungkinan juga ada 
orang-orang yang singgah di tempat spesialis, tetapi mereka 
hanya mencari “job” atau orang-orang yang “dibuang” (tidak 
berprestasi tapi tidak tega untuk men-nonjobkan). Nah yang 
seperti ini harus kita cegah. 

Jadi kalau mau ke spesialis harus betul-betul mempunyai 
keahlian. Kalau tidak memiliki keahlian jangan ke spesialis, 
karena jangan sampai corp spesialis merasa ada orang 
yang tidak tepat ada di sana. Fasilitas mau spesialis tetapi 
keahliannya tidak ada, itu akan merusak suasana.

Selain jalur manajerial dan spesialis, adakah jalur 
operator? Ada. Kalau di Pengolahan namanya TOK, jadi 
memang orang-orang yang kita create atau hire hanya untuk 
menjadi operator dan kita berharap mereka hanya akan menjadi 
operator seterusnya. Kita sebut mereka itu berkarir di jalur 
professional. Kenapa? Karena kalau mereka yang sudah ahli 
kemudian keluar dari operator, kita akan sulit untuk mendidik 
yang baru lagi. Makanya jenjang karirnya kita buat khusus untuk 
operator tersebut. 

Jadi intinya Pertamina ingin menciptakan ahli-ahli di 
bidangnya, misalnya ahli operator, ahli pajak, ahli renumerasi, 
ahli litigasi hokum dan ahli-ahli dalam bidang lainnya. Jadi setiap 
fungsi bisa mengajukan keahlian yang perlu dipelihara. Dan itu 
efeknya perusahaan yang akan diuntungkan.

Bagaimana untuk pekerja baru lewat jalur BPS? Ada 
program Early Professional Development  atau EPD selama tiga 
tahun. Dengan program EPD, semua BPS dicemplungkan di 
sana. Tidak boleh  masuk ke dalam jabatan  dulu. Tetapi di kotak 
EPD ini ada golongan jabatannya. Mereka tetap memperoleh 
tunjangan posisi. Tahun pertama di BPS di PLC, dua tahun kerja 
muter di fungsi-fungsi yang di bagian tersebut. Siapa the best 
dari mereka, dialah yang lebih dahulu keluar dari kotak EPD, 
mungkin tidak sampai tiga tahun. Dua setengah tahun sudah 
dapat jabatan.

Kalau jelek bisa lebih dari tiga tahun? Bisa. Kalau di situ 
terus berarti orang itu memang jelek. Bisa saja di kotak EPD 
empat tahun, tetap menjadi penghuni asrama EPD. Dia kalah 
terus. Yang menentukan bukan satu orang. Yang menentukan 
adalah Komite, yang memantau mereka banyak.  

Terus program untuk orang-orang NE (non establish). 
Programnya P3K yaitu Program Pembinaan Pekerja Khusus. 
Teman-teman yang tidak punya jabatan kita kumpulkan dalam 
satu kelompok. Gaji yang mereka terima itu lebih kecil karena 
begitu NE  mereka tidak punya tunjangan posisi, besarnya bisa 
25 persen atau 30 persen dari total take home pay. 

Jadi kita coba pancing mereka untuk bangun memperoleh 
jabatan dengan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh 
jabatan itu. Kalau dalam enam bulan tidak perform, ada dua 
pilihan Anda PHK APS atau Anda coba lagi tiga bulan untuk 
dibimbing kembali, tapi dengan perjanjian, kalau tiga bulan 
masih tidak bisa perform, perusahaan akan mem-PHK Anda. 
Mungkin saja merekapun tidak enjoy, namun Perusahaan terus 
membayari terus mereka. Bonus, Insentif, THR, mereka dapat. 
Kasihan Perusahaan ya....MPNS/NDJ
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Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi 
seluruh pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

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

Editorial
Asuransi 

Elpiji 3 Kilogram Potensi Besar Panasbumi Indonesia

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY

Ini adalah solusi yang tepat sekali, ketika 
Pertamina sebagai pihak yang ditunjuk oleh 
pemerintah melaksanakan program konversi 
minyak tanah ke Elpiji akan memberikan asuransi 
kecelakaan diri atau harta benda yang disebabkan 
oleh kecelakaan yang diderita oleh penerima program 
konversi. Asuransi bersifat “Reimbursable Basis” 
(melakukan seluruh pembayaran berdasarkan 
persetujuan dari pihak Penanggung). Asuransi 
diberikan kepada korban yang termasuk dalam 
program konversi dibuktikan dengan adanya “Kartu 
Cacah” dan atau Surat Pernyataan Resmi dari 
Manager Region Pertamina setempat.

Sejak Mei 2007 sampai akhir April 2010 Pertamina 
telah mengedarkan 40 juta paket Elpiji 3 kilogram. 
Dalam periode sejak 2008 sampai April 2010 telah 
terjadi 47 kasus kecelakaan terkait Elpiji 3 kilogram. 
Dengan melihat kecilnya rasio perbandingan antara 
jumlah produk yang beredar dan jumlah kasus 
kecelakaan, maka sulit dibuktikan kalau kasus 
kecelakaan itu terkait langsung dengan standar mutu 
produk paket Elpiji 3 kilogram. Tabung-tabung dan 
kelengkapan paket Elpiji 3 kilogram sudah terjamin 
mutunya berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
yang bersangkutan, yaitu Standar Nasional Indonesia 
(SNI).

Pertamina telah memberikan penyuluhan soal 
ini baik di media cetak maupun di media elektronik, 
termasuk sosialiasi yang intensif. Maka kalau merujuk 
UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen ada kewajiban konsumen membaca atau 
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 

Semangat UU Perlindungan Konsumen adalah 
adanya keseimbangan dalam perlindungan 
konsumen sekaligus  pelaku usaha, sehingga tercipta 
perekonomian yang sehat. Dengan demikian, kalau 
seandainya seluruh pihak menjalankan kewajibannya, 
maka pemakaian Elpiji 3 kilogram akan aman-aman 
saja. Walaupun dalam pemakaian produk massal 
apapun, risiko-risiko itu sulit dihindari 100 persen.

 Nah, dalam rangka mencari solusi dari persoalan 
risiko yang mungkin terjadi ini, maka Pertamina 

memberikan asuransi 
bagi penerima 
program konversi. 
Walaupun telah 
ada mekanisme 
pemberian asuransi, 
VP Komunikasi 
Pertamina B. Trikora 
Putra kepada pers 
mengharapkan 
semua pihak tetap 
menggunakan bahan 
bakar Elpiji sesuai 
dengan kegunaannya 
dan prosedur 
keselamatan yang 
telah disosialisasikan 
Pertamina untuk 
menghindari 
terjadinya kecelakaan 
yang tidak diinginkan.
MP

Pada World Geothermal Congress (WGC) ke-4 di Bali, 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan niat 
bakal memanfaatkan energi panas bumi yang lebih besar 
lagi untuk menambal kekurangan pasokan listrik selama ini. 
Menurut Presiden, energi panas bumi adalah potensi yang 
sudah saatnya dioptimalkan.

Dalam kegiatan tersebut membahas potensi 
penggunaan panas bumi sebagai energi di masa 
mendatang. Bukan tanpa sebab, kebutuhan energi 
semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara isu 
lingkungan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Untuk menggapai posisi nomor wahid, Indonesia 
memerlukan investasi di sektor panas bumi sekitar US$ 
8,6 miliar. Biaya sebesar itu bisa memproduksi pembangkit 
listrik panas bumi (PLTP) hingga 2.885 megawatt (MW). 
Sedangkan potensi geothermal di Indonesia sebesar 40% 
dari potensi panas bumi dunia.

Dalam empat tahun ke depan, Indonesia membutuhkan 
kapasitas PLTP sampai 4.000 MW. Itu memerlukan 
investasi sebesar US$ 12 miliar. Pemerintah sendiri telah 
mengupayakan cara untuk menarik investasi di bidang 
ini. Salah satunya, pemerintah telah menetapkan harga 
patokan tertinggi (HPH) untuk listrik hasil pembangkit 
panas bumi, yaitu US$ 9,7 sen per kilowatt jam. 

Dari hasil WGC, pemerintah pun menandatangani 
12 proyek PLTP sebesar US$ 5 miliar. Perusahaan yang 
meneken kontrak dan menerima izin itu meliputi Pertamina 
Geothermal, PLN, serta investor dalam dan luar negeri. 
Total keseluruhannya mencapai 800MW.

Sebagai wujud dukungan penuh terhadap pemerintah 
dalam pengembangan bisnis industri panas bumi negara 
Indonesia, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) 
sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) 
yang bergerak dalam bidang pengelolaan energi 
panasbumi melakukan penandatanganan Perjanjian Jual 
Beli Uap (PJBU) dengan PT PLN (Persero) untuk disuplai 
ke PLTP. 

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari proyek 
percepatan listrik yang berasal dari energi panasbumi 

yaitu di Kabupaten Lebong yang terletak di dalam Wilayah 
Kerja Pengusahaan (WKP) Hululais Bengkulu guna 
membangkitkan tenaga listrik di PLTP Unit I dan Unit II 
yang berkapasitas 2 x 55 Mega Watt (MW) dengan jangka 
waktu produksi untuk penyaluran uap panasbumi selama 30 
(tigapuluh) tahun sejak tanggal operasi komersial.

Kemudian Kabupaten Kerinci yang terletak di dalam 
WKP Sungai Penuh, Propinsi Jambi guna membangkitkan 
tenaga listrik di PLTP Unit I dan Unit II yang berkapasitas 2 
x 55 MW, dengan jangka waktu produksi untuk penyaluran 
uap panasbumi selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal 
operasi komersial, Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur yang terletak di dalam WKP Kotamobagu, Provinsi 
Sulawesi Utara guna membangkitkan tenaga listrik di PLTP 
Unit I, Unit II, Unit III dan Unit IV yang berkapasitas 4 x 
20 MW dengan jangka waktu produksi untuk penyaluran 
uap panasbumi selama 30 (tigapuluh) tahun sejak tanggal 
operasi komersial.

Selain itu terdapat di Kabupaten Minahasa dan 
Kotamadya Tomohon yang terletak di dalam WKP 
Lahendong-Tompaso, Provinsi Sulawesi Utara guna 
mmebangkitkan tenaga listrik  di PLTP Unit IV yang 
berkapasitas 1 x 20 MW dengan jangka waktu produksi 
untuk penyaluran uap panasbumi selama 30 (tiga puluh) 
tahun sejak tanggal operasi komersial.

Dalam PJBU tersebut, PGE mensuplai uap ke PLTP 
yang akan dibangun PT PLN (Persero) dengan target 
operasi untuk Hululais PLTP Unit I di tahun 2013 dan PLTP 
Unit II di tahun 2014, Sungai Penuh PLTP Unit I di tahun 
2013 dan PLTP Unit II di tahun 2014, Kotamobagu untuk 
PLTP Unit II di tahun 2014; PLTP Unit III dan PLTP Unit IV di 
tahun 2015 dan Lahendong PLTP Unit IV di tahun 2011.

Saat ini PGE menghasilkan listrik sebesar 272 MWe 
yang berasal dari lapangan panasbumi Kamojang (Jabar), 
Lahendong (Sulut), Sibayak (Sumut). Diharapkan pada 
jangka waktu 5 tahun kedepan PGE dapat menghasilkan 
listrik sebesar 1.342 MW.MP
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Depot Rewulu 
Menuju Proper Hijau

Pemasaran Region IV Raih 
Anugerah Kalyana Bhumi dari PWI

Pelumas Sales Region III Edukasi Konsumen

SEMARANG - Komitmen 
Pertamina Pemasaran BBM 
Retai l  Region IV dalam 
upa ya pelestar ian alam 
kembali terapresiasi melalui 
Anugerah Kalyana Bhumi 
dari Persatuan Wartawan 
Indones ia  (PWI )  Jawa 
Tengah 2010. Penghargaan 
tersebut diberikan sebagai 
pengakuan atas program-
program Corporate Social 
Responsibility  (CSR) Perta-
mina yang secara intens 
mem berikan ruang bagi upaya 
konservasi lingkungan.

Penghargaan diberikan 
pada acara Kampanye Jateng 
Hijau 2010 “Sak Uwong Sak 
Uwit” yang diselenggarakan 
di Pendopo Kabupaten Blora 
pada 8 Mei 2010. Pertamina 
dinilai layak menerima peng-
hargaan karena partisipasinya 
dalam sejumlah aksi pena-
naman, resapan air hingga 
kemandirian energi. 

Aksi penanaman tersebut 
antara lain Aksi Penanaman 
Serentak Indonesia One 
Man One Tree tahun 2009 
di Kabupaten Blora dimana 
Pertamina menyumbangkan 
75.000 pohon jati kepada 
Dinas Kehutanan. Sebelumnya 
Pertamina juga bekerjasama 
dengan PWI Jawa Tengah 
dalam penanaman 15.000 
pohon pada 15 April 2009 
yang melibatkan lahan hutan 
Kesatuan Pemangku Hutan 
(KPH) Randublatung, KPH 
Purwadadi, KPH Mantingan-
Rembang, KPH Kabupaten 
Blora dan KPH Pati. Dan 
pa da bulan Mei 2010 ini 
Pe masaran Jateng & DIY 
kembali menggandeng PWI 
Jateng untuk bekerjasama 
dalam penghijauan melalui 
penanaman 5.000 bibit pohon 
mahoni di wilayah Blora.

Tak hanya itu, Pertamina 
Pemasaran Jateng & DIY ju-

ga ikut ambil bagian dalam 
konservasi  mangrove dan 
bakau untuk melindungi pantai 
dari erosi seperti di Pantai 
Tirang, Tugurejo (2.000 bibit 
mangrove), Temanggung 
(10.000 bibit mangrove) dan 
Pantai Teluk Awur, Jepara 
(1.500 bibit tanaman bakau). 

S e l a i n  p e n g h i j a u a n 
dan konservasi mangrove, 
Pertamina juga memberikan 

2.500 alat bor biopori ke-
pada Pemda Jawa Tengah 
yang secara simbolis diserah-
terimakan dari GM Pemasaran 
BBM Retail Region IV Supri-
yanto DH kepada Gubernur 
Jawa Tengah Bibit Waluyo 
pada 3 November 2009. Bor 
biopori berguna untuk me-
lubangi tanah sebagai daerah 
cakupan air.MPPMS REG. IV

JAKARTA - Pelumas Sa-
les Region III  mengadakan 
seminar untuk konsumen dan 
prospek khususnya segmen 
Fleet pada 15 April 2010 di 
Taman Impian Jaya Ancol. 
Kali ini, seminar diberi tajuk 
“Effective and Efficiency 
Through Technology Cha
llenge With Pertamina Lub
ricants Inside”. 

Seminar ini bertujuan 
selain untuk lebih mende-
katkan diri dengan calon 
pe  langgan ,  juga  un tuk 
me   ningkatkan awareness 
dan kepercayaan prospek 

terhadap pelumas  khususnya 
pada segmen fleet. Hal ini 
dilakukan karena disadari 
pen  t i ngnya  me lakukan 
pro  gram sosialisasi terus 
menerus kepada konsumen 
sejalan dengan semakin 
m e  n i n g k a t n y a  i n d u s t r i 
fleet dan masih banyaknya 
prospek khususnya f leet 
serta persaingan yang makin 
ketat. 

Seminar yang diseleng-
garakan di Hotel Mercure 
Ancol ini dihadiri lebih dari 
80 perusahaan yang terdiri 
dari prospek dan konsumen 

Sales Region III. Acara di gelar 
dengan berbagai kegiat an 
menarik. Antara lain, pre-
sen tasi yang disampaikan 
oleh tim spesialis Pertamina 
Pelumas, kuis dan games. Di 
samping itu, juga dihadirkan 
pembicara yang merupakan 
spesial is dan konsultan 
ban Ahmad Hidayat yang 
memberikan paparan tentang 
manajemen ban. 

Pada awal acara, Mana-
ger Industrial Marketing Per-
tamina Pelumas Gigih Wahyu 
mengangkat isu tentang pros
pect & challenge 2010 dan 
Proposal Bisnis Pelumas Per-
tamina dalam pidatonya pada 
saat pembukaan acara. 

Dalam sesi presentasi 
disampaikan tentang teknologi 
pelumasan terkini, HHDO, Oil 
Handling & Monitoring yang 
diisi oleh Ibu Mia Khrisna 
dari team PBD dan Bapak 
Zainul Fathin dari tim spesialis 
pelumas Pertamina. Semua 
presenter yang dihadirkan 
mampu memancing minat 
para peserta untuk bertanya.

Untuk menghangatkan 

sua sana di lakukan kuis 
dan games menarik. Tidak 
terbayang sebelumnya dapat 
meminta seorang pemilik 
perusahaan ekspedisi dan  
PO Bus menirukan gerakan 
binatang tertentu sambil ber-
joget diiringi musik di de-
pan panggung. Hal ini me-
ngundang tawa dari para pe-
serta dan menambah meriah 
suasana.

Di penghujung acara di-
sampaikan testimoni oleh 
salah satu anak perusahaan 
Astra Group  PT Serasi Auto 
Raya (SERA) atau le bih 
dikenal dengan nama TRAC. 
Sebelumnya TRAC terikat 
kontrak dengan sa lah satu 
kompetitor asal ne geri kincir 
angin. Disampaikan TRAC, 
benefit yang didapatkan se-
telah menggunakan pelumas 
Pertamina di antaranya efi-
siensi, technical support dan 
tentu saja keandalan serta 
kualitas pelumas Pertamina. 
Sehingga tidak ada keraguan 
lagi untuk menggunakan 
pe lu mas produksi anak ne-
geri!MPPELUMAS 

Para peserta seminar foto bersama.
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YOGYAKARTA – Setelah dua kali berturut-turut menda-
patkan Proper Biru, kini di tahun 2010 saatnya Depot 
Rewulu mengejar peringkat penghargaan yang lebih 
tinggi dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup 
(KNLH) ini, yaitu Proper Hijau.  

Sebagai salah satu upaya persiapan pencapaian 
Proper tersebut, pada 10 April 2010 dilakukan asistensi 
oleh Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran 
Pertambangan Energi dan Migas Karliansyah serta 
sejumlah pejabat BLH DIY. Asistensi ini dimaksudkan 
untuk mengevaluasi potensi dan kekurangan Depot 
Rewulu untuk diperbaiki demi meraih Proper Hijau. 

Dijelaskan oleh Karliansyah bahwa untuk menuju 
Proper Hijau ada tiga hal utama yang harus di penuhi 
pada saat audit. Yaitu, konservasi sumber daya, 
sis tem manajemen lingkungan dan upaya-upaya 
pengembangan masyarakat sekitar Depot Rewulu.

VP Bussiness Support Ahmad Mizan men-support 
Depot Rewulu untuk tidak hanya mencapai proper di level 
hijau, namun jika memungkinkan harus bisa mencapai 
level gold. Dari 136 Depot BBM yang ada di seluruh 
Pertamina, 10 diantaranya ditargetkan dapat mencapai 
Proper Hijau di tahun 2010 ini. Proper merupakan salah 
satu wujud kepatuhan terhadap regulasi dan sekaligus 
upaya menuju world class company.

Setelah melakukan asistensi, tim dari KNLH mem-
berikan sejumlah poin rekomendasi bagi Depot Rewulu.
Antara lain pelengkapan data neraca penghematan 
energi serta grand strategi pelaksanaan kegiatan CSR 
di sekitar lokasi depot. 

Proper (Penilaian Peringkat Kinerja Penaatan dalam 
Pengelolaan Lingkungan) mulai dikembangkan oleh 
KNLH, sebagai bentuk penghargaan pemerintah di 
bidang lingkungan hidup kepada perusahaan sejak tahun 
1995. Tujuannya untuk mendorong perusahaan agar 
lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. 
Dengan demikian, dampak lingkungan dari kegiatan 
perusahaan dapat diminimalisasi.MPPMSREG. IV

CILACAP - Sebuah perusahaan bisa dikatakan sebagai 
perusahan kelas dunia apabila memiliki tolak ukur kinerja 
yang sebanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis 
lainnya di dunia. Salah satu metode terbaru yang digunakan 
oleh Pertamina untuk memetakan kinerja seluruh Refinery 
Unit adalah menggunakan metode Solomon benchmarking. 
Kick Off Diagnostic Alignment Solomon Benchmarking di RU 
IV digelar pada tanggal 3 Mei 2010, bertempat di gedung 
PWP. Kick Off ditandai dengan pemukulan gong oleh GM 
RU IV Syofrinaldy.

Dalam kesempatan tersebut, GM RU IV Syofrinaldy 
menegaskan kembali komitmen RU IV untuk menjadi kilang 
minyak yang unggul di Asia Tenggara dan kompetitif di Asia 
pada Tahun 2015. Visi kelas dunia ini bukanlah sekedar 
lambang  sehingga diperlukan adanya tolak ukur kelas dunia.  
“Dengan metode Solomon Benchmarking, kondisi RU IV 
dapat dilakukan mapping dibandingkan perusahan lain baik 

Kick Off Solomon Benchmarking di RU IV
dari segi kehandalan, man power, capability, cost, maupun 
managerial-nya.

Adanya benchmark antar RU ini diharapkan dapat 
memastikan setiap RU memiliki keselarasan kinerja dan 
prioritas inisiatif yang tepat untuk mencapai kinerja teratas.

Rencananya di tahun 2010 ini Solomon Benchmarking 
selesai dilaksanakan di seluruh RU. Untuk mengawal ber-
ja lannya Solomon Benchmarking di RU IV, hadir pada 
kesempatan tersebut Central Leader Solomon Benchmarking 
Yamin Yosfiah. 

Yamin mengungkapkan, nantinya dilak sanakan kegiatan 
perhitungan kinerja financial dan operasional guna menen-
tukan posisi setiap RU serta menentukan gap kinerjanya. 
Setelah itu, dilakukan kajian menyeluruh atas roadmap 
inisiatif untuk menentukan seberapa besar gap antar RU yang 
bisa ditutup dengan inisiatif yang ada, kemudian dilakukan 
analisis deep dive dan idea generation.MPRU IV
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Pemasaran Region I Maksimalkan Distribusi  BBM 
MEDAN – Menghadapi pe-
milihan kepala daerah (bupati/
walikota) di Sumatera Utara 
yang dilaksanakan serentak 
pada pertengahan Mei 2010, 
Pertamina Pemasaran Region 
I Sumbagut menyusun strategi 
dan antisipasi dalam rangka 
memberikan kenyamanan 
kepada masyarakat dari sisi 
suplai BBM. Kesiapan ini 
dilakukan dengan tujuan 
agar kebutuhan BBM untuk 
masyarakat selaku konsumen 
senantiasa terpenuhi dengan 
lancar dan dalam jumlah yang 
cukup, sehingga stabilitas 
stok dan harga tetap dapat 
dipertahankan.

Langkah-langkah per-

siapan yang diambil Pema-
saran Region I, antara lain 
adalah dengan melaksanakan 
pemantauan, pengawasan 
terhadap situasi dan kon-
di si penyaluran BBM dan 
LPG, khususnya di sem-
bilan kabupaten/kota yang 
melaksanakan pilkada. Per-
tamina juga berkoordinasi 
dengan instansi dan aparat 
terkait, dalam melakukan 
pe ngawasan terhadap penya-
luran BBM dan Non BBM. 

Pertamina telah memin ta 
pihak SPBU untuk menyedia-
kan stok BBM yang cukup 
di tanki SPBU masing-ma-
sing. Untuk itu, Pertamina 
berkoordinasi dengan  bebe-

rapa bank (BNI, Mandiri, BRI, 
BCA, dan Bukopin), untuk 
tetap melayani pembelian 
BBM dari lembaga penyalur 
(SPBU, Agen) pada hari li-
bur tersebut. Pertamina juga 
menyiagakan semua suplai 
point ( Instalasi/Terminal 
Transit/Depot/DPPU) sampai 
dengan malam hari dan tetap 
dibuka pada hari libur untuk 
melaksanakan penyerahan 
BBM dan Non BBM.

Pertamina menyampaikan 
pemberitahuan kepada pihak 
SPBU, agar mengatur jadwal 
shift kerja operator dan super-
visor SPBU. Ini dimaksudkan 
agar mereka tetap dapat 
mem berikan hak pilihnya, 

tanpa mengurangi pelayanan 
kepada konsumen SPBU. 
Untuk mengantisipasi bila 
terjadi pemadaman listrik, 
pihak SPBU juga diminta me-
mastikan agar genset yang 
ada dapat berfungsi dengan 
baik.

Stok BBM di lima lokasi, 
yaitu Instalasi Medan Group, 
Depot Siantar, Depot Kisaran, 
Depot Sibolga dan Depot 
Gunung Sitoli dalam jumlah 
yang cukup. Pasokan secara 
kontinyu terus ditam bah, 
yang berasal dari Kilang 
Refinery Unit II Dumai (Riau) 
dan impor via Instalasi Tan-
jung Uban (Kepulauan Riau).
MPPMSREG.I

Pembekalan STKP di Cilacap
CILACAP - Menghadapi 
banyaknya perubahan yang 
terjadi, baik organi sasi mau-
pun perubahan bu daya di 
Pertamina, Sistem Tata Kerja 
Pertamina (STKP) mem-
punyai nilai dan arti yang 
sangat penting dalam tumbuh 
kembangnya perusahaan. 

“Dengan begitu, penge-
lolaan STKP yang baik, tertib 

dan rapi menjadi tanggung 
jawab kita bersama,” ungkap 
Bambang Gunadi, Quality 
Management Section Head 
saat membuka pembekalan 
STKP di ruang rapat II Head 
Office pada Selasa, (20/4).

Zaini Arifin dari Quality 
Management menambahkan, 
dari hasil pengamatan bebe-
rapa kejadian yang menimpa 

unit-unit operasi, ditengarai 
adanya pekerjaan yang sub
standard dari STKP. Untuk itu, 
perlu dilakukan pengelolaan 
manajemen STKP  yang serius 
dan konsisten guna kese-
ragaman dan kemudahan pe-
ngendalian. Dengan adanya 
pengelolaan yang baik, diha-
rapkan setiap pekerja tim 
PIC (Personal In Charge) 

bisa membuat dan menyusun 
STKP yang berbasis Proses 
Bisnis Pertamina yang dapat 
dijadikan acuan operasional. 

Pembekalan STKP yang 
diikuti oleh seluruh Tim PIC 
RU IV ini diisi oleh Zaini Arifin 
dan Winarno dari Quality 
Management Engineering 
Development.MPRUIV

JAKARTA - Pengisian Tabung 
Elpiji 3 Kg oleh Pertamina telah 
memenuhi standar keamanan. 
Artinya tabung elpiji 3 Kg 
yang dikeluarkan pertamina 
aman untuk didistribusikan 
kepada masyarakat. Hal ini 
disampaikan VP Corporat 
Communication Pertamina, B. 
Trikora Putra, saat melakukan 
sidak bersama sejumlah war-
tawan ke SPBE (Stasiun Pe-
ngisian Bulk Elpiji) Depot 
Filling Plant II,  Jampea, Tan-
jung Priok, (14/ 5). 

Sistem pengisian tabung 
Elpiji 3 Kg di tempat ini, me-
lewati sejumlah tahap dan  
pengendalian mutu (quality 
control). Diawali dengan 
pemeriksaan tabung kosong 
dari agen, pengisian elpiji 
se  cara otomatis,  hingga me-
leng kapi  rubber seal (karet 
pengaman).  “Rubber seal ini 
harus dimasukkan ke tabung 
elpiji, dan dipastikan tertutup 
dengan plastic  cupnya. Ke-
giatan ini menunjukkan bahwa 
pengisian dan pemeriksaan 
tabung elpiji telah sesuai pro-
sedur, “ terang Trikora.

Selain melakukan pe-
ngisian,  depot ini juga me la-
kukan  pemeliharaan tabung. 
Setiap hari sekitar 1500 ta-
bung masuk ke bagian pe-
meliharaan, dari total 95.000 
tabung yang diisi per hari.  
Pe meliharaan yang dilakukan 
berupa pengecatan tabung 
yang sudah usang. 

Prosedur pemeliharaan 
dilakukan di workshop pe-
mel iharaan tabung, dan 
me lewati sejumlah proses 
meliputi :  valve fitting opening 
(pembukaan katup, sekaligus 
pengosongan sisa gas), shot 
blasting (pengelupasan cat) , 
valve fitting closing (penutupan  
katup), pengecatan, dan 
leakage test (tes kebocoran 
tabung) dengan merendam di 
dalam air.  Sementara untuk 
pengecekan ulang kelayakan 
tabung dilakukan setiap lima 
tahun sekali. Karena tabung 
baru diedarkan tahun 2007, 
maka pengecekan ulang ke-
layakan tabung  baru dila-
kukan tahun 2012.

“Dengan prosedur  ini 
dipastikan tabung-tabung elpiji 

yang diisi Pertamina  telah 
memenuhi  Standar Nasional 
Indonesia, dan memenuhi  
standar keselamatan,” ujar 
Trikora menambahkan.

Kasus kecelakaan aki-
bat penggunaan tabung 
gas, menurut Trikora, lebih 
banyak disebabkan oleh 
k ebocoran gas akibat selang  
bocor, penggunaan kompor 
yang salah,  dan minimnya 
pemahaman masyarakat 
meng gunakan Elpiji yang 
baik dan benar. Di samping 
menggiatkan sosialisasi di 
masyarakat, Pertamina juga 
meningkatkan pengawasan 

ke sejumlah agen, untuk me-
mastikan tabung yang beredar 
tidak dikurangi isi, maupun 
perlengkapan keamanannya.

 Stasiun Pengisian Bulk 
Elpiji (SPBE) Depot Filling 
Plant II  mengoperasikan 120 
unit mesin pengisian gas elpiji 
otomatis, yang merupakan 
terbesar di Asia. Setiap harinya 
rata-rata 95.000 tabung elpiji 
3 kilogram diisi disini.  Suplai 
gas berasal dari Tanjung 
Uban sebanyak 50.000 metric 
ton, yang dikirim ke Tanjung 
Priok lewat Teluk Semangka, 
Lampung dengan sistem  Ship 
to Ship.MPDSU

Pengisian Tabung Elpiji 3 Kg 
Sesuai Standar Keamanan
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Setiap hari sekitar 1500 tabung elpiji masuk ke ruang pemeliharaan untuk 
dicat ulang.

RUPSLB SAHKAN LAPKEU PERTAMINA
Jakarta (Investor Daily) – Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) 
mengesahkan laporan keuanan tahun buku 2006 dan 
2007. Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi, 
dan Telekomunikasi Menneg BUMN Sahal Lumban Gaol 
mengatakan, sesuai laporan keuangan tahun 2006, 
Pertamina meraih laba bersih Rp 21 triliun dan 2007 Rp 
17 triliun. “Setelah 2006 dan 2007, laporan keuangan 
2008 dan 2009 ditargetkan selesai tahun ini juga,” 
katanya. Penyelesaian laporang keuangan merupakan 
prasyarat menjadi perusahaan terbuka tidak tercatat 
yang ditargetkan akhir 2010.

PROYEK GEOTHERMAL BUTUH INVESTASI 
USD12 MILIAR

Jakarta (Seputar  Indonesia )  – Indonesia 
membutuhkan investasi sedikitnya USD 12 miliar untuk 
mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga 
panas bumi atau geothermal. Untuk itu pemerintah 
mengundang investor asal Jerman untuk berpartisipasi 
dalam program 10.000 MW tahap II. “Dari total biaya ini, 
mungkin hanya 30%, saja yang bisa dipenuhi sumber 
pendanaan lokal, seperti dari APBN dan anggaran 
internal PLN. Sedangkan 70% sisanya kami harus 
menggandeng investor asing,” kata Direktur Pembinaan 
Pengusahaan Panas Bumi dan Pengelolaan Air Tanah 
Kementerian ESDM Sugiarto Harsoprayitno. “Ada 26 
titik yang bisa digarap dalam proyek 10.000 MW untuk 
geothermal ini. Kami buka seluas-luasnya kesempatan 
kepada investor manapun mulai dari Jepang, Jerman 
atau dalam negeri sekalipun yang ingin berinvestasi,” 
ujarnya.

PERTAMINA BALONGAN BANTU LESTARIKAN 
BUDAYA LOKAL

Indramayu (Suara Karya) –  Pertamina amat 
peduli pada upaya melestarikan budaya lokal. Sudah 
merupakan tradisi di RU VI Balongan, pada setiap pera-
yaan HUT Pertamina selalu diselenggarakan berbagai 
macam kegiatan.”Tujuan Pertamina RU VI Balongan 
menyelenggarakan lomba tari Topeng Indramayu untuk 
tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Indramayu adalah 
dalam rangka turut mendukung program pemerintah 
melestarikan budaya lokal sebagai pendukung budaya 
nusantara,” ujar Public Relation RU VI Darijanto.

PERTAMINA OPERASIKAN ARMADA BARU
Dumai (Seputar Indonesia) – Pertamina resmi 

mengoperasikan kapal MT Gunung Gelius 8004. Kapal 
berjenis Alframax atau large range memiliki panjang 
243,8 meter merupakankapal terbesar yang dimiliki 
badan usaha milik negara (BUMN) minyak dan gas. 
Kapal berkonstruksi double hull tersebut digunakan 
untuk mengangkut crude oil dari Dumai ke Kilang 
Balongan. Kapal ini juga bisa dioperasikan ke Cilacap, 
Jawa Tengah, dan Balikpapan di Kalimantan Timur serta 
ke luar negeri. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga 
pertamina Djaelani Sutomo, pengoperasian kapal ini 
sangat penting dan merupakan terobosan yang berhasil 
dari para pekerja Pertamina dalam rangka memperbaiki 
keandalan distribusi pada masa depan.

14 KKKS BLOK MIGAS BARU SIAPKAN 
US$146,7 JUTA

Jakarta (Bisnis Indonesia) – Sebanyak 14 kontraktor 
kontak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi 
ditetapkan sebagai pemenang tender wilayah kerja baru 
periode kedua 2009 dengan total komitmen investasi 
3 tahun pertama sebesar US$ 146,7 juta. “Dari 11 
wilayah kerja penawaran langsung, seluruhnya bisa 
ditetapkan pemenangnya. Sedangkan 12 wilayah kerja 
yang melalui tender regular, tiga wilayah kerja yang 
ditetapkan pemenang,” kata Direktur Pembinaan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy 
Hermantoro. Rencana investasi itu akan dialokasikan 
kontrakor untuk G&G sebesar US$13,15 juta, US$15,45 
juta untuk survei seismik 2D sepanjang 9.350 kilometer, 
US$28,50 juta seismik 3D seluas 4.350 kilometer 
persegi, dan pengeboran 8 sumur eksplorasi senilai 
US$ 89,55 juta.MPNDJ
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Lihat dan Pahami Manajemen Mutu 
dengan  Berbagai Gaya dan Pendekatan

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management   (Sumber : Palimirma - Strategic Management Journal)

It’s Time to Share Your Knowledge!!!

Oleh 
 Shynta Dewi 
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

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

Perubahan Budaya 
Berdampak pada 
Kesuksesan 
Transformasi Quitters Are Champions (QAC)

Salah satu aktifitas non primer manusia yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala salah satunya adalah merokok. 
Ada literatur yang mengatakan bahwa manusia sudah mengenal merokok sejak 5000 tahun sebelum Masehi sebagai bentuk 

kegiatan spiritual, walaupun bentuk maupun materi yang dihisap tidak seperti rokok yang kita kenal saat ini. Aktifitas ini 
terus berkembang dan pada  masa sekarang dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita.

Saat ini sebagian besar dari kita sudah mengetahui bahaya dari merokok. Informasi tentang akibat merokok 
terhadap kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, lingkungan maupun kondisi keuangan dengan mudah 

kita dapatkan dari berbagai sumber. Tetapi apakah dengan kemudahan informasi tersebut secara 
otomatis akan menurunkan jumlah perokok di Indonesia? Ternyata tidak seperti itu, kemudahan informasi 

belum berdampak banyak. Hal ini terbukti dengan tren perokok yang meningkat. Data tahun 2001 – 
2005 menyatakan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia meningkat dari 31,8 % menjadi 34,5%. 
Yang mengejutkan adalah bila perokok aktif digabungkan dengan pasif (social smokers) jumlahnya 
akan meningkat dari 62,3% menjadi 65,2%. Ternyata di Indonesia 2 dari 3 orang dewasa adalah 

perokok.
Bagi sebagian orang, merokok adalah suatu kebutuhan utama dalam hidupnya. Hal ini 

tidaklah mengherankan karena rokok memiliki sifat membuat kecanduan. Mekanisme terjadinya 
kecanduan pada rokok diakibatkan masuknya nikotin ke dalam darah. Nikotin akan merangsang 

tubuh mengeluarkan zat yang membuat kita merasa nyaman yaitu dopamine, akibatnya bila 
merokok dihentikan atau kadar nikotin lebih rendah dari biasanya maka gejala-gejala yang 
mengganggu dapat saja muncul. Inilah penyebab utama kegagalan dalam berhenti merokok, 
sebuah penelitian menyebutkan bahwa 7 dari 10 perokok pernah ingin berhenti merokok. Dan 6 

dari 7 orang tersebut gagal berhenti.
Sekedar me-refresh kembali, merokok adalah factor risiko utama terjadinya kanker paru dan 

salah satu factor risiko utama dari penyakit jantung koroner. Selain itu terdapat berbagai penyakit lain 
yang disebabkan oleh konsumsi rokok ini yang sebagian tertulis dengan jelas di kotak rokok. Harus 

diingat bahwa tidak hanya sang perokok yang terancam menderita berbagai penyakit, tapi juga second 
hand smoker atau para perokok pasif, yaitu orang-orang yang berada di lingkungan sekitar sang perokok.
Di dunia usaha, Pekerja yang produktif adalah salah satu komponen penting dalam meningkatkan daya saing 

suatu perusahaan. Dan produktifitas Pekerja dipengaruhi secara langsung oleh kondisi kesehatannya. Hal tersebut 
menjadi dasar bagi Pertamina untuk menyikapi berbagai kemungkinan penyebab penurunan derajat kesehatan, salah 

satunya adalah kebiasaan merokok. Memanfaatkan momentum World No Tobacco Day 2010 yang jatuh pada tanggal 
31 mei 2010, Pertamina mengadakan berbagai kegiatan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan awareness 
Pekerja terhadap bahaya merokok. 

Bentuk kegiatan berbeda-beda di berbagai lokasi kerja, namun khusus di lingkungan Kantor Pusat Pertamina 
kegiatan utama yang dilakukan adalah Program berhenti merokok “Quitters Are Champions (QAC)”. QAC adalah 
sebuah program berhenti merokok dengan metode konseling, pembentukan kelompok suportif dan pendekatan secara 
medikamentosa. Peserta program dibantu mengurangi gangguan akibat berhenti merokok dalam jangka waktu 12 
minggu. 

Program QAC ini relative baru di Indonesia dan di berbagai tempat yang menyelenggarakan terbukti memiliki hasil 
yang baik. Beberapa instansi pemerintah maupun perusahaan swasta sudah menyelenggarakan, dan banyak instansi 
lain akan segera melaksanakan program QAC ini. Pertamina pun tentunya tidak mau ketinggalan dalam hal-hal yang 

bisa member kontribusi positif bagi Perusahaan. Program QAC diselenggarakan bekerjasama dengan 
salah satu perusahaan farmasi terkemuka di dunia yang akan mendampingi pelaksanaan kegiatan dari 
awal hingga selesai. Apabila memungkinkan, tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ada perluasan 

pelaksanaan program di lokasi kerja yang lain.
Bagi anda para perokok yang ingin berhenti merokok, kami ajak anda untuk menjadi 

seorang juara (champion) dengan mengikuti kegiatan QAC. Caranya tidak sulit, cukup 
hubungi alamat email di bagian akhir tulisan ini. In many occasion, 

quitters seldom win. But in smoking cases, quitters are champions. 
Mari menjadi juara!!!

Untuk keterangan lebih lanjut tentang QAC silahkan 
hubungi kontak di bawah ini:

1. sdmcontactcentre@pertamina.com
2. Medical HR Operation: 
    Nurmuhamad_m@pertamina.com 
    Telp 02134832558

JAKARTA – Dalam upaya menyamakan persepsi dan koordinasi 
antara CSS dengan para IT Area Manager dan Manager IT 
Region, Bertempat di Ruang Enduro lantai 21 Gedung Utama 
telah diadakan Rapat Konsolidasi IT Operation-CSS pada 
tanggal 10-12 Mei 2010. Pada rapat tersebut dibahas beberapa 
rumusan penting, antara lain Konsolidasi usulan RKAP 2011, 
Service Level Agreement, COBIT dan Prosedur Permintaan 
Software / Aplikasi baru.

Rapat dibuka oleh VP IT Operation, Jeffrey Tjahja Indra. 
Dalam arahannya Beliau menyampaikan hal-hal berikut untuk 
menjadi perhatian para IT Area Manager dan Manager IT 
Region.
1. Persiapan sertifikasi ISO 20000 pada tahun 2010 memiliki nilai 

strategis di lingkungan BUMN, karena Pertamina akan menjadi 
BUMN pertama yang memiliki sertifikasi ISO 20000.

2. Pada tanggal 03 Mei 2010 telah dilakukan penandatanganan 
Service Level Agreement (SLA) antara SVP CSS dengan 
seluruh SVP pengguna layanan CSS. Ini merupakan hal yang 
baik, karena SLA ditetapkan bersama antara pemberi layanan 
dan penerima layanan. 

3. Mengacu pada kesepakatan bersama Keuangan Korporat dan 
Keuangan Hilir, maka mekanisme penganggaran beberapa 
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layanan IT (PC, IT Supplies, dan Pulsa Selular) untuk tahun 
2011 mengalami perubahan, yaitu kebutuhan layanan IT 
dimaksud dianggarkan oleh Fungsi Pengguna sedangkan 
untuk pengelolaannya tetap dilakukan oleh Fungsi CSS.

4. IT Area dan IT Region yang merupakan perpanjangan 
tangan dari Fungsi CSS di Unit Operasi, diharapkan lebih 
sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Fungsi 
Pengguna guna menyerap kebutuhan nyata di lapangan dan 
menyuarakan kebijakan-kebijakan terkait layanan IT.MPCSS

JAKARTA – ThemeOMeter Survey 2010 kembali digulirkan, 
mulai tanggal 10 Mei – 11 Juni 2010. Pada ThemeOMeter 
Survey yang lalu telah berhasil menjaring lebih dari 12.000 
responden, dan untuk tahun ini diharapkan target responden 
meningkat. 

Jumlah dukungan aktif pekerja terhadap transformasi 
merupakan salah satu indikator yang ada dalam Kontrak 
Kinerja Perusahaan, dan pemegang saham. Jika realisasi tahun 
lalu actively supporting mencapai 35 persen, maka tahun ini 
ditargetkan sebesar  40 persen.  

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyampaikan, 
walaupun  ThemeOMeter Survey telah menunjukkan perubahan 
positif dari sisi perubahan budaya, namun masih banyak yang 
perlu dibenahi. Karen menginginkan seluruh pekerja menjadi 
actively supporting, ditunjukkan dengan mindset, dan perilaku 
positif sehingga dapat mempengaruhi lingkungan kerja 
yang kondusif, dan berdampak pada peningkatan kinerja 
perusahaan. 

“Saya yakin secara bersama-sama kita mampu mencapai 
target ini, dan salah satu faktor kunci adalah Role model dari 
kita semua, khususnya para pimpinan baik di Pusat maupun 
Unit Operasi. Saya berharap pengisian survey ini dengan jujur 
dan posistif. Jawaban anda sangat penting bagi kami untuk 
menunjukkan dengan jelas dampak transformasi terhadap 
budaya kinerja di Pertamina,” ungkap Karen melalui surat 
ajakannya.

Pentingnya perubahan budaya akan membawa pada 
perubahan pola pikir, dan nilai yang akan menggerakkan 
perubahan perilaku. Kesuksesan transformasi sangat bergantung 
pada perubahan budaya baik di level manajemen maupun  
pekerja. Hal ini menunjukkan budaya kinerja sangat penting 
artinya bagi kesuksesan transformasi, dan hasil penelitian 
menunjukkan 30 persen upaya transformasi sukses.

“Ukuran dari keberhasilan transformasi adalah ukuran 
dari dukungan para pekerja dan manajemen. Dukungan aktif 
terhadap ThemeOMeter Survey saat ini sudah mencapai 35 
persen dari total pekerja dan harapannya ke depan bisa lebih 
meningkat 40 persen oleh karenanya dibutuhkan dukungan dari 
para pekerja sehingga bisa mencapainya,” ungkap Direktur SDM 
Pertamina Rukmi Hadihartini saat membuka Kick Off Theme
OMeter Survey 2010, di Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (10/5). 

Selain itu, Rukmi menyampaikan pesan dari Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar 
transformasi jangan pernah berhenti tapi terus lanjutkan dan 
dituntaskan. “Jangan pernah puas, harus agresif dan tidak 
konservatif. Bahkan kita harus mendapatkan pencapaian yang 
lebih baik dan akselerasi harus mencapai yang lebih baik dari 
sekarang,” ungkap Presiden dalam pertemuannya dengan 
jajaran Komisaris Pertamina yang baru dilantik.

Perusahaan perlu mengenali bebagai macam tipe pekerja 
dalam konteks perubahan untuk memastikan cukupnya critical 
mass. Diantaranya yaitu tipe change Agent, change managers, 
change facilitators, change buffers dan change resistors.Dari 
semua tipe tersebut yang tidak diharapkan adalah change buffers 
dan change resistors karena tipe ini termasuk orang-orang pasif 
mengikuti perubahan tanpa komitmen dan persepsinya negatif. 
Sedangkan tipe yang di cari oleh perusahaan adalah tipe change 
Agent, change managers, change facilitators.

“Jadi yang paling diharapkan dalam ThemeOMeter 
Survey adalah komitmen pekerja bersinergi dengan komitmen 
manajemen sehingga menghasilkan yang terbaik. Kita bersama-
sama tim manajeman mewujudkan dukungan aktif untuk ke 
arah perbaikan, dan tentunya sebagai pimpinan kita harus 
memberikan coaching kepada bawahannya tentunya BOD juga 
berkomitmen untuk terus memberikan coaching,” kata Rukmi. 

Lebih lanjut Koordinator Pelaksana Transformasi Korporat 
Helmi Said menyampaikan pada Theme-O-Meter Survey 2010, 
akan ditambahkan Employee Mindset Index (EMI) Survey 
sebagai ‘Counter Check’ bagi ThemeOMeter Survey. EMI 
adalah 10 pertanyaan singkat mengenai praktek dari tema 
perubahan budaya yang ditetapkan dan EMI diharapkan dapat 
menjadi tools deep dive bagi tema aksi yang tidak mendapat 
actively supporting. Tahun ini ditargetkan peningkatan sebesar 
10 persen dibandingkan survey tahun sebelumnya.MPIK

Manajemen mutu itu adalah suatu fungsi yang menjalankan fungsi operasionalnya 
secara vertikal dan horizontal dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Di 
dalam menjalankan fungsinya tersebut manajemen mutu memerlukan strategi untuk dapat 
menumbuhkembangkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi (Vibiz 
Manajemen : Vibiz Learning Center/VBLC, Strategic Management tahun 2009).

Menurut pandangan ISO, manajemen mutu merupakan suatu pendekatan manajemen 
untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua 
anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan 
serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat.

Manajemen Mutu telah digunakan secara luas dalam manufaktur, pendidikan, 
pemerintahan, dan industri jasa, bahkan program-program luar angkasa dan ilmu 
pengetahuan NASA. Banyak yang tidak menyadari bahwa manajemen mutu ternyata 
merupakan faktor yang sangat menentukan di dalam memperoleh profit yang sebesar-
besarnya.

KONSEP MANAJEMEN MUTU
Manajemen mutu memliki tiga pilar utama yaitu : 

1. Customer Focus (fokus kepada pelanggan)
2. Continuous Improvement Based on Facts (peningkatan berkesinambungan dengan 

berbasis fakta), yang diambil konsep Kaizen dan siklus PDCA (Plan, Do, Check and 
Action,

3. Total Participation, yaitu partisipasi menyeluruh dari semua tingkatan SDM.

MODEL MANAJEMEN MUTU
Dalam tatanan manajemen organisasi, kita juga mengenal organisasi-organisasi kelas 

dunia yang terkenal akan kesuksesannya dan dicoba dibedah dengan berbagai macam 
buku: Apple, Starbucks atau GE. Konsep benchmarking juga menggunakan pendekatan 
model, sehingga organisasi dapat memperbaiki dirinya dengan merefleksikan dirinya dengan 
organisasi lain. Salah satu kekuatan konsep ini adalah dari sebuah logika sederhana: kalau 
ada orang lain bisa kenapa kita tidak bisa? Model membantu kita untuk melihat apa yang 
sebaiknya kita perbaiki. 

Salah satu sumber model adalah standar-standar dunia seperti ISO 9000 atau 
MBNQA. Standar dunia ini menggunakan sebuah model organisasi yang ideal untuk 
menjelaskan konsepnya. Untuk MBNQA misalnya mengatakan bahwa sebuah organisasi 
yang berorientasi dengan kualitas harus memiliki 7 ciri-ciri : Leadership; Strategic Planning; 
Customer and Market Focus; Measurement, Analysis, and Knowledge; Manajemen; 
Workforce Focus; Process Manajemen; dan Results. Dengan mendapatkan pengakuan 
ini (terlepas pro dan kontra konsep “ideal” yang diajukan), kita merasa telah mirip atau 
sama dengan model kita.

METODE MANAJEMEN MUTU
Metode utama dalam kualitas sebenarnya tidak berubah sejak dikenalkan di Jepang 

tahun 1945 yaitu adalah siklus PDCA (Plan Do Check Action). Dalam mengoperasionalkan 
konsep ini, kita mengenal dua jalur utama yaitu delapan Langkah Peningkatan Kualitas 
Berkesinambungan (Delta) dan Six Sigma (define, measure, analyze, improve, improvement 
and control).

ALAT MANAJEMEN MUTU
Alat atau tools adalah salah satu kekuatan dalam manajemen kualitas. Alat membantu 

kita bekerja lebih efisien dan efektif, tergantung dari apa yang bisa dibantu dengan alat 
tersebut.  Kita membutuhkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami dari 
sebuah koleksi data, ada alat yang membantu mengolah data.

Bayangkan kita ingin membuat sebuah lemari kayu langsung dari pohon didekat 
rumah anda. Kita tentunya merencanakan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus 
dilakukan. Misalnya kita sederhanakan menjadi 3 langkah utama (1) desain lemari kayu 
(2) mendapatkan bahan dan material setengah jadi (3) merakit lemari kayu. 

Langkah (1) desain lemari kayu, tentunya kita perlu tahu untuk apa lemari tersebut, 
sehingga anda bisa saja menggunakan check-sheet, questionnaire, focus group discussion 
untuk mendapatkan dasar desain lemari kayu tersebut. Kita juga akan butuh meteran, pensil, 
dsb untuk membuat gambarnya. Langkah (2) kita membutuhkan tali, gergaji, kapak, dsb 
untuk mendapatkan kayu papan dan bentuk kayu lainnya untuk membuat lemari. Langkah 
(3) anda butuh palu, kuas dsb untuk menyelesaikan lemari kayu tersebut.

Dengan ilustrasi diatas, dapat kita simpulkan bahwa :
1.  Alat dapat berdiri sendiri atau akan lebih powerful ketika digabungkan.
2. Pemilihan alat yang tepat untuk sebuah kebutuhan langkah yang memang dapat 

membantu kita. Kapak dan Gergaji memiliki fungsi utama yang mirip yaitu memotong, 
tetapi mana yang lebih efisien dan efektif?
Tipsnya adalah formulasikanlah kebutuhan kita dalam sebuah pertanyaan dan perkiraan. 

Milikilah koleksi alat yang membantu kita, kuasai bagaimana menggunakannya, pahamilah 
manfaat, kekuatan dan kelemahannya. Ada pepatah yang mengatakan: “if you only have 
a hammer, everything looks like a nail“.

Tag-line atau seruan di atas, 
beberapa waktu belakangan ini 
memang cukup sering muncul melalui 
email broadcast yang disebarkan 
kepada seluruh pekerja Pertamina. 
Tag-line yang berisi ajakan agar para 
KOMETers untuk berbagi pengetahuan 
dengan Insan Pertamina lainnya melalui 
berbagai kegiatan, diantaranya adalah 
: Forum KOMET, Media Pertamina dan 
Portal KOMET.  

Forum KOMET ini sebenarnya 
sudah berjalan sejak bulan Juni 2009 
yang lalu dan berlanjut di bulan Oktober 
2009 yang ditetapkan sebagai Bulan 
KOMET dimana selama satu bulan 
penuh dilaksanakan berbagai kegiatan 
forum KOMET di seluruh Unit/Region. 
Kegiatan forum seperti ini disepakati 
bersama Tim dan PIC KOMET Unit/
Region akan dilaksanakan secara 
periodik selama tahun 2010 yang 
pelaksanaannya akan didukung oleh 
seluruh Top Management sebagai 
Champion dalam budaya berbagi 
pengetahuan. 

Untuk tahun ini, Roundtable 
Forum yang pertama kali dilaksanakan 
di Kantor Pusat pada bulan Maret yang lalu, dihadiri pula oleh Bagus Setiardja, Direktur Hulu yang 
menyampaikan lesson learned dengan tema Merger & Acquisition.  Forum serupa juga dilaksanakan 
di RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, Pms. Region Sumbagsel, Pms. Region 
JBB, Pms. Region Jatim BN, Pms. Region Kalimantan dan unit/region lainnya sampai dengan saat ini 
dengan menghadirkan narasumber dari unit/region-nya masing-masing. Dan selanjutnya pada bulan 
Mei 2010 ini, di Kantor Pusat direncanakan Roundtable Forum yang kedua yaitu pada tanggal 27 Mei 
2010 (konfirmasi pelaksanaan forum akan diinformasikan melalui email broadcast). 

Sebagai tahapan awal dari Roundtable Forum adalah proses pendaftaran calon narasumber 
dengan mengajukan tema pembahasan yang disusun sesuai format Aset Pengetahuan yang dapat 
diperoleh dari Tim KOMET melalui email di  QM-Renstra@pertamina.com atau dapat di-download 
dari Portal KOMET (http://portal.pertamina.com). Kemudian tahap selanjutnya, Tim & PIC KOMET 
akan mengumumkan tema yang terpilih dan para KOMETers yaitu peserta forum dapat mendaftarkan 
dirinya dengan memilih tema yang ada.

Berikut ini daftar Tim dan PIC KOMET yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi dan 
pendaftaran Forum KOMET :
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Lihat dan Pahami Manajemen Mutu 
dengan  Berbagai Gaya dan Pendekatan

Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management   (Sumber : Palimirma - Strategic Management Journal)

It’s Time to Share Your Knowledge!!!

Oleh 
 Shynta Dewi 
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

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

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

Perubahan Budaya 
Berdampak pada 
Kesuksesan 
Transformasi Quitters Are Champions (QAC)

Salah satu aktifitas non primer manusia yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala salah satunya adalah merokok. 
Ada literatur yang mengatakan bahwa manusia sudah mengenal merokok sejak 5000 tahun sebelum Masehi sebagai bentuk 

kegiatan spiritual, walaupun bentuk maupun materi yang dihisap tidak seperti rokok yang kita kenal saat ini. Aktifitas ini 
terus berkembang dan pada  masa sekarang dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kita.

Saat ini sebagian besar dari kita sudah mengetahui bahaya dari merokok. Informasi tentang akibat merokok 
terhadap kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, lingkungan maupun kondisi keuangan dengan mudah 

kita dapatkan dari berbagai sumber. Tetapi apakah dengan kemudahan informasi tersebut secara 
otomatis akan menurunkan jumlah perokok di Indonesia? Ternyata tidak seperti itu, kemudahan informasi 

belum berdampak banyak. Hal ini terbukti dengan tren perokok yang meningkat. Data tahun 2001 – 
2005 menyatakan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia meningkat dari 31,8 % menjadi 34,5%. 
Yang mengejutkan adalah bila perokok aktif digabungkan dengan pasif (social smokers) jumlahnya 
akan meningkat dari 62,3% menjadi 65,2%. Ternyata di Indonesia 2 dari 3 orang dewasa adalah 

perokok.
Bagi sebagian orang, merokok adalah suatu kebutuhan utama dalam hidupnya. Hal ini 

tidaklah mengherankan karena rokok memiliki sifat membuat kecanduan. Mekanisme terjadinya 
kecanduan pada rokok diakibatkan masuknya nikotin ke dalam darah. Nikotin akan merangsang 

tubuh mengeluarkan zat yang membuat kita merasa nyaman yaitu dopamine, akibatnya bila 
merokok dihentikan atau kadar nikotin lebih rendah dari biasanya maka gejala-gejala yang 
mengganggu dapat saja muncul. Inilah penyebab utama kegagalan dalam berhenti merokok, 
sebuah penelitian menyebutkan bahwa 7 dari 10 perokok pernah ingin berhenti merokok. Dan 6 

dari 7 orang tersebut gagal berhenti.
Sekedar me-refresh kembali, merokok adalah factor risiko utama terjadinya kanker paru dan 

salah satu factor risiko utama dari penyakit jantung koroner. Selain itu terdapat berbagai penyakit lain 
yang disebabkan oleh konsumsi rokok ini yang sebagian tertulis dengan jelas di kotak rokok. Harus 

diingat bahwa tidak hanya sang perokok yang terancam menderita berbagai penyakit, tapi juga second 
hand smoker atau para perokok pasif, yaitu orang-orang yang berada di lingkungan sekitar sang perokok.
Di dunia usaha, Pekerja yang produktif adalah salah satu komponen penting dalam meningkatkan daya saing 

suatu perusahaan. Dan produktifitas Pekerja dipengaruhi secara langsung oleh kondisi kesehatannya. Hal tersebut 
menjadi dasar bagi Pertamina untuk menyikapi berbagai kemungkinan penyebab penurunan derajat kesehatan, salah 

satunya adalah kebiasaan merokok. Memanfaatkan momentum World No Tobacco Day 2010 yang jatuh pada tanggal 
31 mei 2010, Pertamina mengadakan berbagai kegiatan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan awareness 
Pekerja terhadap bahaya merokok. 

Bentuk kegiatan berbeda-beda di berbagai lokasi kerja, namun khusus di lingkungan Kantor Pusat Pertamina 
kegiatan utama yang dilakukan adalah Program berhenti merokok “Quitters Are Champions (QAC)”. QAC adalah 
sebuah program berhenti merokok dengan metode konseling, pembentukan kelompok suportif dan pendekatan secara 
medikamentosa. Peserta program dibantu mengurangi gangguan akibat berhenti merokok dalam jangka waktu 12 
minggu. 

Program QAC ini relative baru di Indonesia dan di berbagai tempat yang menyelenggarakan terbukti memiliki hasil 
yang baik. Beberapa instansi pemerintah maupun perusahaan swasta sudah menyelenggarakan, dan banyak instansi 
lain akan segera melaksanakan program QAC ini. Pertamina pun tentunya tidak mau ketinggalan dalam hal-hal yang 

bisa member kontribusi positif bagi Perusahaan. Program QAC diselenggarakan bekerjasama dengan 
salah satu perusahaan farmasi terkemuka di dunia yang akan mendampingi pelaksanaan kegiatan dari 
awal hingga selesai. Apabila memungkinkan, tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ada perluasan 

pelaksanaan program di lokasi kerja yang lain.
Bagi anda para perokok yang ingin berhenti merokok, kami ajak anda untuk menjadi 

seorang juara (champion) dengan mengikuti kegiatan QAC. Caranya tidak sulit, cukup 
hubungi alamat email di bagian akhir tulisan ini. In many occasion, 

quitters seldom win. But in smoking cases, quitters are champions. 
Mari menjadi juara!!!

Untuk keterangan lebih lanjut tentang QAC silahkan 
hubungi kontak di bawah ini:

1. sdmcontactcentre@pertamina.com
2. Medical HR Operation: 
    Nurmuhamad_m@pertamina.com 
    Telp 02134832558

JAKARTA – Dalam upaya menyamakan persepsi dan koordinasi 
antara CSS dengan para IT Area Manager dan Manager IT 
Region, Bertempat di Ruang Enduro lantai 21 Gedung Utama 
telah diadakan Rapat Konsolidasi IT Operation-CSS pada 
tanggal 10-12 Mei 2010. Pada rapat tersebut dibahas beberapa 
rumusan penting, antara lain Konsolidasi usulan RKAP 2011, 
Service Level Agreement, COBIT dan Prosedur Permintaan 
Software / Aplikasi baru.

Rapat dibuka oleh VP IT Operation, Jeffrey Tjahja Indra. 
Dalam arahannya Beliau menyampaikan hal-hal berikut untuk 
menjadi perhatian para IT Area Manager dan Manager IT 
Region.
1. Persiapan sertifikasi ISO 20000 pada tahun 2010 memiliki nilai 

strategis di lingkungan BUMN, karena Pertamina akan menjadi 
BUMN pertama yang memiliki sertifikasi ISO 20000.

2. Pada tanggal 03 Mei 2010 telah dilakukan penandatanganan 
Service Level Agreement (SLA) antara SVP CSS dengan 
seluruh SVP pengguna layanan CSS. Ini merupakan hal yang 
baik, karena SLA ditetapkan bersama antara pemberi layanan 
dan penerima layanan. 

3. Mengacu pada kesepakatan bersama Keuangan Korporat dan 
Keuangan Hilir, maka mekanisme penganggaran beberapa 
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layanan IT (PC, IT Supplies, dan Pulsa Selular) untuk tahun 
2011 mengalami perubahan, yaitu kebutuhan layanan IT 
dimaksud dianggarkan oleh Fungsi Pengguna sedangkan 
untuk pengelolaannya tetap dilakukan oleh Fungsi CSS.

4. IT Area dan IT Region yang merupakan perpanjangan 
tangan dari Fungsi CSS di Unit Operasi, diharapkan lebih 
sering berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Fungsi 
Pengguna guna menyerap kebutuhan nyata di lapangan dan 
menyuarakan kebijakan-kebijakan terkait layanan IT.MPCSS

JAKARTA – ThemeOMeter Survey 2010 kembali digulirkan, 
mulai tanggal 10 Mei – 11 Juni 2010. Pada ThemeOMeter 
Survey yang lalu telah berhasil menjaring lebih dari 12.000 
responden, dan untuk tahun ini diharapkan target responden 
meningkat. 

Jumlah dukungan aktif pekerja terhadap transformasi 
merupakan salah satu indikator yang ada dalam Kontrak 
Kinerja Perusahaan, dan pemegang saham. Jika realisasi tahun 
lalu actively supporting mencapai 35 persen, maka tahun ini 
ditargetkan sebesar  40 persen.  

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyampaikan, 
walaupun  ThemeOMeter Survey telah menunjukkan perubahan 
positif dari sisi perubahan budaya, namun masih banyak yang 
perlu dibenahi. Karen menginginkan seluruh pekerja menjadi 
actively supporting, ditunjukkan dengan mindset, dan perilaku 
positif sehingga dapat mempengaruhi lingkungan kerja 
yang kondusif, dan berdampak pada peningkatan kinerja 
perusahaan. 

“Saya yakin secara bersama-sama kita mampu mencapai 
target ini, dan salah satu faktor kunci adalah Role model dari 
kita semua, khususnya para pimpinan baik di Pusat maupun 
Unit Operasi. Saya berharap pengisian survey ini dengan jujur 
dan posistif. Jawaban anda sangat penting bagi kami untuk 
menunjukkan dengan jelas dampak transformasi terhadap 
budaya kinerja di Pertamina,” ungkap Karen melalui surat 
ajakannya.

Pentingnya perubahan budaya akan membawa pada 
perubahan pola pikir, dan nilai yang akan menggerakkan 
perubahan perilaku. Kesuksesan transformasi sangat bergantung 
pada perubahan budaya baik di level manajemen maupun  
pekerja. Hal ini menunjukkan budaya kinerja sangat penting 
artinya bagi kesuksesan transformasi, dan hasil penelitian 
menunjukkan 30 persen upaya transformasi sukses.

“Ukuran dari keberhasilan transformasi adalah ukuran 
dari dukungan para pekerja dan manajemen. Dukungan aktif 
terhadap ThemeOMeter Survey saat ini sudah mencapai 35 
persen dari total pekerja dan harapannya ke depan bisa lebih 
meningkat 40 persen oleh karenanya dibutuhkan dukungan dari 
para pekerja sehingga bisa mencapainya,” ungkap Direktur SDM 
Pertamina Rukmi Hadihartini saat membuka Kick Off Theme
OMeter Survey 2010, di Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (10/5). 

Selain itu, Rukmi menyampaikan pesan dari Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar 
transformasi jangan pernah berhenti tapi terus lanjutkan dan 
dituntaskan. “Jangan pernah puas, harus agresif dan tidak 
konservatif. Bahkan kita harus mendapatkan pencapaian yang 
lebih baik dan akselerasi harus mencapai yang lebih baik dari 
sekarang,” ungkap Presiden dalam pertemuannya dengan 
jajaran Komisaris Pertamina yang baru dilantik.

Perusahaan perlu mengenali bebagai macam tipe pekerja 
dalam konteks perubahan untuk memastikan cukupnya critical 
mass. Diantaranya yaitu tipe change Agent, change managers, 
change facilitators, change buffers dan change resistors.Dari 
semua tipe tersebut yang tidak diharapkan adalah change buffers 
dan change resistors karena tipe ini termasuk orang-orang pasif 
mengikuti perubahan tanpa komitmen dan persepsinya negatif. 
Sedangkan tipe yang di cari oleh perusahaan adalah tipe change 
Agent, change managers, change facilitators.

“Jadi yang paling diharapkan dalam ThemeOMeter 
Survey adalah komitmen pekerja bersinergi dengan komitmen 
manajemen sehingga menghasilkan yang terbaik. Kita bersama-
sama tim manajeman mewujudkan dukungan aktif untuk ke 
arah perbaikan, dan tentunya sebagai pimpinan kita harus 
memberikan coaching kepada bawahannya tentunya BOD juga 
berkomitmen untuk terus memberikan coaching,” kata Rukmi. 

Lebih lanjut Koordinator Pelaksana Transformasi Korporat 
Helmi Said menyampaikan pada Theme-O-Meter Survey 2010, 
akan ditambahkan Employee Mindset Index (EMI) Survey 
sebagai ‘Counter Check’ bagi ThemeOMeter Survey. EMI 
adalah 10 pertanyaan singkat mengenai praktek dari tema 
perubahan budaya yang ditetapkan dan EMI diharapkan dapat 
menjadi tools deep dive bagi tema aksi yang tidak mendapat 
actively supporting. Tahun ini ditargetkan peningkatan sebesar 
10 persen dibandingkan survey tahun sebelumnya.MPIK

Manajemen mutu itu adalah suatu fungsi yang menjalankan fungsi operasionalnya 
secara vertikal dan horizontal dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Di 
dalam menjalankan fungsinya tersebut manajemen mutu memerlukan strategi untuk dapat 
menumbuhkembangkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi (Vibiz 
Manajemen : Vibiz Learning Center/VBLC, Strategic Management tahun 2009).

Menurut pandangan ISO, manajemen mutu merupakan suatu pendekatan manajemen 
untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua 
anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan 
serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat.

Manajemen Mutu telah digunakan secara luas dalam manufaktur, pendidikan, 
pemerintahan, dan industri jasa, bahkan program-program luar angkasa dan ilmu 
pengetahuan NASA. Banyak yang tidak menyadari bahwa manajemen mutu ternyata 
merupakan faktor yang sangat menentukan di dalam memperoleh profit yang sebesar-
besarnya.

KONSEP MANAJEMEN MUTU
Manajemen mutu memliki tiga pilar utama yaitu : 

1. Customer Focus (fokus kepada pelanggan)
2. Continuous Improvement Based on Facts (peningkatan berkesinambungan dengan 

berbasis fakta), yang diambil konsep Kaizen dan siklus PDCA (Plan, Do, Check and 
Action,

3. Total Participation, yaitu partisipasi menyeluruh dari semua tingkatan SDM.

MODEL MANAJEMEN MUTU
Dalam tatanan manajemen organisasi, kita juga mengenal organisasi-organisasi kelas 

dunia yang terkenal akan kesuksesannya dan dicoba dibedah dengan berbagai macam 
buku: Apple, Starbucks atau GE. Konsep benchmarking juga menggunakan pendekatan 
model, sehingga organisasi dapat memperbaiki dirinya dengan merefleksikan dirinya dengan 
organisasi lain. Salah satu kekuatan konsep ini adalah dari sebuah logika sederhana: kalau 
ada orang lain bisa kenapa kita tidak bisa? Model membantu kita untuk melihat apa yang 
sebaiknya kita perbaiki. 

Salah satu sumber model adalah standar-standar dunia seperti ISO 9000 atau 
MBNQA. Standar dunia ini menggunakan sebuah model organisasi yang ideal untuk 
menjelaskan konsepnya. Untuk MBNQA misalnya mengatakan bahwa sebuah organisasi 
yang berorientasi dengan kualitas harus memiliki 7 ciri-ciri : Leadership; Strategic Planning; 
Customer and Market Focus; Measurement, Analysis, and Knowledge; Manajemen; 
Workforce Focus; Process Manajemen; dan Results. Dengan mendapatkan pengakuan 
ini (terlepas pro dan kontra konsep “ideal” yang diajukan), kita merasa telah mirip atau 
sama dengan model kita.

METODE MANAJEMEN MUTU
Metode utama dalam kualitas sebenarnya tidak berubah sejak dikenalkan di Jepang 

tahun 1945 yaitu adalah siklus PDCA (Plan Do Check Action). Dalam mengoperasionalkan 
konsep ini, kita mengenal dua jalur utama yaitu delapan Langkah Peningkatan Kualitas 
Berkesinambungan (Delta) dan Six Sigma (define, measure, analyze, improve, improvement 
and control).

ALAT MANAJEMEN MUTU
Alat atau tools adalah salah satu kekuatan dalam manajemen kualitas. Alat membantu 

kita bekerja lebih efisien dan efektif, tergantung dari apa yang bisa dibantu dengan alat 
tersebut.  Kita membutuhkan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami dari 
sebuah koleksi data, ada alat yang membantu mengolah data.

Bayangkan kita ingin membuat sebuah lemari kayu langsung dari pohon didekat 
rumah anda. Kita tentunya merencanakan terlebih dahulu langkah-langkah yang harus 
dilakukan. Misalnya kita sederhanakan menjadi 3 langkah utama (1) desain lemari kayu 
(2) mendapatkan bahan dan material setengah jadi (3) merakit lemari kayu. 

Langkah (1) desain lemari kayu, tentunya kita perlu tahu untuk apa lemari tersebut, 
sehingga anda bisa saja menggunakan check-sheet, questionnaire, focus group discussion 
untuk mendapatkan dasar desain lemari kayu tersebut. Kita juga akan butuh meteran, pensil, 
dsb untuk membuat gambarnya. Langkah (2) kita membutuhkan tali, gergaji, kapak, dsb 
untuk mendapatkan kayu papan dan bentuk kayu lainnya untuk membuat lemari. Langkah 
(3) anda butuh palu, kuas dsb untuk menyelesaikan lemari kayu tersebut.

Dengan ilustrasi diatas, dapat kita simpulkan bahwa :
1.  Alat dapat berdiri sendiri atau akan lebih powerful ketika digabungkan.
2. Pemilihan alat yang tepat untuk sebuah kebutuhan langkah yang memang dapat 

membantu kita. Kapak dan Gergaji memiliki fungsi utama yang mirip yaitu memotong, 
tetapi mana yang lebih efisien dan efektif?
Tipsnya adalah formulasikanlah kebutuhan kita dalam sebuah pertanyaan dan perkiraan. 

Milikilah koleksi alat yang membantu kita, kuasai bagaimana menggunakannya, pahamilah 
manfaat, kekuatan dan kelemahannya. Ada pepatah yang mengatakan: “if you only have 
a hammer, everything looks like a nail“.

Tag-line atau seruan di atas, 
beberapa waktu belakangan ini 
memang cukup sering muncul melalui 
email broadcast yang disebarkan 
kepada seluruh pekerja Pertamina. 
Tag-line yang berisi ajakan agar para 
KOMETers untuk berbagi pengetahuan 
dengan Insan Pertamina lainnya melalui 
berbagai kegiatan, diantaranya adalah 
: Forum KOMET, Media Pertamina dan 
Portal KOMET.  

Forum KOMET ini sebenarnya 
sudah berjalan sejak bulan Juni 2009 
yang lalu dan berlanjut di bulan Oktober 
2009 yang ditetapkan sebagai Bulan 
KOMET dimana selama satu bulan 
penuh dilaksanakan berbagai kegiatan 
forum KOMET di seluruh Unit/Region. 
Kegiatan forum seperti ini disepakati 
bersama Tim dan PIC KOMET Unit/
Region akan dilaksanakan secara 
periodik selama tahun 2010 yang 
pelaksanaannya akan didukung oleh 
seluruh Top Management sebagai 
Champion dalam budaya berbagi 
pengetahuan. 

Untuk tahun ini, Roundtable 
Forum yang pertama kali dilaksanakan 
di Kantor Pusat pada bulan Maret yang lalu, dihadiri pula oleh Bagus Setiardja, Direktur Hulu yang 
menyampaikan lesson learned dengan tema Merger & Acquisition.  Forum serupa juga dilaksanakan 
di RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, Pms. Region Sumbagsel, Pms. Region 
JBB, Pms. Region Jatim BN, Pms. Region Kalimantan dan unit/region lainnya sampai dengan saat ini 
dengan menghadirkan narasumber dari unit/region-nya masing-masing. Dan selanjutnya pada bulan 
Mei 2010 ini, di Kantor Pusat direncanakan Roundtable Forum yang kedua yaitu pada tanggal 27 Mei 
2010 (konfirmasi pelaksanaan forum akan diinformasikan melalui email broadcast). 

Sebagai tahapan awal dari Roundtable Forum adalah proses pendaftaran calon narasumber 
dengan mengajukan tema pembahasan yang disusun sesuai format Aset Pengetahuan yang dapat 
diperoleh dari Tim KOMET melalui email di  QM-Renstra@pertamina.com atau dapat di-download 
dari Portal KOMET (http://portal.pertamina.com). Kemudian tahap selanjutnya, Tim & PIC KOMET 
akan mengumumkan tema yang terpilih dan para KOMETers yaitu peserta forum dapat mendaftarkan 
dirinya dengan memilih tema yang ada.

Berikut ini daftar Tim dan PIC KOMET yang dapat dihubungi untuk mendapatkan informasi dan 
pendaftaran Forum KOMET :
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Pertamina Tingkatkan Transformasi dan 
Inovasi Produk Berkualitas
JAKARTA – Pengembangan 
industri pelumas Indonesia, yang 
berkualitas dan berwawasan 
lingkungan menjadi agenda 
4th Indonesia Fuels & Lubes 
Conference and Exhibition 2010. 
Ajang tahunan ini berlangsung di 
Hotel JW Marriot, Rabu (12/5), 
dengan tema Endurance, Effi-
ciency, and Environment (3E). 
Acara yang diselenggarakan 
Masyarakat Pelumas Indonesia 
(MASPI), diikuti sejumlah In-
dustri Pelumas, diantaranya 
Per tamina,  Infineum, Lubrizol, 
Petrolab Services,Valvoline, 
Han kook, Evalube, Bekaert, dan 
Lemigas.

 Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Djaelani Su-
tomo yang hadir sebagai pem-
bicara menyampaikan produk 
industri bahan bakar dan pelu-
mas masa kini, serta masa 
de pan Pertamina untuk seluruh 
segmen konsumen, otomotif, 
industri, dan perkapalan.

Menurut Djaelani saat ini Per-
tamina sedang melakukan pe-
ngembangan kilang untuk produk 
Petrokimia, melakukan per kem-
bangan SPBU Pasti Pas, menciptakan 
produk ramah lingkungan sesuai 
dengan peraturan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah seperti Bio Solar, 
Biofuel, Di me thyl Ether (DME) yang 
terus di kembangkan. 

Peningkatan teknologi dan re-
vitalisasi sangat dibutuhkan dalam 
industri Pelumas, yang terus ber-
kem bang dengan pesat. Tanpa 
re vitalisasi, industri tidak akan bisa 
bersaing. Disamping revitalisasi, 
pemerintah terus berupaya mening-
katkan industri dalam negeri dengan 
menjual produk domestik keluar 
ne geri. 

Untuk itu Pertamina terus ber-
upaya memenuhi kebutuhan pasar, 
trend, menciptakan produk baru, 
dan penciptaan nilai baru. Menurut 
Djaelani ada tiga hal pendorong 
trend Pelumas melalui Emissions 
(perbaikan tingkat emisi udara dan 

penurunan pencemaran), Ourability 
(peningkatan kehandalan pelumas 
untuk menunjang kehandalan alat 
atau mesin), dan Fuel Economy agar 
dapat menghasilkan penghematan 
biaya.

“Berdasarkan tiga hal tersebut, 
Pertamina telah merespon dan ber-
komitmen terus melakukan trans-
formasi, dan inovasi produk yang 
berkualitas baik di sektor BBM, 
Pe lumas, Petrokimia dan produk 
lainnya agar dapat menjadi national 
oil com pany berkelas dunia,” ungkap 
Djaelani sebagai salah satu pendiri 
MASPI. 

Saat ini, Pertamina masih meme-
gang market share terbesar secara 
nasional, dan melakukan ekspansi 
ke pasar Internasional, dengan 
coverage dilebih dari 10 negara 
yaitu Belgia, Dubai, Oman, Pakistan, 
Myanmar, Malaysia, Singapore, 
Vietnam, Taiwan dan Australia.

Lebih lanjut Djaelani mengung-
kapkan setelah berhasil uji pasar 
Pelumas Pertamina di Jepang, 

saat ini Pelumas Pertamina sedang 
melakukan uji coba kualitas produk 
di China.  “Hal ini sangat mena rik 
karena pelumas kita sudah di te-
ri ma di negara lain. Mereka tidak 
melihat brand tapi yang dilihat kua-
litasnya karena Pertamina sangat 
konsen terhadap kualitas produk,” 
ungkapnya. 

Pertumbuhan industri diharapkan 
menjadi fasilitator, multiplayer ke-
giat an masyarakat, dan sebagai 
tahap awal penguasaan teknologi. 
Tercapainya pertumbuhan industri 
migas yang didukung ekspor pro-
duk migas, diharapkan bisa me-
ningkatkan efektifitas, efisiensi, 
produktifitas dan investasi.

Selain menyumbangkan pe-
mikiran sebagai pembicara, Per-
tamina sebagai sponsor utama, juga 
memperkenalkan  produk industri  
diantaranya Pertamina Aviation, 
Fastron, Pertamax Plus, Pertamina 
BBM Industri & Marine, serta Patra 
Niaga sebagai anak Perusahaan 
Pertamina.MPIK

PLAJU - RU III melalui Medical 
RU III mengadakan Sosialisasi 
Pemberian Imunisasi Kanker 
Serviks. Acara berlangsung di 
gedung Komering diikuti oleh 
para istri pekerja RU III, (30/4). 

Menurut Head of Medical RU 
III drg. Retnowati, diadakannya 
sosialisasi imunisasi kanker ser-
viks adalah, untuk memberikan 
pengetahuan tentang pentingnya 
kesehatan dan cara-cara mence-
gah bahayanya kanker serviks 
yang selalu menyerang kaum 
perempuan. Dengan mengikuti 
sosialisasi pemberian imunisasi 
kanker serviks, “mudah-mudahan 
istri-istri pekerja bisa bebas da ri 
serangan kanker serviks,” ujar-
nya.

Sementara itu dr. Monica, 
Sp. Og dari Rumah Sakit Umum 
Mohammad Hoesin Palembang 
dalam presentasinya antara 
lain mengatakan, kanker ser-
viks disebabkan oleh virus 

Istri-istri Pekerja RU III Ikuti Sosialisasi 
Imunisasi Kanker Serviks

hu man papilloma yang sifatnya 
me nyebabkan tumbuhnya kanker 
(onogenik).

Pengidap penyakit ini biasanya 
kaum perempuan yang pernah 
melakukan hubungan sex bergantian 
pasangan atau kawin dalam usia 
muda, meski tidak hanya melalui 
hubungan sex namun 80 % penyakit 
ini menyerang kaum perempuan.

Penyakit ini bisa cepat menular bila 
virus HPV (Human Papillomavirus) 
yang sudah menempel pada seorang 
lalu meyentuh daerah genital lalu 
berpindah dan dapat menginfeksi 
daerah serviks atau leher rahim. 

Bila sesorang terkena serangan 
virus ini, tanpa mengalami gejala 
apapun, sehingga penderita masih 
bisa melakukan aktifitas. Tetapi 
apa bila sudah stadium lanjut, akan 
timbul gejala, pendarahan se telah 
sanggama, pendarahan spon-
tan yang terjadi antara periode 
mens truasi, timbul keputihan yang 
bercampur darah dan berbau , nyeri 

panggul dan gangguan tidak bisa 
buang air kecil serta nyeri ketika 
hubungan seksual.  

Tertapi cara paling mudah untuk 
mengetahui adalah denga cara 
memeriksakan sitologis leher rahim 
atau pap smear bisa juga dengan 
kolposkopi, tetapi bila terinfeksi 
HPV jangan cemas, karena sudah 

tersedia cara pengobatanya untuk 
membunuh sel-sel yang mengandung 
virus HPV. “ Yang penting terapkan 
pola hidup sehat dan rutin menjalani 
tes pap smear,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, semua 
istri pekerja yang hadir langsung 
mendapat suntikan imunisasi kanker 
serviks.MPRUIII   
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Kick Off Accelerated Preventive Response (APR) di RU IV
CILACAP - Accelerated Preventive Response (APR) atau 
respon tepat memahami potensi bahaya dalam pengoperasian 
kilang khususnya Furnace dan Boiler merupakan prioritas utama 
Direktorat Pengolahan. Kick Off pelaksanaan APR di RU IV 
digelar di Griya Patra pada 5 April 2010 melalui teleconference 
antara Management RU IV dengan Direktur Pengolahan.

GM RU IV Syofrinaldy menjelaskan tujuan digulirkannya 

program APR tersebut, yakni untuk menjalankan operasi kilang 
yang aman dan handal karena memerlukan langkah yang cepat 
dan tepat. 

Program APR di RU IV secara langsung digulirkan oleh 
Direktur Pengolahan Edy Setianto. Dalam sambutannya Direktur 
Pengolahan berharap melalui APR akan ditemukan jalan keluar 
dan impact yang nyata sehingga  semakin meningkatkan dan 

menjamin safety operations kilang. 
Setelah dilakukan Kick Off, kegiatan dilanjutkan dengan 

workstream APR di Utilities, HSE, Operasi dan Maintenance 
pada 6-9 April 2010 yang dikawal oleh tim APR dan OPI Coach. 
Melalui kegiatan ini direview kembali peralatan dan cara kerja 
yang substandard untuk kemudian diambil langkah selanjutnya 
menuju operasi yang safety.MPRUIV

JUDUL        : Key Performance  
          Indicators
PENULIS       : David Parmenter
PENERBIT     : PT Elex Media  
          Komputindo
TEBAL BUKU : xv + 256 hal.

KPI yang sedang banyak 
dipakai di seluruh dunia, 
belum pernah didefiisikan 
secara jelas hingga kini. Pihak 
manajemen sering mengacu 
pada pengukuran tertentu yang 
ditengai sebagai KPI, tetapi 
bukan KPI yang sesungguhnya. 
Kurangnya pemahaman 
terhadap pengukuran kinerja 
menyebabkan monitor dan 
pelaporan terhadap ukuran 
kinerja menjadi tidak tepat guna.

Melalui pengkajian 
berbagai pengukuran yan telah 
ditransformasikan usaha, David 
Parmenter mengembangkan 
sebuah metodologi yang sangat 
sederhana, tetapi sangat 
bermanfaat.

Di samping mengadopsi 
pendekatan manual, KPI yang 
pertama kali dipublikasikan pada 
tahun 1996. PAnduan proaktif 
tersebut memaparkan perubahan 
yang signifikan dimana 
KPI tersebut dibentuk dan 
dipergunakan  melalui berbagai 
alat implementai yang meliputi : 
empat batu pijakan yang dipakai 
sebagai dasar pembentukan 
dan penggunaan KPI, model 
12 tahap tentang pembentukan 
dan penggunaan KPI beserta 
panduannya, lebih dari 500 
contoh ukuran kinerja.

Buku ini wajib dibaca oleh 
semua manajer senior. Seleksi 
yang benar dan penyebaran 
ukuran kinerja merupakan 
hal penting untuk menjamin 
bahwa semua sumber daya 
dan usaha terfokus untuk 
mencapai strategi bisnis, dan 
selama ini banyak organisasi 
memilih ukuran kinerja yang 
salah. Inilah buku praktis yang 
menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan KPI dan bagaimana KPI 
digunakan sebagai bagian dari 
strategi perbaikan kinerja yang 
terintegrasi.MPPERPUSTAKAAN
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PERTAMAX BAGIMU NEGERI

Pertamina menggelar program Pertamax Bagimu Negeri dalam 
rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, (20/5). Sebuah 

bentuk apresiasi bagi pelanggan Pertamax dengan memberi-
kan harga spesial Rp 5000 per liter. Diskon selama satu jam ini 
diberlakukan di 20 SPBU COCO Pertamina di wilayah Jakarta, 

Tangerang, dan Depok.MPIK 
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PHE ONWJ ADAKAN SOSIALISASI LINGKUNGAN DI 
PAMERAN INDOGREEN

Jakarta – PHE ONWJ melakukan sosialisasi lingkungan 
bagi masyarakat Blanakan, Subang, Indarmayu, dan 
Krawang. Mengunjungi pameran lingkungan merupakan 
acara tahunan yang selalu dilakukan oleh community 
development (ComDev) PHE ONWJ dengan tujuan agar 
masyarakat mengerti tentang lingkungan dan bagaimana 
memproteksi hutan.  Kali ini rombongan mengunjungi pame-
ran Indogreen di Jakarta Convention Center, Rabu (16/4).
Meskipun kegiatan PHE ONWJ bergerak di bidang 
migas yang berada di offshore, tetap kepedulian kepada 
masyarakat yang tinggal di wilayah sepanjang pantai tetap 
menjadi perhatian.MPNDJ

PERTEMUAN DIREKSI DENGAN PTT THAILAND 

Chairman & Acting President PTT Interna-
tional Company Limited Thailand Chitrapongse 
Kwangsukstith bersama tim manajemen melaku-
kan kunjungan ke PT Pertamina (Persero) yang 
diterima oleh Direktur Investasi & Manajemen 
Risiko Ferederick Siahaan didampingi Direktur Hulu 
Bagus Setiardja, Selasa (11/5). Dalam pertemuan 
ini, PTT International Company Limited Thailand 
ingin belajar lebih jauh mengenai potensi  Coalbed 
Methane (CBM) di Indonesia khususnya di area 
kerja CBM yang dimiliki oleh Pertamina.MPIK
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VERIfIKASI KEANGGOTAAN 
SP-SP DI PERTAMINA

Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 
melaksanakan verifikasi keanggotaan 18 Serikat 

Pekerja (SP) yang ada di Pertamina, (3-4/5). 
Dipimpin oleh Novriandi sebagai Ketua Panitia 

Verifikasi Keanggotaan SP Pertamina,  pada hari 
pertama diverifikasi 7 SP. Sisanya, sebanyak 11 

SP diverifkasi pada hari kedua. Sesuai ketentuan 
yang telah disepakati, verifikasi dilakukan dengan 

cara SP yang satu memverifikasi SP yang lain 
(tidak dibenarkan memverifikasi SP sendiri). Dari 

kegiatan tersebut, data keanggotaan SP aktual  
yang tergabung dalam FSPPB dan berdasar-

kan bukti-bukti yang valid adalah 8.530  orang.
MPfSPPB
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BAZMA RU IV DIAUDIT 

Bazma atau Baituzzakah Pertamina sebagai lembaga yang 
mengumpulkan zakat dari pekerja Pertamina melakukan 
kegiatannnya secara transparan dan auditable, hal ini 
terbukti dengan dilakukannya audit secara rutin oleh akuntan 
independent. Untuk periode tahun 2009 audit digelar pada 
tanggal 15 dan 16 April 2010 dikantor Bazma RU IV Cilacap 
oleh akuntan public dari Semarang yang dipimpin oleh Dra. 
Suhartati.MPRUIV

Pertamina telah menjelaskan kepada masyarakat, 
entah di TV, radio, koran dan majalah mengenai tata cara 
penggunaan Elpiji 3 kilogram, tapi banyak provokator yang 
menyebarkan isu kalau tabung Elpiji itu mudah meledak 
dan membahayakan.

Pak Dwikuncoro : Bayangkan...
Pak Hidayat : Ya ya ya... aku bayangkan 

(memegang kening).
Pak Dwikuncoro : Heeee...ngeledek. Bayangkan sudah 

40 juta tabung beredar di seluruh 
Indonesia.

Ibu Susiati : Iya, tuh aku nggak dipakai tabung 
Elpiji tiga kilo karena takut meledak. 
Aku ngeri di pemberitaan tabung 
yang meledak.

Pak Dwikuncoro : Stop dulu. Tabung Elpiji itu tidak 
pernah meledak. Kalau gasnya 
bocor lalu menyambar api dan terjadi 
kebakaran itu iya.... Lagian dari 40 
juta, katanya kalau saya baca di 
Media Pertamina kasusnya sendiri 
cuma 47 kali kecelakaan.

Ibu Susiati : Ah, tetap saja aku takut....
Ibu Ivana : Memangnya Teh Susi, dirimu 

pakai apa? Kompor minyak tanah? 
Ketinggalan zaman amat...?

Ibu Susiati : Pak tabung biru, tapi yang 
menghidupkannya pembantu. Kalau 
sudah nyala dan aman, baru deh aku 
memasak kalau kebetulan lagi pere 
kantor.

Ujang : Yeeee...Ibu Susi nggak mau kena 
risiko kalau ada kejadian, kasihan 
banget sih pembantu Ibu Susi.

Ibu Ivana : Yang penting itu adalah bagaimana 
cara memakai yang tepat dan aman. 
Toh, pembuatan dan pengedaran 
paket Elpiji 3 kilogram itu bukan 
sebagai bom yang setiap saat 
meledak.

Pak Hidayat : Mungkin bagusnya setiap pekerja 
Pertamina itu mesti mengerti 
dan mau menjelaskan kepada 
tetangganya mengenai informasi 
tentang penggunaan Elpiji entah itu 
tabung hijau maupun tabung  yang 
biru.

Mang Warta : Siiip, betul, saya juga sering ditanyain 
soal macam-macam tentang Elpiji, 
karena mereka tahu saya berjualan 
di Pertamina. Sebagai terimakasih 
saya kepada Pertamina saya mau 
menjelaskan kepada siapa yang 
bertanya ke saya.MPNS
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DWI BUDHI AGASTYA
Manajer Manajemen Data & 
Teknologi Informasi,
PT Pertamina Hulu Energy
(Status Diperbantukan)
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Pertagas Bangun Plant 
South Sumatera NGL Project
JAKARTA – PT. Pertamina 
Gas, dan PT Tripatra Engi-
neering & Constructor, me-
lakukan  kontrak Engineering 
Procurement Construction 
& Comissioning (EPCC) 
untuk South Sumatera NGL 
Project. Penandatanganan 
kontrak dilakukan di kantor PT 
Pertamina Gas ruang Bima 
Lantai 2 Oil Centre Building, 
Jakarta, Jumat (7/5), oleh 
President Director PT E-1 
Pertagas Yosef Marlono, dan 
President Director PT Tripatra 
Engineering & Constructors 
Albert Steven Budisusetija. 

“Ini adalah proyek gas 
yang diambil dari sumur 
untuk South Sumatera NGL 
Project untuk kapasitas gas 
250 mmscfd dengan investasi 
sekitar US$ 190 juta selama 
project 15 tahun. Kita akan 
onstream 2012 yang nantinya 
akan menghasilkan Elpiji 
sekitar 700 ton per day,  dan 
kondensatnya 2200 barrel/

day,” ungkap Direktur Utama 
Pertagas Suharjanto usai 
penandatanganan kontrak.

Suharjanto menjelaskan 
bahwa proyek pembangunan 
plan oleh Tripatra, yang se-
lesai tahun 2012 ini meng-
hasilkan produk gas Elpiji 
yang akan dijual ke Gas 
Domestik Pertamina. Selan-
jutnya keuntungan akan di 
share dengan E-1 Corporation 
sebesar 34 persen, 10 persen 
untuk BUMD Sumatera Se-
latan, dan Pertagas sebesar 
56 persen.

President Director PT 
E-1 Pertagas Yosef Marlono 
menyampaikan bahwa kontrak 
ini berjalan selama 26 bulan. 
“Tentunya dalam masa-masa 
itu banyak hambatan dan tan-
tangan tapi kami percaya kita 
semua mempunyai spirit yang 
kuat dan goal yang sama, 
kami berharap Pertagas dan 
Pertamina EP mendukung 
dalam hal suplai gas pada 

proyek ini,” kata Yosef.
Dalam kesempatan yang 

sama President Director 
PT Tripatra Engineering & 
Constructors Albert Steven 
Budisusetija menilai bahwa 
proyek ini sangatlah strategis 
mengingat perkembangan 
kebutuhan gas elpiji yang 

semakin meningkat sehingga 
dibutuhkan penambahan pa-
sokan. “Tripatra berkomitmen 
selalu menjaga reputasi dan 
kredibilitas dan memberikan 
yang terbaik untuk membantu 
mempercepat penyelesaian 
proyek ini,“ kata Albert.MP IK

President Director PT E-1 Pertagas Yosef Marlono, dan President Director PT 
Tripatra Engineering & Constructors Albert Steven Budisusetija menandata-
ngani kesepakatan pembangunan plant  South Sumatera NGL Project. 
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RANTAU - Sehubungan dengan program komunikasi 
Pertamina EP kepada stakeholders terkait dengan 
pemu taran film Sang Pemimpi di daerah operasi 
perusahaan yang terkandung dalam film dimaksud, PEP 
Field Rantau  memutar film tersebut di Gedung Petro Ria 
Pertamina EP Field Rantau, Sabtu (1/5)

”Kehadiran Pertamina di seluruh pelosok negeri, 
memang seringkali tidak disadari oleh masyarakat yang 
berada di perkotaan. Karena itulah, melalui film Sang 
Pemimpi ini, akan mengingatkan kita semua, mereka 
yang berada di pelosok dan pedalaman, sesungguhnya 
sama-sa ma memiliki hak dan kontribusi yang tidak kalah 
besar untuk memajukan bangsa ini,” ujar Pjs. Field 
Manager Rantau Damar Aryo Sutrisno. 

Melalui pesan komunikasi ini diharapkan dapat 
menumbuhkan inspirasi para putera daerah untuk bisa 
mengembangkan po tensi yang dimiliki dengan cara 
positif sehingga dapat meraih mimpinya.

Nonton bareng ini dilaksanakan dua kali. Pada siang 
hari untuk siswa sekolah SMU dan para dewan guru 
yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Sedangkan 
malam hari untuk pekerja/pekarya beserta keluarga dan 
masyarakat yang berada di sekitar Komplek Pertamina 
Rantau.MPPEP RANTAU

Nobar Sang Pemimpi 
di PEP Field Rantau

BOJONEGORO - “Kilang 
TWU memiliki produk dengan 
harga yang kompetitif dan 
tentunya keberadaan kilang ini 
dapat membantu meringankan 
beban Pertamina untuk me-
me nuhi pasokan BBM di 
Ja wa bagian Tengah. De-
ngan demikian disamping 
me nambah pasokan BBM, 
maka cost transportasi BBM 
akan menjadi murah”.

Demikian disampaikan 
oleh Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina, Djaelani 
Sutomo usai menyaksikan 
penandatanganan kerjasama 
antara PT Patra Niaga dengan 
Kilang Bahan Bakar Minyak 
(BBM) swasta milik PT Tri Wa-
hana Universal (TWU), Bo-
jonegoro Jawa Timur, (14/5). 

Menurut Djaelani, di sam-
ping meringankan beban 
Pertamina terhadap pasokan 
yang masih kurang karena 
bertambahnya kebutuhan 
vo lume BBM dalam nege ri, 
kerjasama ini akan membe-
rikan nilai tambah bagi anak 
perusahaan Pertamina yai tu 
Patra Niaga. “Dengan ber-
operasinya kilang TWU ini,  
ka mi akan bisa mengurangi 

Patra Niaga Kerjasama Pasokan 
BBM dengan TWU

pasokan BBM dari impor,” 
ungkapnya. 

TWU memiliki kapasitas 
olah 6.000 BPD crude. Inves-
tasi mini Refinery kilang oleh 
TWU di Bojonegoro ada-
lah juga membantu Peme-
rintah, Pertamina dan Mobil 
Cepu Limited (MCL) dalam 
m e n y a l u r k a n  p r o d u k s i 
awal dari crude Banyu Urip 
(20.000 BPD). Produksi yang 
dihasilkan oleh TWU yaitu Off 
Gas, SRG (solvart), solar, dan 
Residue/ VTB.

Direktur Utama PT Pat ra 
Niaga Hasto Wibowo meng-
ungkapkan kolaborasi antara 
Patra Niaga dan TWU tidak 
sekedar jual beli, tetapi juga 
value creation bersama. 
Ti  dak ada nilai investasi 
yang disiapkan Patra Niaga 
dalam kerjasama ini karena 
menggunakan infrastruktur 
yang eksisting. 

“Ker jasama in i  akan 
ber   langsung selama satu 
ta hun dan tidak menutup 
kemungkinan akan terus ber-
lanjut. Dalam tahap pertama 
solar yang dihasilkan 12 
ribu KL per bulan, kami ha-
rapkan ke depan akan dapat 

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo (kedua dari kanan) 
mendapat penjelasan mengenai kilang TWU dari Direktur Uta ma PT Tri Wahana 
Universal (TWU), Rudi Tavinos.

Fo
to

 : 
 D

R
P

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

ditingkatkan lagi dan tentunya 
produk solar tersebut akan 
kami serap. Tentunya untuk 
ukuran skala nasional tergo-
long sangat kecil, tetapi ba gi 
Pertamina ini sangat ber man-
faat,” ungkap Hasto.

Selain kilang TWU, Has-
to berharap dalam waktu 
dekat ini kilang migas Cepu 
dan kilang Humpuss dapat 
beroperasi kembali sehingga 
akan menciptakan n i la i 
tam   bah untuk kepentingan 
bersama. 

Lebih lanjut Direktur Uta-
ma PT Tri Wahana Universal 
(TWU), Rudi Tavinos me-
nyam paikan bahwa jumlah 
pasokan untuk solar yang 

disediakan TWU bagi Patra 
Niaga berkisar 10 ribu KL 
hingga 13 ribu KL per bulan. 
Tidak menutup kemungkinan 
dalam kerjasama ini TWU 
akan menjual produk lain 
selain solar. 

“Kerjasama ini sebagai 
tindak lanjut dari jual beli BBM 
dalam bentuk spot ke Patra 
Niaga sejak 18 Januari 2010. 
Tentunya dengan melihat 
Patra Niaga yang sudah lebih 
dulu leader di market, TWU 
terus melanjutkan kontrak 
ker  ja sama untuk saling men-
jual benefit dalam rangka 
mendapatkan nilai tambah 
yang lebih tinggi,” kata Rudi.
MPIK

JAKARTA - Nilai hasil assessment implementasi Good 
Corporate Governance PT Pertamina EP pada tahun 
2009 mencapai 77,86. Nilai ini lebih tinggi dari nilai di 
tahun 2007-2008 yakni 70.13. Hal tersebut ditegaskan 
oleh Kepala SPI PT Pertamina EP T. Oloan Lumbuan 
Gaol saat melakukan Sosialisasi Culture Change 
Program Pertamina EP di Kantor Pusat Pertamina 
EP Jakarta, Senin (17/5). Oloan menegaskan bahwa 
penilaian tersebut merupakan hasil assessment BPKP 
yang diakui oleh BUMN. 

Dalam sosialisasi tersebut Oloan juga memaparkan 
tentang latar belakang munculnya Good Corporate 
Governance yang terkait dengan kehancuran Enron 
dan Worldcom. “Dampak dari skandal manajemen 
di dua perusahaan tersebut menyebabkan anjloknya 
harga saham dan akhirnya bangkrut,” tegas Oloan saat 
menyampaikan materi terkait dengan beberapa tipikal 
penyimpangan korporasi, definisi GCG, prinsip GCG 
sebagai budaya perusahaan. 

Dalam pemaparan GCG tersebut juga disampaikan 
parameter implementasi GCG yang meliputi kepatuhan, 
kesesuaian dan kelengkapan, serta unjuk kerja atau 
performance. Di samping itu di Pertamina EP juga telah 
diterapkan whistle blower system dimana para pekerja 
dapat  menyampaikan laporan ke alamat email etika@
pertamina-ep.com. 

Sedangkan untuk penerapan GCG dilaksanakan 
dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi dan fairness agar tujuan 
perusahaan untuk menjadikan GCG sebagai Corporate 
Culture dapat terimplimentasi dengan baik.

Untuk itu, Pertamina EP membuat Statement of 
Corporate Intent (SCI) yang merupakan kesepakatan 
antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang 
Saham yang mencakup informasi rencana dan target 
kinerja serta pertanggungjawabannya yang bertujuan 
untuk menciptakan transparansi pencapaian kinerja 
perusahaan sesuai dengan target yang telah ditentukan 
sehingga dapat dinilai baik oleh Pemegang Saham 
maupun para stakeholder lainnya, termasuk para pekerja 
Pertamina EP.MPPEP/IK 

Nilai GCG 
Pertamina EP 
Terus Meningkat
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Kiprah Rio di Seri I 
GP3 Barcelona
BARCELONA - Rio Haryanto, Sabtu (8/5), melakoni 
kualifikasi seri pembuka GP3 Series di Sirkuit Cata-
lunya, Barcelona, Spanyol. Rio menempati urutan start 
ke-13 dari 30 peserta GP3 Series musim 2010.     

Setelah menjadi juara umum Formula BMW Pacific 
2009, Rio naik kelas dengan mengikuti balap mobil 
formula GP3 Series yang berbasis di Eropa. Mobil 
GP3 Series memakai mesin Renault berkekuatan 
280 tenaga kuda, atau sekitar dua kali lipat kekuatan 
mesin Formula BMW Pacific. GP3 Series baru pertama 
kali diadakan pada musim ini dan memiliki kaitan erat 
dengan GP2 Series yang memposisikan diri sebagai 
pemasok pebalap F1.      

Urutan start pertama kualifikasi GP3 Series di 
Bar ce lona ditempati oleh Nigel Melker (Tim Mucke 
Motorpsorts). Waktu lap terbaiknya adalah 1 menit 
52,602 detik. Rio yang berada di posisi ke-13 memiliki 
waktu terbaik lebih lambat 1,729 detik ketimbang 
Melker, atau 1 menit 54,331 detik.      

Rio baru pada musim ini mendapat dukungan dari 
Pertamina, dan tergabung dalam Tim Manor. Tim ini 
memiliki hubungan dengan Virgin Racing, tim baru di 
kancah F1. Brand Management Manager Pertamina, 
Agus Mashud mengatakan partisipasi Rio di ajang 
internasional juga sejalan dengan visi dan misi Perta-
mina sebagai perusahaan kelas dunia. “Terbukti, saat 
ini Pertamina telah beroperasi di beberapa tempat di 
luar negeri, begitu pula dengan produk Pertamina yang 
telan bersaing di pasar internasional,” jelasnya.

“Sebagai tittle sponsor Rio, Pertamina ingin 
meng ajak seluruh bangsa Indonesia untuk bangga 
menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kebanggaan 
tersebut akan tercermin dari keberhasilan dan pres tasi 
pembalap Indonesia di panggung in ternasional. Satu 
di antaranya Rio Haryanto,” tambahnya. 

Kualifikasi berlangsung dalam kondisi basah. Hujan 
yang turun sejak malam hari membuat trek masih basah 
pada keesokan harinya. Semua pembalap GP3 Series 
memakai ban basah untuk menjalani kualifikasi.     

Selanjutnya, Rio Haryanto, Minggu (9/5/2010), 
menutup race kedua seri pembuka GP3 Series di 
Sirkuit Catalunya, Spanyol, dengan finis di posisi ke-25. 
Sehari sebelumnya, dalam race pertama, Sabtu, Rio 
finis di posisi ke-20 dari 29 pebalap peserta. 

GP3 Series yang berbasis di Eropa baru diadakan 
pada tahun ini. Ajang tersebut terdiri dari sembilan seri 
dan di setiap seri digelar dua race. Putaran GP3 Series 
digelar berbarengan dengan Formula Satu. 

Menanggapi hasil seri pertama tersebut, Brand 
Management Manager Agus Mashud mengatakan, 
“Kami melihat Riosebagai pembalap yang mempunyai 
potensi sangat baik di kemudian hari. Mudah-mudahan 
kiprah perdananya di GP3 menjadikannya sebagai 
periode adaptasi.”

Agus juga berharap target Rio untuk masuk di 
papan tengah segera tercapai, seiring berjalannya 
seri-seri berikutnya akan semakin membaik.

Race pertama GP3 Series dimenangi oleh Pal 
Varhaug, sedangkan race kedua dimenangi oleh 
Alexander Rossi.MPBRAND

JAKARTA –  Seki tar 100 
per u sahaan dari berbagai 
sektor industri minyak dan 
gas unjuk gigi, menggelar 
berbagai tek nologi dan layanan 
mutakhir dalam  Konvensi dan 
Pamer an Industri Minyak dan 
Gas Indonesian Petroleum 
Association (IPA) ke-34 yang 
diselenggarakan di Jakarta 
Convention Center, selama 
tiga hari, mulai  tanggal 18-20 
Mei 2010. 

Para peserta terdiri dari 
berbagai perusahaan lokal 
dan mul t inas ional ,  yang 
sedang menjajaki kesempatan 
berpartisipasi di dalam industri 
minyak dan gas di Indonesia. 
Konvensi dan Pameran Minyak 
dan Gas IPA ke-34 ini  dibuka 
secara langsung oleh Wakil 
Presiden Republik Indonesia 
Boediono didampingi Menteri 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral Darwin Zahedy Saleh, 
Kepala BPMIGAS R. Priyono, 
dan Presiden IPA Ron Aston.

Pertamina sebagai perusa-
haan migas nasional terbesar, 
berpartisipasi menjadi spon-
sor utama dalam  34th IPA 
Convention and Exhibition ini. 
Turut hadir Dirut Pertamina 
Karen Agustiawan, Komisaris 
Utama Pertamina Sugiharto, 
serta jajaran komisaris dan 
direksi Pertamina, dan anak 
perusahaan.

Sesuai dengan temanya 
”Investing Together for Future 
Growth”, ajang tahunan ini 

bertujuan menarik investor 
di bidang minyak dan gas. 
Gelaran ini, diharapkan men-
dukung upaya Pemerintah 
Indonesia dalam memetakan 
sekaligus memitigasi berbagai 
tantangan teknis dan non-
teknis di sektor migas. 

Konvensi dan Pameran 
Minyak dan Gas IPA ke-34 
ini merupakan forum bagi 
industri minyak dan gas yang 
paling prestisius, membantu 
para investor mengetahui 
po  tensi sektor minyak dan 
gas di Indonesia secara mak -
simal.  Para pemimpin per-
usahaan migas serta ka langan 
praktisi berbagi pan dangan 
dan gagasan baru un tuk 
mengem bangkan kegiatan 
industri migas. 

Menurut Menteri ESDM 
Darwin Zahedy Saleh, Kon-
vensi dan Pameran IPA ke-34 
ini dgelar pada saat yang tepat, 
untuk  mendukung upaya pe-
merintah meningkatkan be-
lanja investasi, dan menjamin 
pasokan energi dalam ne-
geri guna mendukung pem-
bangunan.

“Kita semua menyadari, 
kalau investasi dalam industri 
minyak dan gas memerlukan 
komitmen finansial serta resiko 
yang tinggi. Oleh karenanya 
d i b u t u h k a n  k e r j a s a m a 
yang kuat dan baik, antara 
pemerintah dan mitra, agar 
tercipta iklim investasi yang 
lebih baik untuk ke depannya,” 

ungkap Darwin.
Pameran Industri Minyak 

dan Gas ini sekaligus sebagai 
ruang mendemonstrasikan 
berbagai teknologi terkini, 
melakukan business network
ing, serta saling berbagi in-
formasi terkait dengan indus-
tri minyak dan gas. Seiring 
de ngan pertumbuhan akti-
vi tas produksi dan eks plo-
rasi yang pesat, teknologi 
bi dang seismik, serta tek nologi 
eksplorasi dan produksi yang 
kian ber kembang.

Pada kesempatan ter se-
but dilaksanakan penanda-
tanganan sebanyak delapan 
Perjanj ian Jual Beli  Gas  
(PJBG) dengan total transaksi 
lebih dari 900 juta dolar AS. 
Tujuh di antaranya kerjasama 
dengan Pertamina dan anak 
perusahaan Pertamina.

Menurut PTH Dirut PHE 
Dwi Martono, kesepakatan 
ini menunjukkan Pertamina 
berkomitmen untuk menjamin 
ketersediaan pasokan gas 
dalam negeri.

Perjanjian tersebut me-
liputi PT Kodeco Energy Co 
Ltd, CNOOC Madura Ltd dan 
PHE West Madura Offshore 
dengan PT Gresik Migas 
dengan volume 31.025 BBTU 
selama lima tahun mulai 2011 
senilai 175 juta dolar AS.

PHE Jambi Merang, Ta-
lisman (Jambi Merang) Ltd, 
Pacific Oil & Gas (Jambi Me-
rang) Ltd dan Perusahaan 

Daerah Pertambangan dan 
Energi Provinsi Sumsel de-
ngan volume 49.305 BBTU 
selama sembilan tahun mulai 
2011 senilai 286 juta dolar 
AS.

 PHE Jambi Merang, Talis-
man (Jambi Merang) Ltd, Pa-
cific Oil & Gas (Jambi Me  rang) 
Ltd dengan PT Pem bangunan 
Kota Batam dengan volume 
65.740 BBTU selama sembilan 
tahun mulai 2011 senilai 371 
juta dolar AS. 

PJBG PHE Jambi Merang, 
Talisman (Jambi Merang) Ltd, 
Pacific Oil & Gas (Jambi Me-
rang) Ltd dan Chevron Pacific 
Indonesia dengan volume 
8.030 BBTU selama setahun 
mulai 2011 senilai 52 juta 
dolar AS. 

PetroChina International 
Bermuda dan Henrinson Iria-
na dengan volume 365 BBTU 
selama setahun mulai 2010 
senilai 1,2 juta dolar AS,. 

PT Pertamina (Persero) 
dan PT PGN (Persero) de ngan 
volume 3.033 BBTU selama 
setahun mulai 2010 senilai 
17,8 juta dolar AS.

 PHE Simenggaris, PT 
Medco E&P Simenggaris de-
ngan konsorsium PT Per-
tamina Gas dan PT Medco 
Gas Indonesia untuk volume 
20.075 BBTU selama setahun 
mulai 2012 senilai 4,9 juta dolar 
AS. Serta Penandatanganan 
GSSA PHE ONWJ dengan PT 
Pertamina (Persero).MPIK

RU III Plaju Bayar PBB Rp 10 Miliar
PLAJU - Pertamina RU III 
membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) tahun 2010 
sebesar  10.560.434.072, 
pada 12 Mei 2010. Untuk 
tahap awal RU III membayar 
PBB sebesar 3.557.466.393. 
Penyerahan dilakukan oleh 
General Affairs Manager 
Pertamina RU III Migdad 
kepada Walikota Palembang 
Edy Santana Putera pada 
acara Pencanangan PBB 
tahun 2010, (12/5). 

Menurut General Affairs 
Manager RU III Migdad, 
penyerahan ini merupakan 
tahap awal sebelum ma-
suk tanggal jatuh tempo 
pembayaran PBB. Demi 
mendukung pembangunan 
Kota Palembang, RU III 
mem bayar sebagian terlebih 
dahulu sebesar Rp 3 miliar 

lebih dan kekurangannya 
akan dibayarkan pada tanggal 
jatuh temponya, yaitu  pada 
Nopember nanti.  

RU III Plaju secara ak tif 
membayar PBB setiap tahun 
lebih dari Rp 10 miliar. Ini 
merupakan bentuk kepatuhan 
perusahaan se bagai wa jib 
pajak dan s e kaligus men-
dukung pembangunan Kota 
Palembang.

Walikota Palembang Edy 
Santana Putera, atas nama 
pemerintah Kota Palembang 
mengucapkan terimakasih 
dan penghargaan kepada RU 
III yang telah berperan aktif 
dalam pembayaran PBB.

Dikatakan Walikota, pe-
kerjaan besar selalu dimulai 
dengan langkah awal yang 
baik dan didukung oleh ker-
ja keras. “Yang harus ki-

ta tanamkan adalah, k e-
berhasilan pungutan secara 
intensif ini ditentukan oleh 
dua hal. Yaitu,  kesadaran 
masyarakat sebagai wajib 
pa jak  dan  kemampuan 
aparat pajak dalam melak-

sanakan tugasnya. Karena 
tanpa ada pajak dari rakyat, 
pembangunan akan terhambat 
Pajak juga merupakan salah 
satu sarana komunikasi ne-
gara dengan rakyat,” pung-
kasnya.MPRUIII 

General Affairs Manager RU III Migdad secara simbolis menyerahkan pemba-
yaran PBB RU III Plaju kepada Walikota Palembang Edy Santana Putera.
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Pertamina Youth Program untuk 
Mahasiswa Jatim & Balinus

Program CSR 
RU IV di Kutawaru

Pemasaran Kalimantan Gelar 
Kompetisi Ilmiah 2010
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SURABAYA - Untuk mem-
berikan edukasi tentang Per-
tamina sebagai Badan  Usaha 
Milik Negara yang bergerak 
di bidang Migas serta da-
lam rangka Memperingati 
Hari Pendidikan Nasional, 
Pertamina Pemasaran dan 
Niaga Jatim dan Balinus 
me nyelenggarakan acara 
Pertamina Youth Program 
(PYP). PYP berlangsung dari 
tanggal 4-6 Mei 2010. Aktivitas 
semacam ini diharapkan dapat 
menumbuhkan kecintaan ter-
hadap perusahaan negeri 
ser ta ikut peduli untuk pe-
ngembangannya sekaligus 
menanamkan rasa kepedulian 
lingkungan.

Dalam sambutan pem-
bukaannya, Manajer IT Region 
III, Diananda, memberikan 
apresiasi terhadap semangat 
kampus serta mahasiswa 

Mahasiswa peserta Pertamina Youth Program serius mendengarkan pemaparan tentang Pertamina.
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untuk mengikuti kegiatan 
ini. Kegiatan tersebut diikuti 
oleh perwakilan dari 28 Per-
gu ruan Tinggi yang ada di 
Pro vinsi Jawa Timur, Bali, 
Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur. Selain 
mendapatkan presentasi ten-
tang bisnis Pertamina dan 

PKBL, mereka juga diajak 
me ninjau fasilitas Pertamina 
seperti Instalasi Surabaya 
Group, LPG Filling Plant, 
LO BP Gresik, serta DPPU 
Juanda. 

Untuk memberi manfaat 
lebih bagi peserta, mahasiswa 
diajak mengikuti workshop 

singkat kewirausahaan. Da-
lam kegiatan tersebut se lain 
mendengarkan cerita suk ses 
dari pelaku UKM, pe serta juga 
diajak menyusun business 
plan usaha kecil yang se lan-
jutnya dinilai oleh dewan juri 
yang terdiri dari UKM serta 
PKBL.MPPMSREG.V

SAMARINDA – Lebih dari 2.000 
siswa setingkat SD sampai 
dengan SMA se-Kalimantan 
Timur mengikuti Kompetisi 
Ilmiah yang diselenggarakan 
oleh Pertamina dan Fakultas 
Matematika dan Ilmu Penge-
tahuan Alam Universitas Mula-
warman (Unmul) Samarinda, 
pada Sabtu (8/5).

Kali ini Pertamina be ker-
ja sama dengan Uni ver sitas 
Mulawarman menye leng-
ga rakan Kompetisi Ilmiah 
un tuk SD sampai dengan 
SMA se-Kaltim. Mata pela-
jaran yang dilombakan IPA 
dan Matematika untuk SD; 
Biologi, Fisika, Matematika 
dan Ilmu Komputer untuk 
SMP; serta Biologi, Fisika, 
Kimia, Matematika dan Ilmu 
Komputer untuk SMA. Soal 
ujian maupun penjurian di-
laku kan oleh tim dari FMIPA 
Un mul.

Dekan FMIPA Unmul Drs. 
Sudrajat, S.U mengungkapkan 
bahwa event ini bukan yang 
pertama kali diselenggarakan 
oleh Unmul, namun tidak 
pernah sebesar dan segebyar 
ini. “Pendaftaran kompetisi 
ini gratis, sehingga semakin 
banyak siswa yang berminat,” 
ujar Sudrajat. Hingga 6 Mei 
2010 tercatat lebih dari 1.800 
orang yang mendaftar di se lu-
ruh Kalimantan Ti mur. Jumlah 

ini melebihi eks pek tasi awal 
1.650 pe ser ta. Selain piala 
maupun medali, total uang 
pembinaan yang diberikan 
kepada para pemenang lebih 
dari Rp 50 juta.

Selain kompetisi ilmiah, 
dalam kegiatan ini juga di-
selenggarakan seminar ilmiah 
yang pesertanya sebagian 
besar adalah guru. Jadi bisa 
dikatakan rangkaian kegiatan 
selama dua hari di Unmul ini 
merupakan ajang sains. 

Kegiatan tersebut dibuka 
oleh Rektor Universi tas 
Mu la warman Prof. Dr. Ir. 
Ariffien Bratawinata, MAgr. 
Dari Pertamina dihadiri oleh 
GM Pemasaran BBM Retail 
Region VI Alfian Nasution. 

Menurut Alfian Nasution, 
kegiatan in i  merupakan 

Para peserta Kompetisi Ilmiah 2010 tingkat SMA serius menyelesaikan soal-
soal yang dilombakan.

wujud kepedulian Pertamina 
bagi dunia pendidikan di 
ta nah air. “Diharapkan ke-
giatan semacam ini dapat 
memacu generasi muda untuk 
berkompetisi secara positif 
dan sehat dalam bidang 
pendidikan, serta berdampak 
pada meningkatnya kua li tas 
pendidikan negeri kita tercinta 
ini,” ujarnya. 

Kegiatan ini sendiri me-
rupakan salah satu program 
CSR Pertamina di bidang 
pendidikan yang bertajuk 
Cerdas Bersama Pertamina.

Kompetisi ini sendiri ke-
menangannya didominasi 
oleh Bontang untuk jenjang 
SMP, dan Balikpapan untuk 
jenjang SMA. Sedangkan un-
tuk jenjang SD tidak ada juara 
umum.MPPMS REG. VI

CILACAP - Kepedulian Pertamina terhadap masyarakat 
sekelilingnya dapat dilihat dari upaya yang dilakukan 
perusahaan melalui program Corporate Social Res
ponsibility-nya. Terkait berbagai bantuan yang diberikan 
dan bertepatan dengan sarasehan Wakil Bupati ke 
Kelurahan Kutawaru, diresmikan pula berbagai program 
bantuan Pertamina baik CSR bidang rural economics 
maupun bidang sarana prasarana oleh GM RU IV 
Syofrinaldy di Kelurahan Kutawaru (5/5).

Program CSR tersebut diantaranya adalah bantuan 
4.500 bibit kepiting lengkap dengan basket dan perleng-
kapan lainnya, pelatihan budidaya kepiting untuk 15 
anggota kelompok Rekatha Mustika Patra, bantuan 
material untuk pembangunan pendopo Kelurahan 
Kutawaru, serta bantuan bibit pohon kayu putih. 

GM RU IV Syofrinaldy menyatakan pemberian bantuan 
CSR tersebut bertujuan kesejahteraan masyarakat 
agar dapat hidup mandiri . “Untuk menyejahterakan 
masyarakat di sekitar wilayah operasinya, RU IV su-
dah dilakukan berbagai upaya. Di antaranya, upaya 
penggemukan sapi, listrik masuk desa, pembangunan 
rumah ibadah, posyandu, dan pelestarian hutan mang-
rove,” jelasnya. 

Pertamina berharap sumbangan ini dapat mening-
katkan hubungan baik antara perusahaan dengan 
pemerintah daerah dan masyarakat.MPRU IV

BANDA ACEH – Tradisi makan sirih yang 
dapat ditemukan di berbagai daerah di 
Indonesia ternyata dapat juga ditemukan 
di Aceh. Di Aceh, sirih yang disebut ranup 
oleh penduduk setempat adalah perangkat 
seremoni. Selain dikonsumsi sebagai 
jajanan, ranup biasa digunakan sebagai 
pengantar dalam acara pernikahan atau 
sebagai simbol dalam mengawali satu 
prosesi. Secara turun temurun, masyarakat 
Aceh memaknai ranup sebagai  persatuan, 
silaturahmi, kemuliaan dan cinta kasih.

Meskipun rentan terkikis peradaban 
modern, ranup Aceh masih mudah ditemu-
kan. Di Banda Aceh, misalnya, ranup adalah 
jajanan wajib yang digelar setiap sore di 
pelataran Masjid Raya Bai turrahman. Para 
pedagang ranup yang umumnya berasal 
dari Banda Aceh, Sig li, Bireun dan Peniti 
memusatkan tran saksi melalui jajaran rapi 
gerobak hijau, berukuran sedang dengan 
ukiran khas Aceh menghiasinya. Gerobak 
tersebut berjuluk Jambo.

Belum lama sebenarnya Jambo dipakai 
untuk berjualan. Hingga penghujung 2007, 
penjual masih menjajakan ranup di atas 
lapak tradisional beralas papan kayu, 
ditemani lampu teplok jika malam menjelang. 
Sebelum berganti menggunakan Jambo, 
penjual harus berpacu dengan cuaca. 
“Kalau hujan ya nggak bisa jualan, kalau 
siang panas karena nggak ada atapnya,” 
ungkap Nur Layla, Ketua Paguyuban Pen-
jual Ranup di depan Masjid Raya.

Jambo akhirnya beredar di awal 2008, 
tepatnya ketika Pertamina menyerahkan 
16 Jambo bagi pedagang di depan Masjid 
Baiturrahman. Sadar bahwa tradisi ranup 

Pertamina Lestarikan Budaya 
Ranup di Aceh

perlu dipertahankan, Pertamina mencoba 
memudahkan aktifitas para pedagang de ngan 
gerobak kecil, beratap, dengan pe nerangan 
dan ruang simpan yang memadai. 

Paska penggunaan Jambo, pedagang 
mengaku lebih nyaman berjualan. “Kalau 
sekarang, dagangan kami rapi, jadi tidak 
pernah kena penertiban oleh pemkot. Kon-
sumen juga lebih nyaman karena tempat 
berjualan lebih teduh. Kalau hujan kami juga 
tetap bisa berjualan,” ujar Layla. 

Proses pembuatan Jambo pada saat itu 
memakan waktu hingga satu bulan. Menurut 
External Relation Pertamina Region I yang 
diwakili Sayid Farid, Jambo sengaja dicat 
warna hijau lengkap dengan ukiran khas 
Aceh agar lekat dengan budaya Aceh.

Lewat dua tahun sudah Jambo Ranup 
dipergunakan. Kondisi Jambo masih layak 
dipergunakan, namun Pertamina terus men-
dukung pemeliharaan Jambo. “Misalnya 
de ngan pengecatan ulang dan perbaikan 
di berbagai bagian, bekerjasama dengan 
pe  dagang,” ungkap Sayid. Pertamina 
pun mengharapkan agar tradisi Ranup 
yang sudah mengakar dalam kehidupan 
masyarakat Aceh dapat terus dipertahankan 
lewat sumbangsih kecil ini.MPPMSREG.I
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