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Pertamina ber hasil meraih The Best in 
Building Managing Corporate Image untuk 
kategori Oil & Gas pada ajang Indonesia’s 
Most Admired Companies (IMAC) Awards 
2010 yang diselenggarakan oleh Frontier 
Consulting Group bekerjasama dengan 
Majalah Business Week. Penghargaan ini 
menunjukkan bahwa citra Pertamina dari 
tahun ke tahun semakin meningkat di mata 
para stakeholder.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

BONUS
SISIPAN

PGE

Senior Vice Pre sident CSS Pertamina Ahmad Bambang (tengah)  foto bersama Chairman Frontier Consultant Group Handi Irawan D dan David S.Simatupang (Business Week)  setelah menerima Indonesia’s Most Admired 
Companies (IMAC) Awards 2010 di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (11/6). Dalam ajang ini Pertamina ber hasil meraih The Best in Building Managing Corporate Image untuk kategori Oil & Gas.
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Safety First
Pengantar Redaksi:

Prinsip safety menjadi 
perhatian utama Pertamina, 
dalam menjalankan 
seluruh kegiatan di 
jajaran Direktorat.  Kasus 
kecelakaan yang terjadi 
di lingkungan Pertamina 
maupun di masyarakat 
terutama dalam penggunaan 

Elpiji 3 kilogram (Kg), menjadi perhatian utama 
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan.berikut 
paparan Dirut pada saat Town Hall Meeting tentang 
Safety, Jumat (11/6), di Lantai M, Gedung Utama.  

Selama pertengahan tahun 2010 ini, kita patut 
prihatin karena insiden demi insiden masih saja 
terjadi di lingkungan operasi Pertamina. Lebih dari 
itu, di luar sana, kejadian insiden akibat unsafe act 
dan unsafe operation LPG juga masih terjadi dalam 
waktu yang nyaris bersamaan. Hal ini semua, telah 
memberikan dampak yang tidak baik bagi jalannya 
roda transformasi di Pertamina. 

Maka dari itu, sudah seharusnya kita dapat 
memetik pelajaran berharga atas kasus-kasus 
insiden yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk 
itu kepada seluruh penanggung jawab kegiatan 
saya minta agar meningkatkan perhatian dan 
kewaspadaannya terhadap aspek safety pada area 
kerja masing-masing.

Penjagaan dan kewaspadaan dilakukan dengan 
tujuan antara lain:
• Kita perlu melakukan tindakan perbaikan 

(corrective action ) agar kejadian serupa tidak 
terulang kembali.

• Mengingatkan bahwa upaya pembelajaran dari 
setiap insiden perlu diyakinkan sudah sampai 
ketingkat pelaksana dilapangan sehingga berhasil 
dan tepat guna. 

• Menyadari bahwa area kerja kita mempunyai 
potensi bahaya, sehingga identifikasi bahaya dalam 
setiap tahapan pekerjaan dan memitigasinya harus 
terus menerus dilakukan.

Sekali lagi saya tekankan, bahwa aspek safety 
akan menjadi prioritas kita selama akselerasi 
transformasi. Karena itu, saya tidak akan pernah 
bosan mengingatkan dan mengistruksikan seluruh 
pekerja untuk  :
• Memperhatikan kembali kebijakan HSE yang telah 

saya sampaikan.
• Selalu mematuhi prosedur operasi dan safety 

dalam setiap tahapan pekerjaan. Jangan ada 
tawar- menawar berkaitan dengan ketentuan 
safety, seperti:

• Terbitkan SIKA (Surat Ijin Kerja Aman) dan 
laksanakan Job Safety Analysis (JSA) serta pre-
work meeting termasuk rescue plan pekerjaan dan 

dilakukan secara konsisten,  menyentuh kepada 
potensi bahaya yang tampak maupun tersembunyi.

• Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang 
sesuai dengan jenis pekerjaan mutlak digunakan, 
sebagaimana seharusnya dan sesuai dengan 
kondisi dan area kerja.

• Pemasangan safety sign di area lokasi pekerjaan.
• Perhatikan MSDS (Material Safety Data Sheet).
• Instruksi kerja setiap pekerja harus dilaksanakan 

secara konsisten.
• Melaksanakan pengawasan secara ketat dan 

fokus, khususnya untuk pekerjaan yang beresiko 
dan berpotensi fatalities, seperti bekerja pada 
ketinggian, bekerja diruang terbatas, bekerja 
dengan hydrocarbon/gas, bekerja dengan bahan 
kimia, dan lain-lain.

• Segera menerapkan Contractor Safety 
Management System ( CSMS ) sebagai bagian 
dari proses pengadaan barang dan jasa.

• Menerapkan reward dan punishment bagi 
kontraktor atau mitra kerja yang terbukti alpa 
dalam mematuhi ketentuan keselamatan yang 
diperyaratkan dan menimbulkan insiden.

• Selalu proaktif dalam melakukan inspeksi dan 
pengamatan terhadap kondisi keamanan dan 
keselamatan diarea kerja masing-masing 

• Segera lakukan intervensi terhadap kegiatan atau 
kondisi yang berpotensi menimbulkan fatality atau 
insiden.

• Segera laksanakan Safety Stand Down (SSD) bila 
terjadi insiden dan melaporkan kepada BOD Cq. 
HSE Coporate.

Selanjutnya harapan saya kedepan adalah 
sesama kita saling peduli, saling mengingatkan 
dan selalu patuh kepada peraturan. Safety adalah 
tanggung jawab setiap pekerja dan tanggung jawab 
kita semua.

Selain itu, saya juga meminta agar seluruh 
pekerja senantiasa mematuhi HSE Golden Rules :
• Mematuhi Peraturan :  Anda dan saya patuh 

kepada hukum, kebijakan, peraturan dan prosedur.
• Intervensi : Anda dan saya harus segera 

mengitervensi terhadap tindakan tidak aman dan 
yang menyalahi peraturan. 

• Peduli : Anda dan saya peduli pada orang sekitar.

Sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan, 
saya ingin menekankan kembali bahwa safety akan 
menjadi prioritas kita selama akselerasi transformasi. 
Karena itu, akan ada konsekuensi yang harus 
ditanggung oleh pihak-pihak yang mengabaikan 
aspek safety di dalam pekerjaannya. Sebesar 
apapun capaian KPI Saudara-saudara semua, 
namun begitu terjadi insiden dilingkungan operasi 
Saudara, maka apa yang anda capai tadi akan kami 
anggap sebagai sebuah kegagalan.MPBIRODIREKSI/
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
Tanggung Jawab 
Kualitas Tabung

Ada Apa dengan BPS Berpengalaman?

Y. Hardjono
Kabid Optimal SKO FSPPB
Bertugas di Fungsi Aset Utilization

Dalam merekrut tenaga kerja, 
Pertamina menggunakan dua metode, 
yaitu Fresh Graduate dan Bimbingan 
Profesi Sarjana (BPS) Berpengalaman. 
Sejak tahun 2007, BPS Berpengalaman 
dibuat dengan tujuan mempercepat proses 
perubahan di Pertamina. Karena filosofi 

dalam membentuk BPS Berpengalaman adalah transfer knowledge, 
dan siap pakai. Untuk itu Pertamina memberikan golongan yang 
lebih tinggi dan gaji yang lebih besar daripada tenaga fresh 
graduate.

Lalu apa yang menjadi permasalahan dengan BPS 
Berpengalaman? Sebenarnya tidak ada masalah bila hal itu 
dijalankan secara benar. Tapi selama ini Direktorat SDM tidak 
melakukannya, malahan  BPS Berpengalaman dijadikan peluang 
untuk melakukan praktek nepotisme. Setiap pos berlomba-lomba 
membuka lowongan BPS Berpengalaman sebagai “saluran” untuk 
menitipkan sanak saudaranya. Buktinya, dapat dilihat seringkali 
terjadi hanya ada satu orang yang dites untuk sebuah posisi.

Dari ‘kebijaksanaan’  tersebut,  akibatnya orang-orang yang 
direkrut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan yang level-
nya lebih rendah dari Pertamina. Kedua, latar belakang pendidikan 
dan pengalaman kerjanya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Dan ketiga, penempatan mereka tidak pas dengan basic-nya. 

Hal ini bisa terjadi karena dalam merekrut BPS 
Berpengalaman, SDM tidak melakukan cross posting terlebih 
dahulu. Misalnya suatu jabatan yang diperlukan diambil dari 
pekerja internal Pertamina. Direktorat SDM memang membuka 
lowongan di website, tetapi ketika banyak pegawai yang mendaftar 
dan mengikuti tes, jarang sekali ada yang diterima. Karena BPS 
Berpengalaman dari luarlah yang diutamakan Direktorat SDM.

Banyak BPS Berpengalaman yang selama ini direkrut masih 
harus dilakukan pendidikan lagi. Pegawai “titipan” yang diterima itu 
tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena banyak dari mereka 
yang hanya berpengalaman satu atau dua tahun saja, dan berasal 
dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Dengan begitu 
transfer knowledge yang diharapkan dari mereka tidak terwujud. 
Pendidikan yang diberikan kepada BPS Berpengalaman itu juga 
mencerminkan bahwa mereka tidak siap pakai.

Dalam proses pendidikan itu sendiri seringkali menimbulkan 
masalah kecemburuan antara “anak-anak” fresh graduate dengan 
BPS Berpengalaman. Disebabkan perilaku arogan dari orang-orang 
BPS Berpengalaman yang menyadari bahwa mereka memiliki 
golongan yang lebih tinggi, usia yang lebih tua dan ada “backing”-
nya. Namun kenyataannya, dalam implementasi di lapangan, 
tenaga fresh graduate itulah yang lebih bagus.

Untuk menghindari hal tersebut, idealnya setiap ada posisi 
yang harus ditempati oleh tenaga BPS Berpengalaman, Direktorat 
SDM tidak berlaku pasif kepada pegawai internal dengan hanya 
membuat pemberitahuan melalui website. Seharusnya, Direktorat 

SDM bertindak aktif dengan memanggil orang-orang dari dalam 
untuk menawarkan posisi tersebut. Bukankah SDM memiliki data 
daftar riwayat hidup singkat dari seluruh karyawan Pertamina?

Dengan sedikit kerja keras dari SDM untuk mencari 
dan memanggil pekerja di Pertamina yang background dan 
kompetensinya sesuai dengan yang dibutuhkan, maka Pertamina 
akan terhindar dari kerugian. Karena dengan mengambil BPS 
Berpengalaman dari luar, berarti di satu sisi Pertamina merekrut 
pegawai tetap baru dengan konsekuensi harus membayar berbagai 
tunjangan dan fasilitas kepada orang tersebut. Tapi di sisi lain 
ada banyak pegawai Pertamina yang tidak mempunyai jabatan/
pekerjaan akibat dari perubahan organisasi yang diperkecil. Maka 
terjadilah double cost yang harus ditanggung Pertamina.

Selain itu, BPS Berpengalaman yang diambil selama ini 
juga harus melalui pendidikan lagi, yang berarti Pertamina harus 
mengeluarkan biaya besar. Semestinya dengan proses yang 
sama, diutamakan untuk diisi dari orang-orang internal, mengingat 
mereka telah terlanjur dibayar mahal dan sudah memahami cara 
kerja Pertamina. Jadi prioritaskan dahulu orang-orang dalam lalu 
posisikan jalur BPS Berpengalaman sebagai solusi terakhir bila 
memang sudah tidak ada pegawai yang track record-nya memenuhi 
kriteria yang dibutuhkan atau tidak ada lagi yang qualified.

Untuk itu, Direktorat SDM sebaiknya lebih selektif lagi dalam 
menerima pegawai melalui jalur BPS Berpengalaman dengan 
selalu berpedoman kepada filosofi awal, yaitu transfer knowledge 
dan siap pakai. Sehingga yang layak direkrut hanyalah sarjana-
sarjana berpengalaman dari perusahaan-perusahaan yang levelnya 
diatas Pertamina atau paling tidak setingkat dengan Pertamina, dan 
posisinya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pertamina dapat mengambil contoh di tahun 90-an ketika 
munculnya beberapa stasiun TV swasta, maka para pegawai 
TVRI banyak yang “diculik “ oleh TV swasta untuk mentransfer 
pengetahuannya. Begitu juga di tahun 2000-an ketika orang-
orang dari Citi Bank banyak yang “dirampok” oleh bank-bank 
nasional untuk meningkatkan produktivitas perusahaannya. Jadi 
perusahaan-perusahaan itu membayar mahal tetapi sesuai dengan 
kredibilitas dan kinerja yang diharapkan dari orang-orang yang 
direkrut itu.

Konsep seperti itulah yang seharusnya ditiru oleh Pertamina, 
apabila ingin melangkah lebih maju untuk menjadi perusahaan 
kelas dunia. Dan Pertamina pun tidak percuma mengeluarkan 
biaya yang besar kepada karyawannya tanpa ada kontribusi yang 
signifikan bagi perusahaan.MP

Pemberitaan di balik kasus kecelakaan 
pemakaian Elpiji 3 kilogram, sepertinya menuding 
ke Pertamina. Tak ada telunjuk yang mengarah 
ke Pemerintah, dalam kaitan ini Kementerian 
Perindustrian yang bertanggung jawab dalam 
menetapkan standar SNI (Standard Nasional 
Indonesia). Tak terlalu besar pemberitaan 
menyalahkan pabrik yang memproduksi tabung ilegal.  
Tak terlalu diangkat angle berita kadaluarsanya 
beberapa alat seperti regulator dan selang. Adakah 
character assasination, suatu pembunuhan karakter 
yang masif dan terencana? 

Kita memahami, sifat pemberitaan media 
massa pasti akan cenderung mengangkat isu-isu 
kontroversial, penuh konflik, tidak biasa, antagonistis. 
Jumpa pers apapun, misalnya, diselenggarakan 
oleh pihak manapun, maka yang akan dicari para 
jurnalis pasti adalah berita, bukan sekadar informasi 
yang dianggap kurang menarik perhatian khalayak 
audiens. Termasuk siapa yang bicara, juga akan 
menentukan nilai sebuah berita.

Ketika penjelasan mengenai kecelakaan 
pemakaian Elpiji 3 kilogram dilakukan oleh pihak 
kepolisian, di mana dijelaskan bahwa di balik 
semua kecelakaan itu tak ada yang disebut “tabung 
meledak” atau “ledakan tabung”, pemberitaan segera 
mengikuti penjelasan itu. Istilah ledakan tabung 
semakin tidak dipakai oleh media. Apalagi Direktur 
Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyan 
Zakaria, menulis di media massa menyatakan 
hal senada. Pelurusan yang cukup berhasil oleh 
Pertamina yang bekerjasama dengan pihak 
Kepolisian. 

Dalam kasus pemberitaan mengenai kualitas 
tabung, kompor, regulator, dan selang, kita tidak 
sedang menyalahkan Kementerian Perindustrian 
yang memang jelas-jelas bertanggung jawab pada 
soal penerbitan SNI atas produk-produk tabung untuk 
Elpiji. Tapi istilah SNI – terlebih sekarang sedang 
gencar sosialisasi pemakaian helm  berstandar SNI 
– semakin dikenal sebagai berkaitan dengan otoritas 
Kementerian Perindustrian.

Pertamina terus bergerak dan bekerja 
melanjutkan program konversi minyak tanah ke 
Elpiji, terutama dalam kaitan solialisasi ke berbagai 
lapisan masyarakat secara bertahap, termasuk 
melalui iklan informatif di media massa. Program 
ini adalah pekerjaan besar yang rumit dan tidak 
mudah dilakukan, dipelihara, dan dijaga 100 persen 
aman dari kasus dan insiden. Komitmen Pertamina 
untuk safety dan health dalam penggunaan tabung 

Elpiji 3 kilogram 
memang sedang 
dan akan terus lebih 
dikomunikasikan 
karena masyarakat 
pemakainya adalah 
“konsumen baru 
Elpiji”. Bukan 
masyarakat pemakai 
lama Elpiji biru 
yang telah cukup  
berpengalaman dalam 
penggunaan bahan 
bakar hemat dan 
ramah lingkungan 
ini.MP
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MEDAN - Untuk mempersiap-
kan peluncuran Biosolar di 
Sumatera Utara (Sumut) 
pertengahan Juni ini, Perta-
mina Pemasaran BBM Re-
tail Region I mengadakan 
sosialisasi produk Biosolar 
kepada unsur pemerintah 
daerah dan lembaga konsu-
men. Acara sosialisasi ini 
di adakan di Ruang Rapat 
Pri ma XP, Kantor Pemasaran 
Region I Medan, (2/6).

Unsur Pemerintah Pro-
vinsi Sumatera Utara yang 
hadir terdiri dari perwakilan 
Biro Perekonomian, Dinas 
Komunikasi dan Informasi, 
Dinas Perindustrian & Perda-
gangan, Dinas Perhubungan, 
dan Polda Sumatera Utara. 
Hadir juga pengurus Organi-
sasi Pengusaha Nasional 
Angkutan Bermotor di Jalan 
(Organda) Sumatera Sumatera 
Utara, Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI) 
Medan-Sumut, dan Lembaga 
Advokasi Perlindungan Kon-
sumen (LAPK).

 Sales Area Manager (SAM) 
BBM Retail Sumut, Tengku 
Fernanda, mengungkapkan 
bahwa Biodiesel merupakan 
hasil dari pencampuran antara 
minyak solar dengan senyawa 
organik yang berasal dari 
minyak nabati, lemak hewani, 
atau minyak bekas. “Biosolar 
adalah merek Pertamina 
untuk produk biodiesel yang 
sudah diluncurkan sejak 2006 
lalu,” lanjutnya.

Perluasan pemasaran 

Persiapan Penyaluran Biosolar  di Sumut :

Pertamina Sosialisasi ke Pemda dan 
Konsumen

BBN  di SPBU ini, sesuai 
Per a turan Presiden No. 5 
Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Energi Nasional dan Instruksi 
Presiden No. 1 Tahun 2006 
ten tang Penyediaan dan 
Pemanfaatan Bahan Bakar 
Nabati sebagai Bahan Bakar 
Alternatif. Sebagai persiapan, 
Pertamina telah menjalin ker-
ja sama dengan salah satu 
produsen minyak nabati di 
Dumai

Tengku Fernanda meng-
ungkapkan bahwa Biosolar 
yang diluncurkan di Medan 
adalah Biosolar B-5 dengan 
kandungan 95% minyak solar 
dan 5% Fatty Acids Methyl 
Ester (FAME). Dengan cetane 
number minimal 48, produk 
ini dapat digunakan untuk 
mobil-mobil bermesin diesel 
pada umumnya tanpa perlu 
modifikasi. Tambahnya lagi 
bahwa Biosolar akan dilepas 
ke pasaran dengan harga 
setara dengan harga produk 
Solar bersubsidi.

Seperti telah diberitakan 
sebelumnya, Pertamina akan 
menyalurkan produk Biosolar 
sebagai pengganti Solar, 
ke SPBU yang dilayani dari 
Instalasi Medan Group (IMG). 
IMG sebagai supply point 
terbesar di Sumut, melayani 
lebih dari 200 SPBU di wila-
yah Medan, Binjai ,  Del i 
Serdang, Langkat, Asahan, 
Simalungun, serta sebagian 
provinsi NAD bagian timur 
dan tenggara. Sosialisasi 
kepada pihak SPBU, telah 

dilaksanakan pada 25 Mei 
lalu.

Dalam kesempatan yang 
sama, SR Retail Wilayah 
II Sumut, Awan Raharjo, 
menyampaikan bahwa Bio-
solar termasuk bahan bakar 
ramah lingkungan yang da-
pat diperbarui dan terurai 
secara alami. Desky juga 
mengungkapkan bahwa emisi 
gas buang Biosolar lebih 
rendah karena pembakaran 
yang lebih sempurna, se-
hingga dapat mengurangi 
polusi udara jika digunakan 
secara berkelanjutan. Selain 
itu, Biosolar juga mampu 
memperpanjang umur me-
sin karena memiliki sifat 
detergensi/pembersih.

 Pip i t  Shopiah yang 
mewakili Diskominfo, me-
nyatakan bahwa Dinas 
Ko munikasi dan Informasi 
Sumatera Utara siap bekerja 
sama untuk menyosialisasikan 
penyaluran Biosolar ini ke 

masyarakat. Hal senada juga 
disampaikan Ketua DPD 
Or ganda Sumatera Utara 
Ha posan Siallagan, bahwa 
kendaraan angkutan yang 
bernaung dalam Organda siap 
melakukan demo penggunaan 
Biosolar. Sebagai salah satu 
pengguna Solar terbesar di 
sektor transportasi, diharapkan 
hasil demo dari Organda ter-
sebut dapat mengedukasi 
ma syarakat lainnya tentang 
kelebihan Biosolar.

 Dengan memasarkan 
produk Bahan Bakar Nabati 
(BBN) ini, selain mem beri 
kontribusi dalam pelestarian 
lingkungan dan ketersediaan 
energ i ,  Per tamina juga 
mem beri dam pak pada pe-
ngembangan masyarakat 
ter utama petani penghasil 
bahan BBN. Sam pai saat ini, 
Pertamina telah memasarkan 
Biosolar melalui SPBU di 
Jakarta, Denpasar, dan Su-
rabaya.MPPMS REG. I

Sales Representative Retail Wilayah II, Awan Raharjo, menyampaikan spesi-
fikasi dan kelebihan Biosolar
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PALEMBANG - Kedisplinan dalam penerapan nilai-
nilai Health, Safety & Environment (HSE) menjadi 
tantangan besar di setiap infrastruktur pendukung 
Pertamina. Bahkan, terkhusus infrastruktur gas mulai 
dari eksplorasi hingga pemasaran di level Stasiun 
Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) 
merupakan wilayah yang tergolong high risk. Hal 
ini menuntut pencegahan yang berkesinambungan 
serta kewaspadaan tinggi mengingat kesalahan kecil 
di fasilitas gas akibatnya akan jauh lebih besar jika 
dibanding dengan fasilitas lainnya.

Hal ini disampaikan oleh GM Pemasaran BBM Retail 
Region II, Haris Budiarto saat memberikan sambutan 
dalam pembukaan Pelatihan Gas Safety Inspector (GSI) 
angkatan I tahun 2010, Senin (19/4), di Kantor Unit Pe-
masaran Sumbagsel di Palembang. Ia mengingatkan 
setelah program konversi berjalan lebih dari 70 persen 
di seluruh Indonesia maka aktivitas yang berhubungan 
dengan gas Elpiji akan meningkat yang mengakibatkan 
peluang terjadi insiden menjadi lebih besar. 

“Kunci utamanya adalah bagaimana membuat se-
mua komponen manusia yang ada menaati nilai-nilai 
HSE yang sudah disusun. Apabila itu sudah dilakukan 
maka 80 persen sumber masalah bisa kita atasi dan 
potensi insiden bisa diminimalisir, dan ini tentunya tugas 
berat para pengawas HSE di lapangan,” ungkapnya.

Berdasarkan pengala man yang terjadi sebelumnya, 
sebagian besar insiden yang pernah terjadi  di saat 
semua orang lengah. Bah kan secara khusus Haris 
meminta kewaspadaan tetap tinggi di hari libur kerja. 

Hal senada juga disampaikan oleh pengajar pela-
tihan, Budi Santoso. Menurutnya, perusahaan ener gi 
merupakan perusahaan dengan teknologi tinggi yang 
membutuhkan biaya tinggi dan menanggung risiko 
tinggi. Salah satu risiko yang dihadapi oleh Pertamina 
adalah kecelakaan kerja seperti kebakaran, ledakan, 
penyakit akibat kerja dan pencemaran. Kerugian yang 
ditimbulkan tidak hanya materi tapi juga non-materi.

Pelatihan ini sendiri diikuti oleh 48 peserta dari 
seluruh wilayah Gas Domestik Region I yang meliputi 
fasilitas Gas seluruh wilayah Sumatera. Khusus wilayah 
Pemasaran Sumbagsel, GSI diwakili oleh LPG Filling 
Plant Pulau Layang dan fungsi HSE Area Sumbagsel.
MPPMS REG. II

Pelatihan GSI 
untuk Wilayah 
Sumatera

Pertamina Berpartisipasi dalam Pekan Lingkungan Indonesia 2010
JAKARTA – Komitmen Pertamina dalam mengelola operasi dan membuat produk yang ramah 
lingkungan,  serta mempertimbangkan aspek lingkungan hidup tak sekedar diatas kertas saja. 
Selama ini Pertamina selalu menerapkan kegiatan operasi yang berwawasan lingkungan. Hasil 
nyata yang dilakukan Pertamina dalam pengelolaan lingkungan hidup, ditunjukkan dalam Pekan 
Lingkungan Hidup Indonesia 2010, di JHCC, Kamis (3/6). 

Dalam Pameran Pekan Lingkungan Hidup ini, Direktur Umum Pertamina Waluyo, mema-
parkan sejumlah aksi yang telah dilakukan Pertamina, dengan membuat produk ramah ling-
kungan seperti MusiCool.  “Produk ini bukan saja ramah lingkungan tetapi juga hemat energi 
hingga 20 persen dan kalau seluruh kalangan sudah menggunakan MusiCool ini tidak menutup 
kemungkinan akan menurunkan efek rumah kaca yang cukup signifikan,” paparnya.

Pekan Lingkungan Hidup merupakan momen penting dalam menumbuhkan kepedulian 
ma syarakat, dan kalangan usaha terhadap pemlestarian lingkungan hidup. Langkah ini tak ada 
artinya jika tidak ada kemauan politik,  perhatian, dan aksi nyata seluruh komponen bangsa. 

Perubahan iklim yang menjadi isu utama saat ini, memerlukan perhatian dari setiap nega ra, 
perusahaan dan masyarakat dalam menekan dampak dari gas emisi rumah kaca dan pe manasan 
global. Berbagai cara dapat dilakukan melalui promosi perubahan ekonomi dan gaya hidup seperti 
efisiensi energi, energi alternatif, konservasi hutan dan konsumsi ramah lingkungan. 

Pekan Lingkunan Hidup Indonesia merupakan agenda tahunan, yang digelar dalam rangka 
memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni.  Dalam penyelenggaraan 
yang ke – 14 ini, Pertamina juga berperan serta, dengan ikut dalam pameran dan kampanye 
untuk  menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa lingkungan tidak hanya merupakan tanggung 
jawab individu, tetapi merupakan perwujudan tanggung jawab bersama.MPNDJ Fo
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Pemasaran Region VII  Makassar Adakan 
Orientasi Wartawan

Mahasiswa UNS Antusias Mengenal Pertamina
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Bugar dan Segar dengan Senam Anti Rokok
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Para wartawan migas dari media cetak maupun elektronik yang mengikuti kegiatan orientasi wartawan migas di Makas-
sar melakukan pengambilan gambar proses pengisian LPG di Depot LPG Makassar.

MAKASSAR- External Re-
lations Pemasaran BBM Retail 
Region VII menyelenggarakan 
Orientasi Wartawan Migas 
2010 pada Rabu (2/6) di Hotel 
Banua-Makassar. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan guna 
memberikan pemahaman 
kepada media massa tentang 
Transformasi Pertamina, se-
kaligus membina hubungan 
baik dengan pers. Acara ter-
sebut dihadiri oleh perwakilan 
dari 27 Media sebagai peserta 
orientasi, baik dari cetak dan 
elektronik lokal maupun na-
sional.

Dalam pembukaan acara 
tersebut, GM Pemasaran 
BBM Retail Region VII selaku 
ambassador menyatakan 
bahwa Pertamina adalah 
BUMN terbesar di Indonesia 
yang perlu mendapat du-
kungan dari semua pihak ter-
utama pers. Peserta orientasi 
d iber ikan mater i -mater i 
me  ngenai kegiatan bisnis 
Per tamina dan kedudukan 
Pertamina saat ini di kancah 
bisnis Migas, serta peran pers 
dalam turut serta mendukung 

JAKARTA - Dalam rangka 
memperingati Hari Tanpa 
Tembakau Sedunia, Pertamina  
menggelar acara senam ber-
sama di lapangan parkir 
Kantor Pusat (4/6).  Acara 
senam bersama yang rutin 
digelar setiap hari Jumat ini 
berbeda dengan kebiasaan. 
Pasalnya dihadiri jajaran di-
reksi, diantaranya Direktur 
Utama Karen Agustiawan, 
dan Direktur Umum Waluyo, 
serta para karyawan, acara 
senam  makin meriah dengan 
kehadiran mantan atlet renang, 
Elsa Manora Nasution, yang 
menjadi instruktur senam. 

Dengan tema Friday, Fit , 
Fun and Fresh, peserta senam 
benar-benar menemukan 
sua  sana lain dalam kegiatan 

ini. Mereka tak sekedar me-
lakukan gerakan senam yang 
energik, tetapi juga terhibur 
dengan kehadiran Elsa yang 
memberikan warna lain dalam 
kegiatan ini. Apalagi senam 
yang diberikan merupakan 
perpaduan antara aerobik, 
boxing, dan senam cha-cha 
yang rancak.

Bagi panitia, acara ini 
merupakan rang kaian kegiatan 
World Tobbaco Day 2010, 
yang diperingati setiap tanggal 
31 Mei. Sebagai wujud untuk 
menciptakan perusahaan 
yang bebas rokok, Pertamina 
menggelar dalam sejumlah 
acara, mulai dari Kampanye 
dan Pelaksanaan Program 
“Quitters Are Champions”,  
ser ta Senam Anti Rokok.   

Sebagai tambahan daya 
tarik, panitia juga membagikan  
door prize  empat unit sepeda 
lipat, kepada peserta senam 
yang hadir dalam acara Senam 
Anti Rokok ini.  Antusiasme 
karyawan yang mengikuti 

kegiatan ini, sangat dirasakan 
Elsa saat memimpin senam. 
“Aku excited banget ! Nggak 
nyangka pesertanya sangat 
ba nyak, dan semuanya ber se-
mangat,” komentar Elsa usai 
acara.MP DSU/WAH

Transformasi Pertamina. 
Hadir sebagai pemateri dalam 
acara tersebut, yaitu Manager 
Media Pertamina (Wianda 
Pusponegoro), Pimpinan Re-
daksi Harian Fajar (Sukrian-
syah S. Latief), Wakil Ketua 
PWI Sulawesi Selatan (H.L 
Aru mahi), SAM Region VII 
(Victor Lumban Gaol ), Ma-
nager HSE Area Sulawesi 
(Su naryo), DAM Region IV 

(Agus Sudjatmiko), Manager 
Gas Domestik Region V (R. 
Dzulfikar).

Kegiatan orientasi tersebut 
dilanjutkan dengan kunjungan 
ke Depot LPG Makassar dalam 
rangka memberikan informasi 
secara langsung kepada 
pers tentang bagaimana Per  -
tamina meningkatkan qua lity 
control dalam rangka me-
waspadai insiden-insiden 

yang diakibatkan oleh ledakan 
gas LPG yang belakangan ini 
kerap terjadi di Makassar.

Dengan adanya acara 
ini, diharapkan hu bungan 
baik Pe r tamina dengan pers 
dapat di ting kat kan sekaligus 
men du kung transformasi Per -
tamina sehingga berita-berita 
yang dimuat di media massa 
men jadi berimbang.MP PMS 
REG. VII

SEMARANG – Antusiasme itu tidak bisa ditutupi. Sebanyak 51 
mahasiswa dan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP 
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) secara bergantian 
mengangkat tangan untuk bertanya seputar Pertamina 
dan bisnisnya dalam kunjungan ke Kantor Pertamina Unit 
Pemasaran BBM Retail Region IV, Rabu (26/5).

Pertanyaannya pun beragam. Mulai dari makna logo Perta-
mina, program CSR, visi menjadi perusahaan kelas dunia, 
hingga strategi perusahaan menghadapi pesaing di penjualan 
BBM.  Seperti salah satu mahasiswa yang mempertanyakan 
soal ekspansi Pertamina ke luar negeri.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab lugas oleh Asmen 
External Relations Heppy Wulansari. “Justru karena kita sudah 
cukup kuat di dalam negeri, makanya kita berani dan confident 
ekspansi ke luar negeri. Apalagi dengan persaingan yang makin 
ketat, kita justru harus jeli melihat peluang yang lebih luas, 
termasuk di luar negeri. Hal ini selaras dengan visi Pertamina 
untuk menjadi World Class Company,” jawabnya.

“Pada intinya, Pertamina sudah melakukan banyak peru-
bahan karena kita memang berkomitmen untuk transformasi ke 
arah yang lebih baik. Meskipun banyak pihak yang memandang 
negatif perubahan yang kami lakukan, itu adalah tantangan yang 

harus dihadapi,” tegas Heppy menjawab pertanyaan mengenai 
citra buruk Pertamina.

Sementara Pjs Manager HR Area JBT Tri Waluyo menje-
laskan, Pertamina merupakan perusahaan yang berkontribusi 
sangat besar pada negara. Mulai dari dividen yang disetor ke 
pemerintah sampai tugas wajib dalam penyaluran BBM dan 
elpiji bersubsidi. “Karena itu, Pertamina sangat membutuhkan 
dukungan dari segala lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa 
dan praktisi pendidikan dalam menjalankan tugas kami melayani 
kebutuhan masyarakat Indonesia,” tuturnya.MPPMSREGIV

SEMUA TABUNG GAS ELPIJI AMAN
Jakarta (Seputar Indonesia) – PT Pertamina (Per-

sero) sendiri menjamin bahwa semua tabung elpiji 
3 kilogram yang sudah diisi, 100 persen bebas dari 
ke bocoran. Hal itu ditegaskan VP Komunikasi Korporat 
Pertamina B. Trikora Putra. Apalagi, lanjutnya, belum 
pernah ada laporan dari kepolisian yang menyebutkan 
bahwa ledakan-ledakan yang terjadi belakangan ini 
di berbagai daerah disebabkan oleh tabung gas yang 
bocor. Trikora menjelaskan bagaimana kecermatan 
petu gas dalam proses pengisian gas 3 kilogram di 
stasiun peng isian elpiji Pertamina. Semua tabung gas 
yang se lesai diisi dan keluar dari stasiun pengisian 
tersebut tidak ada yang mengalami kebocoran. 
“Pertamina selalu melakukan pengecekan kondisi 
tabung sebelum dan sesudah pengisian,” ujarnya.

PERTAMINA BERENCANA LEPAS 
20 PERSEN SAHAM PHE

Jakarta (Media Indonesia) – Pertamina berencana 
melepas sekitar 20 persen saham anak usahanya, 
PT Perta mina Hulu Energy (PHE). Menurut rencana, 
pelepasan saham perdana (initial public ofering/IPO) 
akan dilakukan di akhir tahun ini atau pada awal 2011. 
Direktur Perencanaan Bisnis dan Manajemen Risiko 
Fe re derick ST Siahaan di sela rapat kerja dengan 
Komisi VII DPR, mengatakan realisasi IPO PHE tinggal 
menunggu rampungnya audit laporan keuangan 
2008 dan 2009. Ditargetkan, audit dapat diselesaikan 
menjelang akhir tahun ini. Setelah IPO, Pertamina 
berharap anak usaha n ya itu dapat meningkatkan 
kemampuan untuk ber ekspansi terutama dalam 
akuisisi ladang migas, dan pembelian aset. “Kami ingin 
supaya PHE memiliki keleluasaan untuk membeli aset 
yang lain sebab IPO tidak mengandung risiko utang. 
Kami akan pakai (dana) itu untuk akuisisi ladang migas 
di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan portofolio 
kami,” ujar Ferederick.

PERTAMINA: 2011 KONSUMSI BBM 
DIPERKIRAKAN 42,5 JUTA KL

Jakarta (Sentana) – Pertamina memperkirakan, 
konsumsi bahan bakar minyak atau BB bersubsidi 
pada tahun 2011 akan mencapai 42,5 juta kiloliter. 
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo mengatakan konsumsi tersebut meningkat 
sekitar enam persen dibandingkan perkiraan konsumsi 
2010 sebesar 40,1 juta kiloliter. “Peningkatan konsumsi 
tersebut sudah mempertimbangkan pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan jumlah kendaraan,” katanya. 
Menurut Djaelani, pihaknya akan lebih meningkatkan 
pelayanan pendistribusian BBM bersubsidi pada 
tahun 2011. Sebelumnya, BPH Migas memperkirakan 
konsumsi BBM bersubsidi pada 2010 akan 
membengkak mencapai 40,1-40,5 juta kiloliter. Angka 
perkiraan konsumsi itu lebih tinggi dari pada kuota 
APBN Perubahan 2010 yang ditetapkan sebanyak 
36,5 juta kiloliter. Kenaikan konsumsi itu, menurut BPH 
Migas, disebabkan peningkatan pemakaian premium 
yang di luar perkiraan.MPNDJ
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HSE - Rountable KOMET Forum

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

CoP Menanti Volunteer
JAKARTA - Fungsi Quality Management (QM) menye-
lenggarakan Knowledge Management Roundtable 
Discussion untuk yang ketigakalinya di Kantor Pusat Perta-
mina, (3/6). Workshop diawali dengan sambutan Direktur 
Umum Waluyo dan pengantar diskusi oleh Manager Quality 
Management Faisal Yusra.

Tahun 2010,  QM punya tiga program. Pertama, me-
ngumpulkan aset pengetahuan sebanyak 1.500 untuk 
por tal Komet. Kedua, meningkatkan budaya berbagi dalam 
60 forum sepanjang tahun di seluruh Indonesia. Dan 
ketiga yang juga terpenting, membentuk Community of 
Practice (CoP). “Komunitas ini adalah kelompok-kelompok 
komunitas orang yang saling berbagi untuk menyelesaikan 
pekerjaannya. Ini hampir 100 komunitas,” kata Faisal Yusra 
dalam percakapan dengan Media Pertamina.  

Komunitas praktisi ini  akan terdiri  dari 22 keahlian yang 
ada di Pertamina, dari hulu sampai hilir. “Nah, ini adalah ba-
gian dari upaya  kita untuk mengakselerasi budaya berbagi 
pengetahuan itu untuk membantu pelaksanaan pekerjaan. 
Jadi dikaitkan dengan men-support bagaimana Pertamina  
menjadi perusahaan kelas dunia.” 

Sebanyak 22 Bidang keahlian sudah diidentifikasi 
dan tinggal menanti para volunteer yang berminat untuk 
bergabung ke dalamnya. Partisipasi pekerja di tingkat ba-
wah terhadap CoP, kata Faisal, sangat bagus. Persoalan 
justru di tingkat manajemen. “Ya, masih harus didoronglah,” 
jelas Faisal. 

Acara Komet Roundtable Discussion  diikuti sekitar 30 
peserta dari berbagai fungsi dan unit daerah.MPUHK
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Sejak 4 Juni 2010 lalu, deretan aplikasi ‘front-end’ bertambah lagi dengan kehadiran 
Aplikasi Web Mutasi yang diresmikan penggunaannya oleh Narendra Widjajanto -SVP Shared 
Processing Center (SPC) CSS. Aplikasi yang dikembangkan secara inhouse ini merupakan 
kerjasama HR Corporate Function dan CSS dalam membuat terobosan efisiensi proses 
penerbitan SK Mutasi hingga update data di SAP.

Dulu, proses update data mutasi pekerja melalui tahapan dengan aplikasi yang berbeda-
beda. Fungsi HR membuat/mencetak SK Mutasi dengan aplikasi Wordprocessing. Setelah 
SK ditandatangi, kemudian data dimasukkan ke form request dalam bentuk MS-Excel dan 
dikirimkan via e-mail ke fungsi SPC. Berdasarkan form request ini fungsi SPC melakukan 
update/entry data dan  validasi dalam SAP. Dengan demikian ada beberapa kali entry data 
terhadap yang sama, dan banyak potensi terjadi kesalahan. Bahkan tidak jarang terjadi 
seseorang yang baru dimutasi (seperti dari Unit ke Jakarta) ketika akhir bulan, ternyata 
gajinya masih di Unit asal.

Dengan layanan baru aplikasi Web Mutasi, proses pembuatan/pencetakan SK Mutasi 
hingga transaksi data ke SAP diintegrasikan. Melalui aplikasi ini, SK Mutasi dibuat/dicetak di 
Fungsi HR. Selanjutnya setelah SK ditandatangani, secara system dilakukan release. Maka 
data mutasi akan langsung masuk sebagai request update di SPC yang tinggal melakukan 
validasi. Jika sudah valid, secara otomatis akan masuk ke SAP. 

Beberapa benefit dari aplikasi ini antara lain, mempercepat dan mempermudah user 
(HR) dalam melakukan request transaksi data mutasi ke SPC, mengurangi resiko kesalahan 
entry data ke MySAP, menghilangkan duplikasi proses input data. Dengan demikian proses  
perubahan data mutasi menjadi lebih efisien.

Rencana pengembangan berikutnya adalah untuk Web Hiring yang akan berfungsi 
dalam efisiensi pemutakhiran data pekerja baru, bekerja sama dengan Fungsi Recruitment.
MPCSS

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Aplikasi Web Mutasi : 
Efisiensi Proses Pemutakhiran 
Dana Mutasi

Go LIve APLIKASI WEB MUTASI

JAKARTA – Bertempat di Ruang Rapat A Gedung Annex Lt. 1, pada tanggal 4 Juni 2010 telah dilangsungkan 
Go Live aplikasi Web Mutasi yang diresmikan oleh Narendra Widjajanto -SVP SPC.    Pengembangan aplikasi ini 
merupakan terobosan kerjasama HR Corporate Function dan CSS dalam mengefisienkan proses penerbitan SK 
Mutasi hingga update data di SAP. Hadir dalam acara tersebut, Asrul Bahar - Manager HR Operation SPC, Liza 
Septiharti – Manager UCAD IT Solution sebagai pengembang, dan Santi D.Djoewarsa dari user HR Corporate 
Function. “Saat ini diujicobakan di Fungsi HR Corporate Function, diharapkan pada bulan Juli 2010 sudah dapat 
diimplementasikan dan digunakan oleh seluruh user HR,” ujar Asrul dalam laporannya. MPCSS

Setelah Roundtable Forum pada bulan Maret 
2010 yang menghadirkan narasumber utama Dir. 
Hulu – Bagus Setiardja, pada Roundtable Forum di 
awal Juni 2010 ini pun turut hadir Dir. Umum – Waluyo 
yang menyampaikan tema forum yaitu ‘Membangun 
Knowledge Management HSE Pertamina.’ Beliau 
sangat mendukung akan perlunya pengelolaan 
knowledge yang dimiliki perusahaan. Dimana Fungsi 
HSE yang kaya akan pengetahuan dan pengalaman di 
lapangan sebagai tacit knowledge yaitu pengetahuan 
berdasarkan experience, lesson learned dan trouble shooting dinilai sangat penting untuk dikelola 
sebagai aset perusahaan untuk di-share kepada seluruh Insan Pertamina.

Salah satu lesson learned yang dibahas oleh Ari Saptama – Man. Safety yaitu mengenai 
kecelakaan yang berakibat kebakaran pipa outlet furnace coulomn sebanyak tiga kali yang terjadi di RU 
III Plaju pada tanggal 8 Desember 2009 dimana mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia 
dan empat orang menderita luka bakar. Diketahui bahwa penyebabnya adalah masih adanya sisa uap 
light hidrokarbonfraksi slop oil yang terjebak di coulomn, dengan flash point sangat rendah sehingga 
langsung terbakar pada saat pekerja sedang membuka baut flange. Selain itu, diketahui pula bahwa 
penyebab dasar adalah faktor manusia yaitu dikarenakan keinginan untuk mempercepat pelaksanaan 
perbaikan dengan tanpa mempertimbangkan prosedur 
pengosongan dan pendinginan. Hal ini diindikasikan 
pada aktifitas pembukaan baut flange yang sudah 
dilakukan empat jam setelah mesin dihentikan dimana 
data DCS menyatakan suhu coulomn saat itu masih 
110 derajat Celsius dan tekanannya 0,26 kg/cm2. 
Padahal berdasarkan prosedur waktu pengosongan 
dan pendinginan membutuhkan waktu selama 3 x 
8 jam.

Konsep Green Building merupakan salah satu 
tema yang dibahas dalam forum ini. Yulia Sulasmi – Asman. Environment Implementation & 
Procedure, menyampaikan bahwa saat ini Pertamina sedang menerapkan konsep tersebut secara 
bertahap untuk rencana pembangunan gedung baru dan gedung yang sudah ada/gedung lama 
sesuai regulasi yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Dimana salah satu pertimbangannya adalah 
untuk membantu penghematan energi/sumber daya, menjaga keasrian lingkungan, meningkatkan 
kualitas lingkungan kerja, penghematan biaya untuk jangka panjang di masa yang akan datang. 
Untuk detail  mengenai apa dan bagaimana konsep Green Building, KOMETers dapat memperoleh 
informasi ini di Portal KOMET.

Lesson learned lainnya yang didiskusikan dalam forum ini yaitu mengenai kejadian sengatan 
listrik yang terjadi di EP Rantau. Hery Chandra – HSE Korporat memaparkan kejadian ketika seorang 
teknisi listrik terkena sengatan listrik saat mengisi freon AC di Main office PT Pertamina EP - Field 
Rantau. Korban pingsan dan pada akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan investigasi yang dilakukan 
maka diketahui bahwa penyebab kejadian diantaranya adalah tidak lengkapnya perlengkapan safety, 
kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada manual operation yang menjadi 
panduan pekerja.

Selain tema tersebut, pada forum ini juga membahas mengenai ’Efektifitas Medical Check Up 
(MCU) Pra-Karyawan’ yang disampaikan oleh dr. Ida Bagus Adiatmaja. Dimana pada saat ini tingkat 
kegagalan untuk menjadi pekerja menjadi lebih rendah yaitu dari 60% menjadi 40% untuk calon pekerja 
experience dan dari 40% menjadi 20% untuk calon pekerja fresh graduate dimana telah ditetapkan 
dalam penyempurnaan TKO mengenai  rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan yang awalnya 
hanya dua menjadi empat rekomendasi, yaitu: “Memenuhi,” “Memenuhi dengan Perbaikan,” “Tidak 
Memenuhi untuk Pekerjaan Tertentu,” dan “Tidak Memenuhi.”

Implikasi Undang-Undang No. 32 / 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Terhadap Bisnis Pertamina 
merupakan materi yang dibahas oleh Sri Oetari 
Saleh – HSE Korporat dalam forum ini. Dimana 
saat ini Pertamina telah melakukan revisi 
terhadap STK yaitu Pedoman dan TKO untuk 
memenuhi undang-undang yang berlaku. Pada 
pelaksanaannya, Pertamina masih mengalami 
kesulitan dimana diperlukan infrastruktur yang 
memadai untuk pengelolaan lingkungan dan 
limbah.

KOMETers dapat mengakses Portal Pertamina (http://portal.pertamina.com) untuk mendapatkan 
knowledge hasil diskusi pada forum ini. Dan jangan lupa agar KOMETers menghubungi Tim KOMET 
untuk berbagi pengetahuan mengenai experience, lesson learned dan trouble shooting dengan Insan 
Pertamina lainnya.•

Di antara kita pasti sudah sering mendengar istilah Kaizen bukan? Tapi bukan Kanzen atau Sanken 
loh.. hehehe. Dan bukan juga bermaksud ke-jepang-jepangan, tapi tidak ada salahnya kan jika kita 
ingin meniru hal-hal yang baik (baca: adopt) ?

Kaizen Teian atau Kaizen jika diartikan secara harafiah dalam bahasa jepangnya berarti “perbaikan 
terus-menerus”, sementara “teian” artinya “sistem”. Jadi, Kaizen Teian artinya sistem perusahaan yang 
luas, untuk perbaikan terus menerus, sehingga bisa membawa napas baru dalam setiap perusahaan/
organisasi, merupakan prinsip kerja luar biasa yang dianut oleh karyawan di Jepang.

Perbaikan terus menerus ini praktiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah 
satunya adalah penerapan prinsip 5S a’la jepang atau yang lebih familiar bagi telinga kita adalah 5R 
(bukan foto ukuran jumbo ya..). Prinsip yang mengedepankan efisiensi, kerapihan dan kedisiplinan 
ini pada praktiknya sebenarnya tidak sulit, tapi banyak catatan ahli yang mengatakan bahwa banyak 
perusahaan yang gagal menerapkan prinsip 5S/5R ini. Hal ini disebabkan karena banyak pimpinan 
puncak yang beranggapan bahwa keberhasilan penerapan prinsip ini adalah tanggung jawab pekerja 
semata. Sikap dan budaya kerja yang baik dan bertanggung jawab harus dicerminkan dari level paling 
atas hingga level paling bawah di organisasi. 5S/5R tidak akan pernah berhasil diterapkan jika pimpinan 
sendiri tidak memberikan contoh yang benar dalam penerapannya.

Tapi sebelum kita panjang lebar mendiskusikan 5S/5R, mari berkenalan dahulu agar kita lebih 
paham “makhluk” apakah 5S/5R itu? Apakah 5S/5R itu? Dalam bahasa Jepang 5S berarti Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 5R yang berarti Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, Rajin. 5S/5R dirancang untuk menghilangkan pemborosan dengan mengutamakan 
perilaku positif dari setiap orang dalam organisasi.

Seiri (sort) : Ringkas. Berarti mengatur segala sesuatu, 
memilah sesuatu dengan aturan atau prinsip tertentu. Membedakan 
yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengambil 
keputusan yang tegas dan menerapkan manajemen stratifikasi 
untuk membuang yang tidak diperlukan.

Seiton (set in order) : Rapi. Berarti menyimpan barang di 
tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga 
dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini berguna untuk 
menghilangkan proses pencarian. Jika segala sesuatu di simpan 
di tempatnya, maka tempat kerja menjadi rapi.

Seiso (shine) : Resik. Berarti membersihkan barang – barang 
dari kotoran atau tempat kerja dari barang – barang yang tidak 
diperlukan.

Seiketsu (standardize) : Rawat. Berarti memelihara barang – barang atau tempat kerja agar 
teratur, rapi dan bersih, termasuk pada aspek personal dan kaitannya dengan polusi / limbah pabrik.

Shitsuke (sustain) : Rajin. Berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang 
benar sebagai suatu kebiasaan.

Pada awalnya metode ini  digunakan oleh Toyota, namun kini populer sebagai salah satu perangkat 
penting dari metode Lean Six Sigma dalam hal pendekatan terhadap lingkungan kerja. Dalam 
perjalanannya, 5S ini berkembang menjadi 6S dan elemen terakhir yang menjadikannya berkembang 
sebagai 6S yakni Safety.

Pendekatan 5S/5R ini diambil dari Toyota Production System yang disebut juga sebagai JIT 
Manufacturing. Contoh perusahaan yang juga menerapkan 5S/5R selain Toyota adalah Metaldyne, 
sebuah produsen yang menjadi supplier bagi berbagai perusahaan otomotif global. Metaldyne yang 
menerapkan 5S/5R sejak tahun 2002 mengaku memperoleh banyak manfaat. Diantaranya dalam hal 
kebersihan pabrik, efisiensi biaya dengan mengeliminasi waste, sehingga value produk meningkat. 
Dan salah satu yang terpenting, Metaldyne juga berhasil membantu pabrik untuk memperoleh ruangan 
yang ’baru’ setelah membersihkan dan merapihkan pabrik.

Namun statement kegagalan beberapa perusahaan dalam penerapan 5S/5R ini jangan lantas 
membuat kita menjadi ciut karena para ahli telah memberikan tips agar implementasi metode ini 
berlangsung sukses, aman dan terkendali. Beberapa langkah berikut yang harus ditempuh :
1. Definisi Jelas. Pemimpin harus mempunyai gambaran yang jelas mengenai bagaimana lingkungan 

kerja yang ideal setelah implementasi 5S/5R. Jika tidak didefinisikan dengan jelas, maka pekerja 
tidak akan memperoleh gambaran yang seragam mengenai lingkungan kerja yang seharusnya.

2. Komitmen dari Pemimpin Suatu perubahan tentunya harus dimulai dari sang pemimpin. Begitu pula 
dengan 5S/5R maka butuh komitmen yang kuat dari pemimpin untuk menjalankannya. Segenap 
jajaran pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya dalam menjalankan 5S/5R. 
Sehingga, pekerja dapat melihat bahwa pemimpinnya bisa diambil sebagai contoh sementara 
pemimpin juga bisa berbagi dengan pekerja mengenai bagaimana caranya dalam memperbaiki 
lingkungan kerja.

3. Training. Untuk membiasakan pekerja pada suatu hal, kadangkala diperlukan training atau pelatihan, 
tidak terkecuali pada 5S/5R ini. Sekitainya perusahaan sudah mempunyai gambaran yang jelas 
mengenai bagaimana lingkungan kerja ideal yang diinginkan, maka mereka bisa menyelenggarakan 
training untuk para pekerja. Training ini ditujukan supaya menanamkan perilaku 5S/5R yang 
diinginkan kepada para pekerja. Misalnya, bagaimana stkitar yang ada untuk proses kerja tertentu? 
Atau bagaimana criteria safety yang terdapat pada pekerjaan tertentu? Beberapa membutuhkan 
training tersendiri.

4. Disiplin. Komitmen untuk menjalankan 5S/5R membutuhkan disiplin yang kuat. Untuk mendisiplinkan 
implementasinya, maka 5S/5R perlu dimasukkan sebagai elemen penilaian kinerja. Sehingga, 
untuk memperoleh penilaian kinerja yang baik, maka pekerja harus mengimplementasikan 5S/5R 
dengan disiplin. Selain itu, karena 5S/5R dievaluasi maka pekerja juga bisa memperoleh feedback 
mengenai bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Sehingga terciptalah continuos 
improvement dalam lingkungan kerja.
Namun, sadarkan kita bahwa selama ini sebenarnya dalam bekerja kita sudah dipayungi oleh 

metode atau prinsip 5S/5R itu? Sistem Manajemen atau ISO Standard yang menjadi ganjal agar roda 
improvement atau PDCA tidak mundur telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Karena di dalam 
ISO (Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan) selalu menuntut kita untuk bekerja dalam keteraturan, 
kerapihan dan menjaga agar proses kerja kita sesuai standar. 

Dengan demikian, berarti memang sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa kita harus dapat bekerja 
dengan ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Semata-mata untuk terciptanya lingkungan kerja yang lebih 
baik, meminimalkan waste (pemborosan) yang berarti efisiensi serta secara agregat akan berdampak 
terhadap terciptanya kondisi financial perusahaan yang sehat. Jika kondisi keuangan perusahaan 
sehat bukan hal mustahil kondisi ini sepert “penyakit menular” yang dapat secara cepat menjalar dan 
menggelembungkan pundi-pundi ekonomi kita. Hooreeeee!!!!! ☺
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HSE - Rountable KOMET Forum

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

CoP Menanti Volunteer
JAKARTA - Fungsi Quality Management (QM) menye-
lenggarakan Knowledge Management Roundtable 
Discussion untuk yang ketigakalinya di Kantor Pusat Perta-
mina, (3/6). Workshop diawali dengan sambutan Direktur 
Umum Waluyo dan pengantar diskusi oleh Manager Quality 
Management Faisal Yusra.

Tahun 2010,  QM punya tiga program. Pertama, me-
ngumpulkan aset pengetahuan sebanyak 1.500 untuk 
por tal Komet. Kedua, meningkatkan budaya berbagi dalam 
60 forum sepanjang tahun di seluruh Indonesia. Dan 
ketiga yang juga terpenting, membentuk Community of 
Practice (CoP). “Komunitas ini adalah kelompok-kelompok 
komunitas orang yang saling berbagi untuk menyelesaikan 
pekerjaannya. Ini hampir 100 komunitas,” kata Faisal Yusra 
dalam percakapan dengan Media Pertamina.  

Komunitas praktisi ini  akan terdiri  dari 22 keahlian yang 
ada di Pertamina, dari hulu sampai hilir. “Nah, ini adalah ba-
gian dari upaya  kita untuk mengakselerasi budaya berbagi 
pengetahuan itu untuk membantu pelaksanaan pekerjaan. 
Jadi dikaitkan dengan men-support bagaimana Pertamina  
menjadi perusahaan kelas dunia.” 

Sebanyak 22 Bidang keahlian sudah diidentifikasi 
dan tinggal menanti para volunteer yang berminat untuk 
bergabung ke dalamnya. Partisipasi pekerja di tingkat ba-
wah terhadap CoP, kata Faisal, sangat bagus. Persoalan 
justru di tingkat manajemen. “Ya, masih harus didoronglah,” 
jelas Faisal. 

Acara Komet Roundtable Discussion  diikuti sekitar 30 
peserta dari berbagai fungsi dan unit daerah.MPUHK
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Sejak 4 Juni 2010 lalu, deretan aplikasi ‘front-end’ bertambah lagi dengan kehadiran 
Aplikasi Web Mutasi yang diresmikan penggunaannya oleh Narendra Widjajanto -SVP Shared 
Processing Center (SPC) CSS. Aplikasi yang dikembangkan secara inhouse ini merupakan 
kerjasama HR Corporate Function dan CSS dalam membuat terobosan efisiensi proses 
penerbitan SK Mutasi hingga update data di SAP.

Dulu, proses update data mutasi pekerja melalui tahapan dengan aplikasi yang berbeda-
beda. Fungsi HR membuat/mencetak SK Mutasi dengan aplikasi Wordprocessing. Setelah 
SK ditandatangi, kemudian data dimasukkan ke form request dalam bentuk MS-Excel dan 
dikirimkan via e-mail ke fungsi SPC. Berdasarkan form request ini fungsi SPC melakukan 
update/entry data dan  validasi dalam SAP. Dengan demikian ada beberapa kali entry data 
terhadap yang sama, dan banyak potensi terjadi kesalahan. Bahkan tidak jarang terjadi 
seseorang yang baru dimutasi (seperti dari Unit ke Jakarta) ketika akhir bulan, ternyata 
gajinya masih di Unit asal.

Dengan layanan baru aplikasi Web Mutasi, proses pembuatan/pencetakan SK Mutasi 
hingga transaksi data ke SAP diintegrasikan. Melalui aplikasi ini, SK Mutasi dibuat/dicetak di 
Fungsi HR. Selanjutnya setelah SK ditandatangani, secara system dilakukan release. Maka 
data mutasi akan langsung masuk sebagai request update di SPC yang tinggal melakukan 
validasi. Jika sudah valid, secara otomatis akan masuk ke SAP. 

Beberapa benefit dari aplikasi ini antara lain, mempercepat dan mempermudah user 
(HR) dalam melakukan request transaksi data mutasi ke SPC, mengurangi resiko kesalahan 
entry data ke MySAP, menghilangkan duplikasi proses input data. Dengan demikian proses  
perubahan data mutasi menjadi lebih efisien.

Rencana pengembangan berikutnya adalah untuk Web Hiring yang akan berfungsi 
dalam efisiensi pemutakhiran data pekerja baru, bekerja sama dengan Fungsi Recruitment.
MPCSS

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS) 

Aplikasi Web Mutasi : 
Efisiensi Proses Pemutakhiran 
Dana Mutasi

Go LIve APLIKASI WEB MUTASI

JAKARTA – Bertempat di Ruang Rapat A Gedung Annex Lt. 1, pada tanggal 4 Juni 2010 telah dilangsungkan 
Go Live aplikasi Web Mutasi yang diresmikan oleh Narendra Widjajanto -SVP SPC.    Pengembangan aplikasi ini 
merupakan terobosan kerjasama HR Corporate Function dan CSS dalam mengefisienkan proses penerbitan SK 
Mutasi hingga update data di SAP. Hadir dalam acara tersebut, Asrul Bahar - Manager HR Operation SPC, Liza 
Septiharti – Manager UCAD IT Solution sebagai pengembang, dan Santi D.Djoewarsa dari user HR Corporate 
Function. “Saat ini diujicobakan di Fungsi HR Corporate Function, diharapkan pada bulan Juli 2010 sudah dapat 
diimplementasikan dan digunakan oleh seluruh user HR,” ujar Asrul dalam laporannya. MPCSS

Setelah Roundtable Forum pada bulan Maret 
2010 yang menghadirkan narasumber utama Dir. 
Hulu – Bagus Setiardja, pada Roundtable Forum di 
awal Juni 2010 ini pun turut hadir Dir. Umum – Waluyo 
yang menyampaikan tema forum yaitu ‘Membangun 
Knowledge Management HSE Pertamina.’ Beliau 
sangat mendukung akan perlunya pengelolaan 
knowledge yang dimiliki perusahaan. Dimana Fungsi 
HSE yang kaya akan pengetahuan dan pengalaman di 
lapangan sebagai tacit knowledge yaitu pengetahuan 
berdasarkan experience, lesson learned dan trouble shooting dinilai sangat penting untuk dikelola 
sebagai aset perusahaan untuk di-share kepada seluruh Insan Pertamina.

Salah satu lesson learned yang dibahas oleh Ari Saptama – Man. Safety yaitu mengenai 
kecelakaan yang berakibat kebakaran pipa outlet furnace coulomn sebanyak tiga kali yang terjadi di RU 
III Plaju pada tanggal 8 Desember 2009 dimana mengakibatkan satu orang pekerja meninggal dunia 
dan empat orang menderita luka bakar. Diketahui bahwa penyebabnya adalah masih adanya sisa uap 
light hidrokarbonfraksi slop oil yang terjebak di coulomn, dengan flash point sangat rendah sehingga 
langsung terbakar pada saat pekerja sedang membuka baut flange. Selain itu, diketahui pula bahwa 
penyebab dasar adalah faktor manusia yaitu dikarenakan keinginan untuk mempercepat pelaksanaan 
perbaikan dengan tanpa mempertimbangkan prosedur 
pengosongan dan pendinginan. Hal ini diindikasikan 
pada aktifitas pembukaan baut flange yang sudah 
dilakukan empat jam setelah mesin dihentikan dimana 
data DCS menyatakan suhu coulomn saat itu masih 
110 derajat Celsius dan tekanannya 0,26 kg/cm2. 
Padahal berdasarkan prosedur waktu pengosongan 
dan pendinginan membutuhkan waktu selama 3 x 
8 jam.

Konsep Green Building merupakan salah satu 
tema yang dibahas dalam forum ini. Yulia Sulasmi – Asman. Environment Implementation & 
Procedure, menyampaikan bahwa saat ini Pertamina sedang menerapkan konsep tersebut secara 
bertahap untuk rencana pembangunan gedung baru dan gedung yang sudah ada/gedung lama 
sesuai regulasi yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Dimana salah satu pertimbangannya adalah 
untuk membantu penghematan energi/sumber daya, menjaga keasrian lingkungan, meningkatkan 
kualitas lingkungan kerja, penghematan biaya untuk jangka panjang di masa yang akan datang. 
Untuk detail  mengenai apa dan bagaimana konsep Green Building, KOMETers dapat memperoleh 
informasi ini di Portal KOMET.

Lesson learned lainnya yang didiskusikan dalam forum ini yaitu mengenai kejadian sengatan 
listrik yang terjadi di EP Rantau. Hery Chandra – HSE Korporat memaparkan kejadian ketika seorang 
teknisi listrik terkena sengatan listrik saat mengisi freon AC di Main office PT Pertamina EP - Field 
Rantau. Korban pingsan dan pada akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan investigasi yang dilakukan 
maka diketahui bahwa penyebab kejadian diantaranya adalah tidak lengkapnya perlengkapan safety, 
kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada manual operation yang menjadi 
panduan pekerja.

Selain tema tersebut, pada forum ini juga membahas mengenai ’Efektifitas Medical Check Up 
(MCU) Pra-Karyawan’ yang disampaikan oleh dr. Ida Bagus Adiatmaja. Dimana pada saat ini tingkat 
kegagalan untuk menjadi pekerja menjadi lebih rendah yaitu dari 60% menjadi 40% untuk calon pekerja 
experience dan dari 40% menjadi 20% untuk calon pekerja fresh graduate dimana telah ditetapkan 
dalam penyempurnaan TKO mengenai  rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan yang awalnya 
hanya dua menjadi empat rekomendasi, yaitu: “Memenuhi,” “Memenuhi dengan Perbaikan,” “Tidak 
Memenuhi untuk Pekerjaan Tertentu,” dan “Tidak Memenuhi.”

Implikasi Undang-Undang No. 32 / 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Terhadap Bisnis Pertamina 
merupakan materi yang dibahas oleh Sri Oetari 
Saleh – HSE Korporat dalam forum ini. Dimana 
saat ini Pertamina telah melakukan revisi 
terhadap STK yaitu Pedoman dan TKO untuk 
memenuhi undang-undang yang berlaku. Pada 
pelaksanaannya, Pertamina masih mengalami 
kesulitan dimana diperlukan infrastruktur yang 
memadai untuk pengelolaan lingkungan dan 
limbah.

KOMETers dapat mengakses Portal Pertamina (http://portal.pertamina.com) untuk mendapatkan 
knowledge hasil diskusi pada forum ini. Dan jangan lupa agar KOMETers menghubungi Tim KOMET 
untuk berbagi pengetahuan mengenai experience, lesson learned dan trouble shooting dengan Insan 
Pertamina lainnya.•

Di antara kita pasti sudah sering mendengar istilah Kaizen bukan? Tapi bukan Kanzen atau Sanken 
loh.. hehehe. Dan bukan juga bermaksud ke-jepang-jepangan, tapi tidak ada salahnya kan jika kita 
ingin meniru hal-hal yang baik (baca: adopt) ?

Kaizen Teian atau Kaizen jika diartikan secara harafiah dalam bahasa jepangnya berarti “perbaikan 
terus-menerus”, sementara “teian” artinya “sistem”. Jadi, Kaizen Teian artinya sistem perusahaan yang 
luas, untuk perbaikan terus menerus, sehingga bisa membawa napas baru dalam setiap perusahaan/
organisasi, merupakan prinsip kerja luar biasa yang dianut oleh karyawan di Jepang.

Perbaikan terus menerus ini praktiknya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah 
satunya adalah penerapan prinsip 5S a’la jepang atau yang lebih familiar bagi telinga kita adalah 5R 
(bukan foto ukuran jumbo ya..). Prinsip yang mengedepankan efisiensi, kerapihan dan kedisiplinan 
ini pada praktiknya sebenarnya tidak sulit, tapi banyak catatan ahli yang mengatakan bahwa banyak 
perusahaan yang gagal menerapkan prinsip 5S/5R ini. Hal ini disebabkan karena banyak pimpinan 
puncak yang beranggapan bahwa keberhasilan penerapan prinsip ini adalah tanggung jawab pekerja 
semata. Sikap dan budaya kerja yang baik dan bertanggung jawab harus dicerminkan dari level paling 
atas hingga level paling bawah di organisasi. 5S/5R tidak akan pernah berhasil diterapkan jika pimpinan 
sendiri tidak memberikan contoh yang benar dalam penerapannya.

Tapi sebelum kita panjang lebar mendiskusikan 5S/5R, mari berkenalan dahulu agar kita lebih 
paham “makhluk” apakah 5S/5R itu? Apakah 5S/5R itu? Dalam bahasa Jepang 5S berarti Seiri, Seiton, 
Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 5R yang berarti Ringkas, 
Rapi, Resik, Rawat, Rajin. 5S/5R dirancang untuk menghilangkan pemborosan dengan mengutamakan 
perilaku positif dari setiap orang dalam organisasi.

Seiri (sort) : Ringkas. Berarti mengatur segala sesuatu, 
memilah sesuatu dengan aturan atau prinsip tertentu. Membedakan 
yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengambil 
keputusan yang tegas dan menerapkan manajemen stratifikasi 
untuk membuang yang tidak diperlukan.

Seiton (set in order) : Rapi. Berarti menyimpan barang di 
tempat yang tepat atau dalam tata letak yang benar sehingga 
dapat dipergunakan dalam keadaan mendadak. Ini berguna untuk 
menghilangkan proses pencarian. Jika segala sesuatu di simpan 
di tempatnya, maka tempat kerja menjadi rapi.

Seiso (shine) : Resik. Berarti membersihkan barang – barang 
dari kotoran atau tempat kerja dari barang – barang yang tidak 
diperlukan.

Seiketsu (standardize) : Rawat. Berarti memelihara barang – barang atau tempat kerja agar 
teratur, rapi dan bersih, termasuk pada aspek personal dan kaitannya dengan polusi / limbah pabrik.

Shitsuke (sustain) : Rajin. Berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang 
benar sebagai suatu kebiasaan.

Pada awalnya metode ini  digunakan oleh Toyota, namun kini populer sebagai salah satu perangkat 
penting dari metode Lean Six Sigma dalam hal pendekatan terhadap lingkungan kerja. Dalam 
perjalanannya, 5S ini berkembang menjadi 6S dan elemen terakhir yang menjadikannya berkembang 
sebagai 6S yakni Safety.

Pendekatan 5S/5R ini diambil dari Toyota Production System yang disebut juga sebagai JIT 
Manufacturing. Contoh perusahaan yang juga menerapkan 5S/5R selain Toyota adalah Metaldyne, 
sebuah produsen yang menjadi supplier bagi berbagai perusahaan otomotif global. Metaldyne yang 
menerapkan 5S/5R sejak tahun 2002 mengaku memperoleh banyak manfaat. Diantaranya dalam hal 
kebersihan pabrik, efisiensi biaya dengan mengeliminasi waste, sehingga value produk meningkat. 
Dan salah satu yang terpenting, Metaldyne juga berhasil membantu pabrik untuk memperoleh ruangan 
yang ’baru’ setelah membersihkan dan merapihkan pabrik.

Namun statement kegagalan beberapa perusahaan dalam penerapan 5S/5R ini jangan lantas 
membuat kita menjadi ciut karena para ahli telah memberikan tips agar implementasi metode ini 
berlangsung sukses, aman dan terkendali. Beberapa langkah berikut yang harus ditempuh :
1. Definisi Jelas. Pemimpin harus mempunyai gambaran yang jelas mengenai bagaimana lingkungan 

kerja yang ideal setelah implementasi 5S/5R. Jika tidak didefinisikan dengan jelas, maka pekerja 
tidak akan memperoleh gambaran yang seragam mengenai lingkungan kerja yang seharusnya.

2. Komitmen dari Pemimpin Suatu perubahan tentunya harus dimulai dari sang pemimpin. Begitu pula 
dengan 5S/5R maka butuh komitmen yang kuat dari pemimpin untuk menjalankannya. Segenap 
jajaran pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi anak buahnya dalam menjalankan 5S/5R. 
Sehingga, pekerja dapat melihat bahwa pemimpinnya bisa diambil sebagai contoh sementara 
pemimpin juga bisa berbagi dengan pekerja mengenai bagaimana caranya dalam memperbaiki 
lingkungan kerja.

3. Training. Untuk membiasakan pekerja pada suatu hal, kadangkala diperlukan training atau pelatihan, 
tidak terkecuali pada 5S/5R ini. Sekitainya perusahaan sudah mempunyai gambaran yang jelas 
mengenai bagaimana lingkungan kerja ideal yang diinginkan, maka mereka bisa menyelenggarakan 
training untuk para pekerja. Training ini ditujukan supaya menanamkan perilaku 5S/5R yang 
diinginkan kepada para pekerja. Misalnya, bagaimana stkitar yang ada untuk proses kerja tertentu? 
Atau bagaimana criteria safety yang terdapat pada pekerjaan tertentu? Beberapa membutuhkan 
training tersendiri.

4. Disiplin. Komitmen untuk menjalankan 5S/5R membutuhkan disiplin yang kuat. Untuk mendisiplinkan 
implementasinya, maka 5S/5R perlu dimasukkan sebagai elemen penilaian kinerja. Sehingga, 
untuk memperoleh penilaian kinerja yang baik, maka pekerja harus mengimplementasikan 5S/5R 
dengan disiplin. Selain itu, karena 5S/5R dievaluasi maka pekerja juga bisa memperoleh feedback 
mengenai bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Sehingga terciptalah continuos 
improvement dalam lingkungan kerja.
Namun, sadarkan kita bahwa selama ini sebenarnya dalam bekerja kita sudah dipayungi oleh 

metode atau prinsip 5S/5R itu? Sistem Manajemen atau ISO Standard yang menjadi ganjal agar roda 
improvement atau PDCA tidak mundur telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Karena di dalam 
ISO (Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan) selalu menuntut kita untuk bekerja dalam keteraturan, 
kerapihan dan menjaga agar proses kerja kita sesuai standar. 

Dengan demikian, berarti memang sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa kita harus dapat bekerja 
dengan ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin. Semata-mata untuk terciptanya lingkungan kerja yang lebih 
baik, meminimalkan waste (pemborosan) yang berarti efisiensi serta secara agregat akan berdampak 
terhadap terciptanya kondisi financial perusahaan yang sehat. Jika kondisi keuangan perusahaan 
sehat bukan hal mustahil kondisi ini sepert “penyakit menular” yang dapat secara cepat menjalar dan 
menggelembungkan pundi-pundi ekonomi kita. Hooreeeee!!!!! ☺



Si
no

ps
is No. 24

Tahun XLVI, 14 Juni 2010 8
Peringati HUT ke-10, PWP Pusat Adakan Baksos

JUDUL        : Make Today 
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Bagaimana Anda bisa menge-
tahui apakah Anda memaksimal-
kan hari ini sehingga Anda bisa 
memiliki hari esok yang lebih 
baik? Dalam buku panduan yang 
padat dan praktis ini, Maxwell 
menawarkan disiplin harian yang 
memberikan pengaruh maksimum 
dalam waktu minimal. Ia menun-
jukkan bagaiamna membuat dua 
belas keputusan yang mem-
pengaruhi hidup, lalu mengatur 
keputusan-keputusan itu hanya 
dalam beberapa menit sehari, 
akan memampukan  Anda utuk 
memperjelas prioritas Anda, dan 
mengarahkan Anda pada kehi-
dupan  sukses dan penuh makna.

Belajarlah bagaimana men-
gontrol jadwal Anda, meregang-
kan kreativitas dan pemikiran 
Anda, mengatur keuanan Anda, 
memperbaiki dan membangun 
hubungan, memelihara pertum-
buhan pribadi Anda, dan lebih 
banyak lagi. Mulailah sekarang, 
dan pastikan kesuksesan hari 
esok dengan cara membuat hari 
ini berarti.MPRO

Program 
Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) 
merupakan Program 
Pembinaan 
Usaha Kecil 

dan pemberdayaan 
kondisi lingkungan oleh BUMN  melalui 

pemanfaatan dana dari bagian laba yang diperoleh 
perusahaan BUMN, salah satunya yaitu Pertamina.

Bidang usaha PKBL Pertamina sangat beragam, mulai dari pengrajin batik, penghasil 
handycraft & Souvenir, pengusaha bengkel, agen elpiji, hingga petani dan peternak. Sehingga 
banyak yang tumbuh berkembang dan mandiri dari PKBL Pertamina. 

Banyak kisah sukses yang tertuang dari para kalangan Usaha Kecil & Menengah (UKM) 
selama tergabung dalam Mitra Binaan PKBL Pertamina. Salah satunya kisah sukses perajin 
Batik Banyumasan dari Jawa Tengah, Rusmini Darmono (50 tahun), yang tergabung sebagai 
Mitra Binaan Region IV PKBL Pertamina Semarang. 

 “Saya mulai membatik sejak tahun 1978, awalnya saya bersama tetangga membatik 
dan dari hasil membatik tersebut saya mencoba untuk memasarkan produk tersebut dengan 
keliling dari rumah ke rumah di lingkungan kecamatan sampai lingkungan Kabupaten 
Banyumas dan Kabupaten Kebumen. Lakunya tidak menentu kadang seharian tidak laku 
terkadang laku 3 helai kain batik yang saat itu harga pasaran batik tulis halus Rp 3.500,” 
ungkap Rusmini.

Semua ini dilakukan oleh Rusmini untuk membantu perekonomian suami yang berprofesi 
sebagai guru dengan enam anak. Karena kesulitan mengembangkan usaha batiknya, Rusmini 
mengatasi masalah itu dengan menjadi Mitra Binaan Pertamina untuk mendapatkan bantuan 

Pedagang Batik Keliling 
yang Sukses melalui 
PKBL Pertamina

modal pinjaman. Karena dengan mengikuti PKBL, mitra binaan Pertamina tidak hanya 
mendapatkan pembinaan dalam bentuk dana, tapi juga kewirausahaan, pelatihan, seminar 
dan bantuan promosi untuk memperluas jaringan dan pemasaran.

“Hasil batik tulis saya mulai berkembang sejak menjadi Mitra Binaan Pertamina karena 
dulu saya jualan hingga di lingkungan Pertamina Cilacap sampai akhirnya saya ditawari oleh 
salah satu Pekerja Pertamina Cilacap untuk ikut PKBL. Awalnya saya mendapatkan dana 
dari PKBL sebesar 30 juta rupiah. Setelah lunas, saya mendapatkan tambahan modal lagi 
sebesar 40 juta rupiah,” ungkap Rusmini. 

Rusmini bercita-cita agar keenam anaknya bisa sekolah hingga ke Perguruan tinggi. 
“Alhamdulillah sejak saya mengikuti PKBL Pertamina,  semua anak saya sudah bisa menjadi 
sarjana. Salah satunya sekarang bisa menjadi dokter,” kata Rusmini.

Rusmini enggan menyebutkan nilai keuntungan dari hasil batik yang terjual. Tapi Rusmini 
sangat bersyukur sejak dirinya mengikuti PKBL Pertamina, usaha yang dijalaninya sudah 
semakin maju yang awalnya batik dikerjakan sendiri dengan berjualan keliling. Dengan 
keberhasilan yang diraihnya, saat ini Rusmini bisa mempekerjakan 25 karyawan karena 
bertambahnya permintaan. 

“Sejak ikut PKBL dari tahun 2005, saya ruang lingkup pemasaran saya bisa lebih luas 
yaitu di Semarang, Bandung dan Jakarta. Sedangkan untuk yang di luar negeri saya punya 
langganan dari Negara Jepang yang datang setiap tiga bulan membeli batik ke tempat saya 
untuk dijual di Jepang,” ungkap Rusmini.

Harga jual batik tulis Banyumasan Rusmini bervariasi, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 
1,5 juta. Keunggulan batik Banyumasan memiliki ciri khas luar dalamnya memiliki motif yang 
sama, warna aslinya adalah hitam-kuning dan coklat, sedangkan untuk motif batik Banyumas 
yaitu flora dan fauna. 

“Saya berharap Pertamina akan memberikan kesempatan agar hasil batik saya bisa 
diikutsertakan dalam pameran di luar negeri,” katanya.MPIK

JAKARTA – Dalam rangka memperingati 
ulang tahun PWP ke-10, Persatuan Wanita 
Patra Pusat melakukan berbagai kegiatan 
yang melibatkan seluruh anggotanya yaitu 
melakukan bakti sosial yang dilakukan di 
be berapa tempat. Dalam kegiatan tersebut, 
Ketua Umum PWPP Lola Ferederick Siahaan 
turut serta.

Pada Jumat (21/5), Ketua Umum dan 
anggota Persatuan Wanita Patra memberikan 
bantuan perlengkapan sekolah berupa se-
ragam, tas, buku tulis, sepatu, dan alat-alat tulis 
kepada sekolah yang berada di Kecamatan 
Pengalengan, Kabupaten Bandung. 

Senin (24/5) dilakukan kembali bakti 
sosial yaitu pemberian 25 alat bantu dengar 
kepada beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) 
di daerah Jakarta Utara. Adapun sekolah 
yang mendapatkannya, sebagai berikut; SLB 
Negeri 04 Koja mendapatkan tujuh buah, 
SLB Sejahtera mendapatkan satu buah, SLB 
Nugraha mendapatkan empat buah, SLB 
Cahaya Jaya mendapatkan tiga buah, SLB 
Mawar Putih mendapatkan empat buah, SLB 
Dewi Sri Kartika mendapatkan empat buah, 
dan masyarakat umum mendapatkan dua 
buah.

Selasa (25/5), Persatuan Wanita Patra 
Pusat bekerjasama dengan CSR Pertamina 
Korporat memberikan bantuan berupa 180 
buah kasur palembang, 180 helai selimut, dan 
360 buah bantal kepada masyarakat Desa 
Purwadana, Karawang. Dan masih dengan 
hari yang sama, Persatuan Wanita Patra 
memberikan bantuan buku paket sebanyak 

1.840 buah kepada Sekolah Dasar Negeri di 
wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Adapun sekolah 
yang mendapatkan sebagai berikut; SDN 09 
Pagi Kalideres sebanyak 130 buah, SDN 10 
Pagi Kalideres sebanyak 130 buah, SDN 12 
Pagi Kalideres sebanyak 170 buah, SDN 13 
Pagi Kalideres sebanyak 230 buah, SDN 14 
Pagi Kalideres sebanyak 240 buah, SD Islam 
Al-Ummah sebanyak 40 buah, SD Darul Tauhid 
sebanyak 75 buah, SD Pancasila sebanyak 355 

Ketua Umum PWPP Lola Ferederick Siahaan secara simbolis menyerahkan sumbangan alat bantu dengar untuk siswa SLB  
Dewi Sri Kartika, Cilincing, (21/5)
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buah, SD Al-Ikhwan sebanyak 40 buah, SD Nurul 
Ikhlas sebanyak 110 buah, SD Daarul Ghufron 
sebanyak 90 buah, SD Kasih Immanuel sebanyak 
125 buah, dan SD Al-Rahmah sebanyak 105.

Sedangkan pada, Rabu (26/5) PWPP dan 
PKBL Pertamina kembali memberikan bantuan 
kepada masyarakat Kelurahan Pisangan Lama, 
Jakarta Timur berupa 550 buah alat biopori.
MPKUN/NDJ
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Warung Kopi
Utamakan Selamat!

P O S I S I

SUPRIYANTO  DWI HUTOMO
Vice President Pelumas,
Pemasaran,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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PERTAMINA RENOVASI DERMAGA 
PRENCA DONAN

CILACAP - Dermaga Prenca di Kelu-
rah  an Donan Kecamatan Cilacap 
Te   ngah adalah salah satu derma-
ga penyeberang an yang digunakan 
masyarakat yang akan menuju kelura-
han Kutawaru. Melihat kondisi tambatan 
perahu yang sudahrusak akibat kikis an 
air laut, RU IV merenovasi bangunan 
ruang tunggu dan tambatan perahu 
dermaga tersebut. Renovasi senilai Rp 
50 juta ini diresmikan penggunaannya 
oleh GM RU IV Syofrinaldy didampingi 
oleh Kepala Kelurahan Donan Supar-
man ditandai dengan pemotongan pita.
MPRUIV

PERTAMINA PEDULI fWESDM

JAKARTA - PT.  Pertamina (Persero) memberikan bantuan tiga 
unit Dekstop, dan satu  unit LCD TV kepada Forum Wartawan 
ESDM di ruang Press Room Kementerian ESDM, Jalan Medan 
Merdeka Selatan, (31/5). Sumbangan diserahkan langsung oleh 
VP Corporate Communication, B. Trikora Putra, dan diterima 
oleh Ketua Forum Wartawan ESDM, Godang Sitompul. Dalam 
sambutannya, Trikora berharap agar  bantuan ini bisa me-
ningkatkan kinerja para juru warta agar lebih maksimal dalam 
melaksanakan tugasnya. “Ini tidak ada maksud apa-apa, bukan 
gratifikasi, tetapi sebagai bentuk hubungan kerja yang positif 
antara media dengan Pertamina,” ujar Trikora. MPDSU

AGUS HIMAWAN
Vice President Gas Domestik,
Pemasaran,
Direktorat Pemasaran & Niaga
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PERTANDINGAN PERSAHABATAN CLUB TENIS PEMDA 
INHIL DAN BAPOR RU II DUMAI

DUMAI - Club Tennis Bapor Refinery Unit II Dumai untuk 
kesekian kalinya menerima kunjungan persahabatan dari Club 
Tenis Sinar Pagi Tembilahan Kabupaten Inhil, (29/5). Kunjungan 
Club Tenis yang berasal dari luar kota Dumai ke ini merupakan 
kunjungan yang kedua kalinya setelah beberapa waktu yang lalu 
Bupati Kuantan Singingi beserta rombongan  juga mengadakan 
kunjungan silaturahmi dengan Club Tennis Bapor Refinery Unit 
II Dumai. Club Tennis Sinar Pagi Tembilahan yang kebanya-
kan anggotanya merupakan unsur Muspida dari Kabupaten 
Indragiri Hilir mengunjungi Club Tenis Bapor Refinery Unit II  
untuk saling menjajaki kemampuan dari masing-masing atlet 
Tenis. Dipilihnya Bapor Refinery Unit II sebagai uji coba karena 
adanya keseimbangan diantara pemain kedua belah pihak. 
Dalam kunjungan kali ini ikut serta Ketua Pengadilan Agama, 
Wakil ketua Pengadilan Negeri Tembilahan dan beberapa unsur 
Muspida lainnya. Ketua Club Tenis Sinar Pagi merasa puas 
dengan pertandingan persahabatan ini.MPRUII

HENDRATO TRI  YUDIASTONO
Staf Utama Diperbantukan 
kepada Direktur Pemasaran & Niaga
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DIREKTORAT PENGOLAHAN ADAKAN GM - RETREAT

KUNINGAN - Pada 21-22 Mei 2010, Direktorat Pengolahan 
mengadakan Refinery Top Management-Retreat (GM – Retreat), 
bertempat di Hotel Grage SPA , Sangkan Urip – Kuningan.  
Kegi atan ini diikuti oleh Direktur Pengolahan, DDOP, DDBU, VP 
Rel., VP Ref. Tech.,  VP Planning & Optimization, Manager HSE 
Pengolahan,  para GM Unit Refinery, serta wakil dari HR Refin-
ery, OPI, dengan RU VI Balongan selaku tuan rumah. Retreat 
Direktorat Pengolahan dimaksudkan untuk menyamakan langkah 
dan pikiran antara Refinery top management dalam mengelola 
bisnis pengolahan. Tema yang diusung dalam GM Retreat kali 
ini adalah “creating synergy through strategic  alignment”. Dalam 
kegiatan Retreat  tersebut dibahas beberapa agenda, antara lain  
Road Map Bisnis Pengolahan, Inisiatif Strategis Dit. Pengolahan 
dan RU’s 2010, Prognosa Pencapaian KPI, Rencana Pengem-
bangan Bisnis, Safety Lesson Learned dari Accident BP Texas 
Refinery, serta Penataan Ulang Program Outsourcing Direktorat 
Pengolahan.MPDIT.PENGOLAHAN

Fo
to

 : 
B

FR
/D

ok
. P

er
ta

m
in

a
Fo

to
 : 

B
FR

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

Fo
to

 : 
B

FR
/D

ok
. P

er
ta

m
in

a

Fo
to

 : 
 P

E
P 

P
an

gk
al

an
 S

us
u

PEP fIELD PANGKALAN SUSU TERIMA KOMISI III DPRD 
KABUPATEN LANGKAT

PANGKALAN SUSU - Komisi III DPRD Kabupaten Langkat 
melakukan kunjungan kerja ke Pertamina EP Field Pang-
kalan Susu, Jumat (21/5). Rombongan yang berjumlah 
tujuh orang tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD 
Kabupaten Langkat Poiman dan diterima oleh Field Manager 
PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu Helmi Polin Sitorus 
didampingi oleh Ka. Layanan Operasi Field Pangkalan Susu 
Tergiah Sembiring dan Ast. Man. Operasi Produksi Rivai MR. 
Dalam kesempatan itu, Helmi memaparkan kinerja Field 
Pangkalan Susu kepada anggota dewan. Pertemuan diakhiri 
dengan dilakukannya tanya jawab. MPPEP P.SUSU

CHANDRA BUDI TUPAMAHU
Head of People Development,
HR Area Sumbagut,
HR M & T,
Human Resource,
Human Resource DirectorateFo
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Siapa yang pengen terjadi kebakaran, kesetrum, atau 
kecelakaan lain? Tak ada yang pengen, kecuali orang yang 
frustrasi karena terjerat utang, putus cinta, stress di-PHK, dan 
istri diambil orang.....  

Pak Lili : Kebakaran di Jakarta seperti menjadi berita 
ke seharian saja ya.

Mas Tole : Betul, pasar kebakar, rumah kebakar, pabrik 
sendal jepit kebakar, gudang kimia kebakar, 
kebakar, kekabar, semua kebakar.

Ujang : Oh hatiku terbakar cemburuuuu...(ujang ber-
lenggok-lenggok).

Mas Tole : Hahaahahaaa.....si Ujang patah hati, lagunya 
sedih begitu.

Mang Warta : Dia kan selalu ditolak cewek, abis ngedeketin 
ceweknya sambil berdeklamasi seperti orang 
India merayu cewek hehehehe....

Ujang : Mang! Jangan buka kartu doong.... Mang War-
ta bisa kawin sama bibiku kan pakai dukun 
dan mandi di tujuh air terjun. Cinta matiii....
cinta kebawa matiiii..

Mang Warta : Bilang saja aku ini patah hati sampai mau  
ba  kar diri!

Pak Jacky : Aduuuuhh...Mang Warta ngambek.
Mas Tole : Jang! Hati-hati tuh, selang kompor Elpiji sudah 

diganti belum? Jangan kelamaan, karena ada 
waktunya selang Elpiji itu rusak dan bocor. 
Jangan lebih dari 6 bulan!

Pak Barjo : Itulah seringkali kita ini ceroboh dan tidak mau 
memperhatikan keselamatan kita sendiri.

Mas Tole : Matikan listrik sebelum meninggalkan ruangan 
sehabis jam kerja!

Pak Barjo : Terus?
Mas Tole : Jangan biarkan kabel-kabel telanjang, cepat 

benerin biar nggak kepegang dan korslet. 
Pak Barjo : Terus?
Mas Tole : Matikan puntung rokok dan merokok di tem-

patnya.
Pak Jacky : Siap Pak! Seluruh instruksi Bapak Tole Sa-

pulete, SE kami laksanakan.MPNS
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PEP Pangkalan Susu Gelar Syukuran 
Selesainya BTP & Reparasi Sumur

Pjs. FM PEP Pangkalan Susu Rivai MR meberikan santunan kepada 25 anak 
yatim piatu yang tinggal di sekitar daerah operasi.
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PEP Rantau Tajak Sumur RNT-SZ9

JAKARTA – Menjadi perusahaan kelas dunia harus 
didukung oleh berbagai macam hal salah satunya adalah 
tingkat keselamatan kerja yang sangat prima. Untuk itu 
Pertamina khususnya Pertamina Geothermal Energy 
melakukan kegiatan Contractor Safety Management 
System (CSMS). Demikian disampaikan Direktur Utama 
Pertamina Geothermal Energy Abadi Poernomo pada 
saat workshop CSMS di Bogor, Senin (17/5).

Menurut Abadi, CSMS ini sudah dilakukan oleh 
perusahan kelas dunia sejak lama, sedangkan baru tahun 
ini dilakukan di Pertamina. Oleh karena itu, lanjutnya, 
sekarang ini Pertamina menunjuk kontraktor-kontraktor 
sebagai mitra kerja yang mempunyai awareness tinggi 
terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya 
orangnya saja tetapi organisasi itu apakah benar-benar 
mempunyai konsep-konsep keselamatan dan kesehatan 
kerja. 

“Apakah dia sudah memeriksakan kendaraannya, 
alat-alat beratnya, dan bahkan sumber daya manusia 
(SDM) yang sudah mempunyai sertifikasi. Sebab jika 
semua dilakukan sesuai prosedur akan membangun 
citra Pertamina di kemudian hari untuk menjadi suatu 
perusahaan berkelas dunia yang mempunyai tingkat 
keselamatan kerja yang prima,” paparnya.

Untuk PGE sendiri, menurut Abadi, sejak tahun 2009 
sudah disosialisasikan kepada kontraktor-kontraktor 
PGE agar menekan serendah mungkin accident dan 
incident karena ini merupakan KPI (key Performance 
Indicator) dari manajemen PGE.

Sementara itu, Manajer Upstream Subsidiary Ma-
na ge ment, Sigit Rahardjo menjelaskan bahwa kegiatan 
sosialisasi CSMS ini merupakan rencana kerja dari 
Direktorat Hulu secara umum dan diharapkan kepada 
seluruh anak perusahaan juga menerapkan sistem 
tersebut, karena forum HSE (health, safety, and 
environment) sangat penting.

Menurut Sigit, forum HSE ini merupakan kegiatan 
yang sangat penting. Direktorat Hulu yang mempunyai 
tujuh anak perusahaan berusaha untuk melakukan 
ko munikasi antar anak perusahaan melalui forum 
tersebut. Selain itu, juga dapat menyampaikan kebijakan-
kebijakan  yang ada dari Direktorat Hulu kepada anak-
anak perusahaan.

“Kita tahu bahwa 2015 diharapkan Pertamina persero 
menjadi world class company. Nah, forum CSMS ini salah 
satunya yang men-triger untuk kita maju menjadi world 
class company,” ujarnya.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan mengenai CSMS yang 
bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan-
kecelakaan di lapangan maupun di kegiatan operasi. 
CSMS diharapkan tahun ini dapat diimplementasikan 
walaupun secara bertahap. Artinya tidak serta merta 
melaksanakan semuanya berbarengan, tergantung 
dengan kesiapan dari anak-anak perusahaan.

“Untuk itu setelah implementasi dilakukan pada dua 
anak perusahaan Direktorat Hulu, yaitu Pertamina EP dan 
Pertamina Geothermal Energy (PGE), sosialisasi CSMS 
juga akan dilakukan pada anak-anak perusahaan lainnya. 
Dalam waktu dekat ini, yang akan menyelenggarakan 
adalah Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI),” 
papar Sigit.

Sigit juga menjelaskan bahwa implementasi CSMS 
itu merupakan challence bagi kita semuanya khususnya 
Direktorat Hulu. Seperti diketahui pada tahun 2009 lalu 
fatal accident ada tiga dari lima kontributor. Diharapkan 
tahun 2010 sudah terjadi satu di PEP khususnya 
di Region Sumatera. Ini akan melihat sejauh mana 
implementasi dari CSMS. “Karena jika CSMS dilakukan 
sesuai dengan prosedur, rencana yang benar, fatal 
accident yang terjadi beberapa tahun yang lalu dapat 
berkurang. Ini merupakan target kita,” ungkapnya.
MPNDJ

PGE Adakan 
Workshop CSMS

RANTAU - PT Pertamina EP 
Field Rantau mulai melakukan 
penajakan Sumur RNT-SZ9 
yang berada di Desa Kebun 
Rantau, Kecamatan Rantau, 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
sekitar 10 km arah Timur 
kota Kuala Simpang, dan 
kegiatan tersebut merupakan 
penajakan RK (Rencana 
Kerja) tahun 2010. Sebagai 
tanda dimulainya kegiatan 
ter sebut, PEP Field Rantau 
mengadakan syukuran , 
(21/5).

Lokasi RNT-SZ9 ini ditajak 
dengan menggunakan Rig. 

BRANDAN BARAT – PT Per-
tamina EP Field Pangkalan 
Susu melaksanakan syukuran 
atas selesainya breakthrough 
program (BTP) sentralisasi tes 
unit PT 15 dan keberhasilan 
program kerja reparasi sumur 
migas PT 13, PT 16 dan PT 
26 di Desa Lubuk Kertang 
Kecamatan Brandan Barat, 
(20/5).

“Keberhasilan ini tentu 
memiliki arti  dan makna 
yang sangat luar biasa. Ke-
berhasilan ini juga me num-
buhkan keyakinan kita semua, 
bahwa di tengah tren produksi 
Field Pangkalan Susu yang 
mengalami penurunan secara 
alami, kita masih dapat me-
lakukan upaya-upaya pe-
ningkatan produksi,” ujar Pjs 
FM PEP Pangkalan Susu 
Ri vai MR ketika memberikan 
kata sambutan.

Reparasi sumur meru-
pakan program wajib yang 
dilakukan untuk menjaga 
agar produksi sumur dapat 
terus berproduksi. Reparasi 
tiga sumur tersebut dapat 

me nambah produksi PEP 
Field Pangkalan Susu sekitar 
200 hingga 250 bopd (barrel 
oil per day).

Rivai menegaskan bahwa 
keberhasilan yang dicapai 
merupakan hasil kerja sama 
tim, bukan perseorangan. 
Untuk itu, dia juga menyam-
paikan ucapan terima kasih 
dan penghargaan yang se-
ting gi-tingginya kepada se-
mua pekerja yang terlibat di 
dalam pelaksanaan kegiatan 
tersebut.

Field Pangkalan Su su 
saat ini merupakan sa lah 
satu lapangan milik Per ta-
mina EP yang memiliki ang-
ka produksi yang rendah 
dibanding lapangan lainnya. 
“Namun Field Pangkalan 
Su  su tetap akan berupaya 
me  ningkatkan produksinya 
wa laupun lapangan ini adalah 
lapangan tua” ujar Rivai.

Rivai juga menegaskan 
bahwa aspek HSE (health 
safety,  and enviroment) saat 
ini menjadi prioritas utama 
dalam operasional migas. 

Aspek HSE telah menjadi 
komitmen pucuk pimpinan 
tert inggi Pertamina dan 
harus juga menjadi komitmen 
pekerja Pertamina semua. 
“Sebagai orang yang bekerja 
dengan standar HSE yang 
ting gi, kita semua harus me-
ma tuhi kaidah HSE dalam 
operasional,” tegasnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
itu, PEP Field Pangkalan 
Susu turut juga memberikan 

santunan kepada 25 anak 
yatim piatu masing-masing 
Rp. 100.000.

Sementara itu Kepala 
Desa Lubuk Kertang A. Hadi 
Yusuf menyampaikan ucapan 
terima kasih atas santunan 
yang diberikan Pertamina 
ke pada warganya. “Saya 
berharap santunan ini mem-
berikan manfaat bagi yang 
menerimanya” ujarnya.MP PEP 
P.SUSU

CWKT 210B / 2A milik PDSI 
(Pertamina Drilling Service) 
yang berkapasitas 400 HP 
hingga mencapai kedalaman 
akhir ± 1000 mTVD (meter 
True Vertical Deep) dari lantai 
bor,  dengan jangka waktu 
pelaksanaan selama 27 hari 
kerja operasional.

Tujuan dari pengeboran 
ini adalah untuk menghasilkan 
hidrokarbon di struktur Rantau, 
khususnya lapisan Z-420. 

Struktur Rantau yang su-
dah lama tidak aktif untuk ber-
operasi, dan sekarang mulai 
aktif lagi setelah keberhasilan 

sumur P-399 yang berproduksi 
dari Z-770 (744 – 746 m).

Setelah berproduksi , 
Sumur RNT-SZ9 ini  berganti 
nama menjadi sumur P-400.

Field Manager Rantau, 
Toto Suhartono mengimbau 
kepada pekerja dan pekarya 
yang terlibat selama proses 
pengeboran berlangsung, 
agar senantiasa mematuhi 
serta menaati aturan-atur an 
perminyakan dalam men-
jalankan tugas. “Semua ini 
untuk menghindari hal-hal 
yang dapat menghambat 
atau merugikan perusahaan, 

menerapkan manajemen 
ling kungan yang baik serta 
mengutamakan keselamatan/
kesehatan kerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan ter-
sebut juga dilakukan pe-
nyerahan santunan kepada 
anak yatim dan kaum dhuafa 
sebanyak 100 orang yang 
berada di sekitar lokasi pe-
najakan sumur. Santunan 
diberikan  oleh Field Manager 
Rantau Toto Suhartono 
didampingi, Onshore Drilling 
Manager Area Nad-Sumbagut 
dan tim manajemen.MP PEP 
RANTAU

Bazma PEP Region Jawa Adakan Outbond bagi Mustahik
KUNINGAN - Sebanyak 80 
siswa setingkat SMP dan 
SMA mengikuti kegiat an out-
bond di lokasi wisata Out-
bond Bandorasa Kabu paten 
kuningan, (30/5).  Selu ruh 
pe serta merupakan siswa 
ber prestasi dari keluarga 
ku  rang mampu yang tinggal 
di sekitar wilayah kerja PT 
Per tamina EP Region Jawa 
Klayan, Cirebon.

Mereka merupakan mus -
tahik binaan BAZMA Per-

tamina EP Region Jawa 
me lalui Program “Prestasi 
Sahabat”.  

Kegiatan yang bertema 
Mengukir Prestasi Gemilang…
siapa takut…!! ini,  bertujuan 
memberikan pembinaan dan 
penyuluhan mental, spiri tual 
Islam dan motivasi yang kuat 
untuk menjadi mus lim yang 
tangguh secara fik riah. Selain 
itu juga untuk me nanamkan 
karakter jiwa muthmainnah 
dan memotivasi kepada siswa 

yang akan menghadapi ujian 
akhir semester atau kenaikan 
kelas agar prestasinya lebih 
meningkat.

Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh BAZMA Pertamina EP 
Region Jawa bekerjasama 
dengan Lembaga Pendidikan 
BSI (Bina Siswa Islam) Ci-
rebon. 

Kepada 80 siswa ber pres-
tasi ini, Bazma memberikan 
biaya yang kaitannya dengan 
pelajaran setiap bulan hing ga 

mereka lulus da ri sekolahnya 
masing-masing. 

“Kegiatan seperti ini di-
harapkan dapat terus ber-
lanjut sebagai bentuk ke-
pe   du l ian PT Per tamina 
EP Region Jawa terhadap 
sosial kemasyarakatan di 
wilayah operasinya, sehingga 
keberadaan Pertamina sangat 
dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat,” demikian di-
ung kapkan oleh salah satu 
peserta.MPPEP REG. JAWA 
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JAKARTA - Pertamina ber-
hasil meraih The Best in 
Building Managing Corporate 
Image untuk kategori Oil & 
Gas pada ajang Indonesia’s 
Most Admired Companies 
(IMAC) Awards 2010 yang 
diselenggarakan oleh Frontier 
Consulting Group bekerjasama 
dengan Majalah Business 
Week. 

IMAC Award 2010 adalah 
penghargaan tertinggi ba gi 
perusahaan yang diberi kan 
oleh Business Week ber-
dasarkan survei yang diadakan 
oleh Frontier Con sulting Group 
didua kota be sar di Indonesia 
(Jakar ta dan Surabaya) 
dengan 1800 responden  dari 
kelompok manajemen/ pelaku 
bisnis, stockholder/investor 
dan jurnalis.

Dalam IMAC Award 2010 
ini, Pertamina mendapatkan 
score tertinggi 3.927, me-
nga lah kan PT. Shell In do -
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PHE ONWJ Raih Penghargaan Zero Accident 

Pertamina Raih The Best in Building 
Managing Corporate Image

JAKARTA - Pertamina Hulu 
Energi Offshore North West 
Java (PHE ONWJ) menerima 
penghargaan Kecelakaan 
Nihil (Zero Accident Award) 
dari Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi atas 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja di Jakarta, Kamis (27/5). 
Penghargaan diberikan lang-
sung oleh Menteri Tenaga 
Ker  ja dan Transmigrasi , 
Mu  haimin Iskandar kepada 
Senior VP PHE ONWJ,  Boyke 
Pardede.

Penghargaan tersebut 
diberikan atas pencapaian 
PHE ONWJ untuk 12 juta 
jam kerja tanpa kecelakaan 
terhitung dari bulan Februari 
2008 sampai Februari 2010. 

Boyke mengatakan ini me-
ru pakan suatu titik tolak dalam 
memperkokoh dan memotivasi 
pelaksanaan keselamatan 
kerja dengan memperkuat ma-
najemen pengawasan ijin kerja 
dan keselamatan kontraktor. 

“PHE ONWJ bangga dapat 
memberikan sumbangsih yang 
signifikan demi kema juan 
Pertamina dalam pembuk-
tiannya sebagai World Class 
National Company,” ujarnya.

Menurut Boyke, PHE ONWJ 
secara rutin menerapkan ber-
bagai sistem dan program 

JAKARTA – Pengembangan produksi minyak dan 
gas laut di Selat Makassar, menjadi per hatian tiga 
perusahaan Migas, yang melakukan kerja sama. 
Ketiga perusahaan yakni Pertamina Hulu Energi 
(PHE), Chevron Indonesia Company, dan ENI 
sepakat melakukan kerjasama yang dituangkan dalam 
Indonesian Deepsea Drilling (IDD). 

Penandatanganan kese pakatan dilakukan di Lotus 
Room Hotel Shangrilla, Ja karta, Selasa (25/5), oleh 
Direktur Utama PHE Makassar Strait  Eddi Purnomo, 
Presi dent Chevron Indonesia Com pany  Steve W. 
Green, dan  Managing Director ENI Carlo Russo. 

IDD merupakan proyek pengembangan produksi  
mi nyak dan gas laut dalam di Selat Makassar yang 
melibatkan empat PSC dan mencakup lima  lapangan 
yaitu: Bangka, Gehem, Gendalo, Maha, dan Gandang. 
Kedalaman seabed sekitar 2200 meter di bawah 
permukaan laut. 

“Masa depan Pertamina ada di Upstream. Kita 
sudah menyadari bahwa bermain di lahan onshore 
sudah semakin sulit dalam menemukan lahan. Oleh 
karena itu, seka rang kita harus bermain di offshore. 
Dengan harapan, ke depan kita bisa menambah 
produksi karena tumpuan upstream ada di PHE,” kata 
Eddi Purnomo usai penandatanganan. 

Eddi me nyam paikan bahwa dalam kerjasama ini 
tidak hanya mempersiapkan aspek pen danaan tapi 
PHE juga akan menerjunkan orang-orang internal 
Pertamina agar ke depannya bisa meng hasilkan Great 
Revenue lebih baik bagi Pertamina. 

Parties yang terlibat ada lah Chevron Indonesia 
Company, Chevron Makassar, Ltd., Chevron Ganal, 
Ltd., Chev ron Rapak, Ltd., Eni Rapak Limited, Eni 
Ganal Limited, Eni Muara Bakau, B.V., dan Gaz De 
France Indo nesia, B.V, dan PT Pertamina Hulu Energi 
yang memiliki saham 10 persen di Makassar Strait.

Nilai total investasi (CA PEX) selama umur proyek 
hingga tahun 2028, sebesar 7 miliar dolar (based on 
Plan Of Development 2007). Di 2012 akan dilakukan 
Final Investment Decision untuk memutuskan apakah 
proyek akan terus dikembangkan atau diterminasi.

IDD ini diharapkan bisa mulai menyumbangkan pro-
duksi gas pada tahun 2016 dengan peak production di 
2018 sebesar 800 MMSCFD. Dan 75 persen dari gas 
yang diproduksi akan diekspor da lam bentuk LNG ke 
Jepang yang mana saat ini sudah ada POA (Principle 
of Agreement) dengan pembeli di Jepang. 

Saat ini proyek sedang melaksanakan review hasil 
PSDM dan FEED (Front End Engineering Design) yaitu 
studi dan perancangan peralatan yang akan diinstall 
meliputi FEED Subsea well, FEED FPU (Floating 
Production Unit), FEED Drilling dan FEED Mooring.

“Dari sisi tangible kita ber harap ada bisnis revenue 
tapi dari sisi intangible, kita punya planning ‘we are 
offshore player’. Kita tidak bisa bermain di sisi branding 
saja, tanpa ada nya great revenue. Di sam ping itu hasil 
dari produksi IDD ini diharapkan dapat men-support 
gas Kalimantan system agar Bontang ber tahan lama,” 
katanya.MPIK

keselamatan kerja seperti 
Sis tem Kontrol Ijin Kerja yang 
Aman (Control of Work), 
Ko munikasi Keselamatan 
Pekerja (STOP Card), Sistem 
Manajemen Keselamatan 
Kont raktor  (CSMS) dan 
Kun jungan Manajemen ke 
Lapangan. “Semua ini dite-
rapkan sesuai dengan standar 
internasional yang berlaku,” 
ungkap Boyke. 

M u h a i m i n  I s k a n d a r 
mengatakan, penghargaan 
kesehatan dan keselamatan 
kerja diberikan setiap tahun 
oleh Kemnakertrans. Pada 

tahun ini penghargaan diberi-
kan kepada lebih dari 50 
per usahaan di bidang teknik 
kimia dan perusahaan minyak 
dan gas bumi  untuk kategori 
Kecelakaan nihil dan sertifikat 
SMK3 tahun 2010.

“Dalam penerapannya 
pelaksanaan K3 secara na-
sional harus menjadi kegiatan 
lintas sektoral, sehingga 
diperlukan adanya koordinasi 
dan kesatuan langkah yang 
sinergis, agar pelaksanaan 
operasional di tingkat provin si 
sampai dengan kota/kabu-
paten dapat maksimal,” kata 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin 
Iskandar  menyerahkan zero accident award kepada 
Senior VP PHE ONWJ,  Boyke Pardede.

Muhaimin.
Lebih lanjut Muhaimin 

mengatakan penghargaan 
di bidang K3 tersebut dapat 
dijadikan motivasi untuk pe-
laksanaan K3 yang lebih baik 
guna peningkatan produkti-
vitas tenaga kerja yang pada 
akhirnya dapat memperbaiki 
kesejahteraan tenaga kerja, 
meningkatkan kualitas dan 
kuantitas produk, sehingga 
dapat meningkatkan daya 
sa ing perusahaan serta da  ya 
saing nasional guna men -
ciptakan iklim investasi yang 
kondusif.MPPHE/NDJ
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Pertamina Hulu Energi 
Kembangkan Potensi 
Migas Selat Makassar

ne sia, Exxon Mobil Oil In-
donesia Inc. dan Medco 
Energi International Tbk.
Peng hargaan diserahkan oleh 
Chairman Frontier Consultant 
Group Handi Irawan D dan 
David S.Simatupang (Business 
Week) kepada Senior Vice 
Pre sident CSS Pertamina 
Ahmad Bambang, di Ballroom 
Hotel Ritz Carlton, Jakarta, 
Kamis (11/6).

Menurut Ahmad Bambang, 
penghargaan ini merupakan 
cerminan citra perusahaan dan 
modal besar bagi Pertamina 
sebagai perusahaan yang 
bisa dibanggakan di tanah air 
maupun dunia.

“Penghargaan ini tidak 
lepas dari peran dan dukungan 
masyarakat, para pelanggan, 
jurnalis dan stakeholder lain, 
termasuk  kerja keras karya-
wan Pertamina sehingga ki  ta 
bisa berhasil seperti seka rang. 
Kami berharap dukungan 

ini bisa terus ditingkatkan 
lagi,” ujarnya usai menerima 
penghargaan.

Terdapat 50 kategori peng-
hargaan yang diberikan, di 
antaranya kategori Oil & Gas, 
Life Insurance, Tour & Travel, 
Electronics, Heavy Equipment 
Ditr ibutor,  Internat ional 
Courier, Developer, Airlines, 
Mining (Non Oil & Gas), Agro 
Industry, Contractor, dan 
International Bank. 

Penilaian IMAC Award 
ini terdiri dari empat dimensi. 
Yaitu, performance yang me-
rujuk kepada kinerja peru-
sahaan; quality yang mewakili 
atribut yang berhubungan 
kualitas produk, pelayanan 
dan inovasi; attractiveness 
yang berhubungan dengan 
kualitas karyawan dan se-
berapa besar daya tarik peru-
sahaan tersebut sebagai tem-
pat bekerja; dan responsibility 
yang menggambarkan kesa-

daran dan tanggung ja wab 
sosial perusahaan terhadap 
lingkungan. 

Perbaikan indeks citra 
perusahaan yang memperoleh 
penghargaan  ini diharapkan 
mampu meningkatkan lo-
yalitas konsumen, keper-
ca yaan investor dan dapat 
meningkatkan daya saing 
perusahaan  tersebut dalam 
jangka panjang.

Handi Irawan D me-
ngatakan bahwa corporate 
image adalah bagian yang 
sangat penting dilakukan 
se tiap perusahaan. “Saya 
ber  harap hasil survei ini 
men  jadi  masukan yang 
ber  manfaat dan inspiratif 
kepada para pelaku bisnis 
di Indonesia. Perusahaan 
dapat mengetahui posisi 
mereka dan dapat mempe-
lajari bagaimana-perusahaan 
lain membangun citra peru-
sahaannya,” kata Handi.MPIK 
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Pemasaran Wilayah Jateng & DIY  Pedui Kesehatan :

Fogging untuk 100 SD
RU IV Adakan 
Pelatihan Budidaya 
Kepiting SEMARANG – Ratusan murid 

Sekolah Dasar Negeri Rejosari 
Semarang Timur langsung 
berhamburan ke luar ruangan 
begitu mendengar bunyi bel 
pulang sekolah. Namun tak 
semuanya lekas kembali ke 
rumah, sebagian dari me-
reka penasaran de ngan aksi 
fogging yang dilaksanakan 
Tim CSR Pertamina setelah 
jam belajar usai, (25/5).

SDN Rejosari Semarang 
Timur ini merupakan satu dari 
sekitar 100 SD yang mendapat 
fogging (penyemprotan) untuk 
mengantisipasi penyakit de-
mam berdarah. Maklum, 
pe nyakit yang diakibatkan 
nyamuk Aedes Aegypti ini 
kerap mewabah di musim 
pancaroba seperti sekarang.

Fogging tersebut meru-

pakan program CSR di bidang 
kesehatan yang dilaksanakan 
oleh Pertamina Pemasaran 
Wilayah Jateng & DIY. Melalui 
program ini, Pertamina ber-
ha rap bisa membantu meng-
antisipasi mewabahnya pe-
nyakit demam berdarah ter-
utama bagi anak-anak.

Bekerja sama dengan 
Harian Suara Merdeka, pro -
gram fogging ini dilaksanakan 
di l ima kota besar, yaitu 
Semarang, Demak, Ungaran, 
Kendal dan Purwodadi. Pro-
gram fogging diiklankan se-
cara terbuka di Harian Sua-
ra Merdeka untuk informasi 
program berikut cara pen-
daftarannya. 

Menurut Ast. Manager 
External Relations Pertamina 
Pemasaran BBM Reta i l 

R e g i o n  I V 
Heppy  Wu-
lansari, dil i-
hat dari an-
t u  s i a s m e 
se  kolah-se-
ko lah  yang 
mendaftar, ti-
dak menutup 
kemungkinan 
pihaknya akan 
meneruskan 
program se-
rupa di masa 
yang akan da-
tang.

“ K a r e n a 
s e  k a r a n g 
de  mam berdarah menjadi 
penyakit yang mudah sekali 
di jumpai, t idak menutup 
kemungkinan program seperti 
ini akan di lakukan secara 

berkala dan kami harapkan 
dapat membawa manfaat bagi 
s ekolah-sekolah khususnya 
bagi para siswa.” ujarnya.MP 
UPMS REG.IV

CILACAP - Setelah mem peroleh bantuan CSR bi-
dang rural economics berupa 4.500 bibit kepiting 
dan basket berikut kelengkapannya da ri Pertamina, 
untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para 
peternak kepiting, RU IV beker jasama dengan Kantor 
Pe ngelola Sumber Daya Ka wasan Segara Anakan (KP-
S KSA) menye lenggarakan pelatihan budi daya kepiting 
untuk 15 anggota kelompok budidaya kepiting “Rekatha 
Mustika Patra” di Kelurahan Kutawaru, (5/5).

Pelatihan bertema “Mandi ri dan Sejahtera Bersama 
Per tamina” ini berlangsung di Aula Kelurahan Kutawaru, 
menghadirkan narasumber Supriyanto dari KPSKSA dan 
Daromi, salah satu pe ternak kepiting dari Semar ang 
yang sudah berhasil membu didayakan kepiting Soka 
hing ga menembus pasar man canegara.

Public Relation Section Head RU IV Kurdi Susanto 
meng harapkan pelatihan ini dapat meningkatkan penge-
tahuan dan keterampilan pe ternak. Selain juga dimak-
sudkan sebagai  alternatif pendapatan bagi anggota 
kelompoknya. “Termasuk menarik masyarakat untuk 
bergabung sehingga pro gram ini dapat bergulir terus,” 
paparnya.MPRUIV




