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Suara Pekerja :
New R&C dan Culture Change
di Pertamina

PT Pertamina (Persero) siap menjadi tuan rumah dalam
World LPG Forum 2012 yang akan diselenggarakan
pada September 2012 di Bali, Indonesia. Hal tersebut
tertuang dalam kesepakatan tertulis yang dilakukan
antara Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan
Managing Director WLPGA James Rockall di Nusa Dua,
Bali, (19/7). World LPG Forum merupakan pertemuan
paling prestisius dalam industri LPG di seluruh dunia.
>> Berita selengkapnya di halaman 11
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Membangun ICT ke Depan
Pengantar Redaksi:
Pertamina tak bisa mengelak dan
keharusan membangun kekuatan
ICT (Information and Communication
Technology) kelas dunia, untuk
mendukung visi Pertamina menjadi
world class national oil company.
Berdasarkan pola pemanfaatan ICT
kelas dunia salah satu opsi yang
mungkin adalah menjadi direktorat
sendiri (sesuai regulasi jika menjadi
perusahaan publik dunia) atau seba
gai anak perusahaan. Berikut pen
jelasan Senior Vice President CSS
Ahmad Bambang kepada Media Pertamina di Jakarta, (7/7).
Dengan segala kondisi yang riil Pertamina sekarang,
paradigma infrastrukturnya, mungkin bayangan ke depan
CSS menurut Bapak seperti apa? Apakah menjadi anak per
usahaan sendiri kedepan, dan apa visi misi CSS ini sendiri?
ICT Pertamina, dalam hal ini ditangani oleh CSS, merupakan
shared services organization untuk bidang ICT guna melayani
korporat dan anak-anak perusahaan/afiliasi terutama yang core.
Perubahan menjadi shared services dengan tingkatan SVP
sebagai konsekuensi atas beban kerja yang semakin besar akibat
digabungkannya seluruh organisasi IT daerah, cakupan pelayanan
yang semakin luas serta jangkauan layanannya yang mencakup
juga AP/Afiliasi. Kalau di-compare dengan perusahaan lain,
perusahaan yang maju selalu mendudukkan IT sebagai bagian
dari Direksi baik karena kesadaran pentingnya informasi dalam
“memenangkan” persaingan maupun adanya paksaan (forced by)
regulation. Semua perusahaan yang Go Publik wajib punya Direktur
IT, contohnya Telkom ada Direktur IT, bank-bank juga demikian.
Tetapi, hal ini jangan diartikan bahwa kita menuntut ICT Pertamina
jadi direktorat tersendiri, namun kesadaran arti pentingnya informasi
yang up to date, lengkap, dan cepat, menuntut kita untuk berusaha
juga mengelola ICT standar kelas dunia.
Karena mungkin beban dari pengembangan harus tinggi
maka otoritasnya harus memadai ya..? Kita harus berpikir begin,
kalau informasi yang disajikan oleh sistem IT dengan data-datanya
tidak benar, terus manajemen mengambil keputusan salah, kan jadi
salah. Misalnya informasi stoknya yang keluar tinggal satu hari,
akhirnya impor mendadak, membuat harga spot market tinggi.
Ternyata setelah di cek masih ada stok untuk sepuluh hari. Nah ini
akan berimbas pada keputusan perusahaan yang salah, Ini bisa
mempengaruhi kinerja dan daya saing perusahaan.
Bagaimana program kerja CSS sejak dibentuk hingga
sekarang? Apa saja yang telah dicapai? CSS sebenarnya
dibentuk sesuai SK-nya pada bulan Desember 2008. Namun,
sebagai organisasi baru, diperlukan penataan SDM serta penyiapan
perangkat kerjanya sehingga baru dapat berjalan sebagai organisasi
sejak April 2010. Dengan adanya berbagai masalah terkait go-live
MySAP pada awal 2009, maka Roadmap 2009 CSS pada saat
itu adalah membereskan operasional mySAP dulu, supaya citra
Pertamina yang sempat terpuruk pada awal 2009 dapat kembali
baik lagi. Oleh karena itu, prioritas kerja saat itu adalah memperbaiki
semua proses distribusi dan penjualan, baru kemudian tagihan para
supplier, disamping perbaikan dari sisi infrastrukturnya sehingga
kehandalan dan ketersediaan system dapat ditingkatkan.
Dengan penerapan O2C (order to cash) yang didukung pula
oleh OSDS (on-line sales & distribution system) serta Host-to-Host
dengan sistem perbankan (Mandiri, BNI, BRI, BCA dan Bukopin),
masalah distribusi dan penjualan hingga rekonsiliasi pembayaran
sudah dapat diatasi. Lalu, muncul masalah keterlambatan pem
bayaran kepada para mitra kita, bahkan kita pun disindir ketika
menginap di suatu hotel yang katanya belum dibayar. Melalui
penerapan secara end-to-end proses P2P (procure to pay), maka
setiap tahapan proses akan dapat dipantau sehingga pembayaran
dapat dilakukan sesuai jadwal.
Lalu bagaimana cara kita menagih hutang? Makanya kita
bangun dengan sistem tagihan otomatis. Begitu transaksi terjadi
(pembelian BBM maupun produk-produk Pertamina secara kredit,
red) maka secara otomatis struk tagihan (invoice) keluar sendiri
begitu jatuh tempo. Jadi customer bisa mengontrol juga. Dengan
I-serv, dapat dibuat order tracking, SOA (statement of account)
tracking, invoice tracking, ordering, dan dispute. Rencananya
I-serv akan diluncurkan pada Juli ini, walaupun pemakaiannya
sudah berjalan.
Tahun 2009 -2010 kita membantu penyelesaian proses
penyusunan laporan keuangan yang selama ini terkendala oleh
cara yang masih manual. Sebetulnya bukan salah sistemnya
saja, tetapi timing kita yang sangat terbatas. Karena kami dan
temen Keuangan disibukkan juga oleh audit untuk tahun-tahun
sebelumnya. Mestinya tahun 2010 ini kita melakukan audit paling
lama untuk tahun 2009, tetapi nyatanya kita masih mengurus audit
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tahun 2006, 2007 & 2008.
Tahun 2010 ini kita berupaya membangun sistem keuangan
yang kuat berbasis ICT, dan di situ kita punya KPI. Saat ini hasilnya
sudah lumayan bagus dimana utilisasi mySAP terus mengalami
peningkatan, jumlah backlog menurun serta akurasi laporan
keuangan dari system kurang dari 5 persen. Ke depan, kami yakin
akan semakin baik dengan ownership dan budaya IT yang semakin
terbentuk serta dengan adanya opening balance tahun 2009 yang
masuk ke sistem. Karena sebelumnya belum ada, nunggu audit
dulu dari E&Y (Ernst & Young) untuk laporan keuangan tahun 2008
sebagai opening balance 2009.
Di samping itu ekspansi layanan CSS ke anak perusahaan
semakin diperbesar, dan layanan services permintaan bisnis, baik
ERP (enterprise resource planning) maupun non-ERP. Bahkan,
beberapa bisnis sudah masuk lebih jauh, istilahnya dalam konteks
IT, disebut juga beyond ERP, misalnya Supply Change Management
(SCM). Bagaimana kita berhubungan secara terintegrasi dari pro
duksi supplier kita, sampai ke ujung ke depot. Misalnya kita impor
minyak dari supllier kita diintegrasikan produksi kilang, bahkan
seharusnya pada tahap selanjutnya sampai ke SPBU.
Tapi kita membangun supply change management secara
bertahap, khususnya dimulai dengan implementasi untuk opti
malisasi dan penjadwalan tanker itu dari sistem otomatis. Jadi
jika ada suatu kilang bermasalah, secara otomatis alarmnya akan
bunyi sendiri, dan sistem akan menunjukkan alternatif kapal tanker
terdekat.
Yang kedua, customer relationship management (CRM),
juga akan kita implementasikan. Nah, yang ini untuk membangun
loyality management. Kita mulai dari loyalitas B to B dulu (business
to business), yaitu hubungan Pertamina ke pelanggan langsung.
Misalnya kalau kita dengan pelanggan premium B to B yang antara
pertamina dengan pengusaha SPBU. Terus B to C yakni membangun
hubungan langsung Pertamina ke customer. Kita harus membangun
loyalitas mereka supaya menggunakan produk Pertamina.
Ketiga, enterprise risk management (ERM), yaitu bagaimana kita
mengelola risiko bisnis perusahaan dari berbagai aspek. Datanya
diimplementasikan, diintegrasikan dan dipantau dalam ICT. Risk
Management perusahaan itu ada banyak antara lain financial risk,
yang berdampak pada keuangan. Misalnya kalau meminjamkan
risikonya seperti apa.
Lalu, Operational risk. Semua bidang ada risiko operasional.
Selanjutnya, safety risk, compliance risk, kepatuhan pada standar
prosedur dan TKO, investor risk, tuntutan pihak ketiga, tuntutan
costumer. Risiko-risiko itu impactnya kita analisa.
Roadmap-nya gimana dalam menuju world class ICT
serta untuk menggapai cita-cita menjadi anak perusahaan
sendiri? Arah bahwa Pertamina akan menjadi super-holding,
secara bertahap semakin terlihat jelas. Dengan demikian, ICT
Pertamina yang bertanggung jawab operasionalnya mendukung
operasional bisnis-bisnis perusahaan, harus pula siap-siap jika
harus “dikeluarkan” dari peran holding sebagaimana telah terjadi
di BCA, BI, Petronas, PTT, dan perusahaan-perusahaan lainnya.
Soal bentuknya apakah SBU atau anak perusahaan, baik secara
captive, hybrid ataupun outsourcing, itu soal nanti sesuai kebijakan
dan kajian Manajemen. Yang penting bahwa temen-temen CSS
harus terbuka “mindset”-nya bahwa kita harus mempersiapkan diri
serta melakukan transformasi menuju service provider. Adapun
roadmap-nya disusun secara bertahap.
Roadmap CSS menjadi world class service provider dilakukan
mulai tahun 2010 dengan program transformasi CSS. Salah satunya
adalah program sertifikasi ITSM (IT Service Management) yang
berbasis ITIL V3.0 (IT Infrastructure Library) melalui sertifikasi ISO
20000. Jika hal ini berhasil, maka CSS akan menjadi IT perusahaan
pertama di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi sebagai
penyelenggara layanan ICT kelas dunia. Lalu, sertifikasi akan
dilanjutkan untuk bidang information security pada tahun 2011
dengan target ISO 27000.
Selanjutnya roadmap CSS adalah menjadi SBU atau anak
perusahaan. Menjadi anak perusahaan konsepnya masih disusun,
bagaimana strateginya, bagaimana bentuknya, apakah kita se
perti pelumas tiba-tiba jadi PT (otomatis bedol desa). Cara ini
diterapkan di PTT Thailand menjadi PTT ICT. Atau cara kedua kita
berpartner dengan pihak lain, dengan saham mayoritas kita sebagai
kendaraanya. Atau kita punya saham mayoritas di perusahaan
tersebut yang menjadi kendaraan (special purpose vehicle) untuk
pemisahaannya.
Sekarang layanan ICT sedang fokus ke internal PT Perta
mina (Persero) dan Anak Perusahaan, lantas seperti apa untuk
persiapannya ke eksternal? Untuk pelayanan jasa eksternal im
plementasinya sudah kita siapkan. Jadi pelayanan tersebut bisa
dengan sistem kontrak langsung pihak luar dengan Pertamina. Atau
pendekatan kedua, pihak luar dengan CSS. Karena CSS belum
menjadi PT, maka CSS harus punya account khusus. Pendekatan
ketiga, kita gunakan kerjasama Sigma sebagai cucu perusahaan
Pertamina untuk membeli saham langsung. MPDSU/NS

Editorial
Maju Terus Pertamina
Persoalan konversi minyak tanah ke Elpiji 3
kilogram menyisakan pekerjaan rumah yang tidak
sederhana, baik buat Pemerintah, terutama Tim
Nasional LPG yang dibentuk akhir Mei 2010 lalu,
maupun komponen masyarakat pengguna, bahkan
masyarakat pers. Berbagai kecelakaan pengguna
Elpiji 3 kilogram tak bisa dibiarkan terus terjadi. Itu
sudah kita sepakati, dan tak ada yang setuju itu terus
terjadi.
Bahwa persoalan ini adalah tanggung jawab
banyak pihak sesuai proporsi tugas yang sebelumnya
dibebankan kepada parapihak, maka kita tetap
berpegang pada sisi ini. Dalam Tim Nasional
parapihak yang terdiri atas Menko Kesra, Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan
Standar Nasional (BSN), Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Peranan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Dirjen
ESDM, dan Pertamina, semua memiliki tugasnya
masing-masing.
Tugas Pertamina dalam program penjualan
aksesoris Elpiji 3 kilogram berstandar yang ditangani
Tim Nasional LPG adalah mendukung penjualan
dengan memanfaatkan agen Elpiji Pertamina. Adapun
yang bertanggung jawab terhadap pengadaan
aksesoris seperti selang dan regulator berstandar
terakhir ini adalah Kementerian Perindustrian.
Namun tak pelak beberapa teman pers
menanyakan juga soal itu ke Pertamina, mengapa
pelaksanaaan penjualan aksesoris belum berjalan?
Mengapa Pertamina tidak tegas kepada Kementerian
Perindustrian agar segera menyediakan aksesoris
untuk kemudian dijual oleh agen Pertamina?
Pertanyaan yang mewakili sebagian masyarakat.
Kekeliruan persepsi ini sangat rentan berkembang
seperti bola liar, kalau semua pihak tidak
menempatkan diri pada tugasnya masing-masing
sesuai target bersama.
Pertamina tidak dalam kapasitas menegur anggota
lain dalam Tim Nasional LPG. Karena di situ ada
koordinator Tim, yaitu Menko Kesra dengan segala
kewenangannya. Pengumuman kepada masyarakat
melalui media, bahwa bakal ada penjualan aksesoris
berstandar, melahirkan konsekuensi bertanyatanyanya masyarakat dan media massa.
Tersendatnya program ini mengkhawatirkan,
belajar dari kasus-kasus sebelumnya, posisi
Pertamina cenderung disalahkan sendirian oleh satudua pihak, termasuk protes sebuah LSM ke Komnas
HAM yang terkesan hanya menyalahkan Pertamina
di balik semua kasus
kecelakaan. Mengapa
harus Pertamina saja
yang disalahkan?
Program ini adalah
program besar
Pemerintah yang
harus dijaga semua
pihak terkait, sehingga
terjaga efektivitasnya.
Pertamina sejak
awal telah berhasil
melaksanakan
konversi hingga
membuahkan
hasil maksimal.
Sekarang tinggal kita
melanjutkan. MP
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New R&C dan Culture Change di Pertamina
Ada apa dengan New Reward & Consequences (R&C)
dan Culture Change di Pertamina? Bila kita mendengarkan
presentasi kondisi terkini tentang R&C dan Culture Change
di lantai M kantor pusat Pertamina dua minggu lalu, hati
kita mungkin akan bergolak, sulit menentukan apakah kita
senang atau sedih menanggapi pencapaian keberhasilan
transformasi saat ini dari hasil pengukuran Theme-O-Meter
semester I tahun 2010.
Melihat antusiasme pekerja mengikuti survei ini patut
diacungi jempol. Dengan jumlah responden mencapai
13.638 pekerja, atau adanya peningkatan responden
hingga 3.000 dibandingkan survei sebelumnya. Persentasi
minimal (Tipping point) sebesar 30 persen pun sudah
dapat kita capai sejak tahun lalu, dan saat ini masih kita
pertahankan di posisi 35 persen (sedikit dibawah target
tahun ini 36 persen). Support terbesar yang diberikan
pekerja adalah semangat untuk menjadikan kapabilatas
perusahan mencapai taraf kelas dunia (50 persen). Kita
boleh berbangga dengan semangat ini.
Namun bila kita melihat hasil lain dari Theme-O-Meter,
khususnya tentang R&C masih mendapatkan dukungan
yang paling rendah (21 persen), jauh dari tipping point
yang diharapkan. Satu hal lagi yang membuat jantung
kita berdegup lebih kencang, ternyata terdapat perbedaan
sangat mencolok antara persepsi keberhasilan transformasi
ini antara pekerja muda (di bawah 35 tahun) dengan
seniornya.
Kembali harapan kita berkembang ketika
dipresentasikan R&C model baru, tidak banyak memang
perubahannya, namun akan memberikan arti yang besar
pada penilaian kali ini. Hal-hal yang saya catat adalah:
puncak murva normal akan condong ke kanan yang akan
meberikan rata-rata nilai People Review lebih besar;
pengisian lembar penilaian (LBS) harus dilengkapi dengan
data-data pencapaian kinerja (evident) sehingga penilai
tidak sembarangan memberikan penilaian; populasi
kalibrasi kurva normal minimal 20 pekerja sehingga
bentuk kurva tidak dipaksakan; membatasi distribusi nilai
1 dan 2 hanya untuk kondisi ekstrim (sakit, dan lain-lain).
Perubahan tersebut menjadi jawaban atas aspirasi pekerja,
yang sangat mengharapkan adanya penilaian yang jujur.
Tentunya penilaian yang memiliki semangat untuk
melakukan pembedaan yang bermakna berdasarkan

kinerja. Bila kita sudah sepakat untuk berubah, maka
kita harus menghilangkan lagi konsep-konsep lama yang
selama ini membuat kita tidak berani membedakan,
misalnya rasa kasihan, pertemanan, “ewuh pakewuh”, dan
selalu mengkaitkannya dengan sejumlah materi finansial.
Program culture change ini masih berjalan, dan New
R&C akan kita uji pada People Riview Mid Year 2010 ini.
Akankah perubahan budaya ini kan mencapai tataran
perusahaan kelas dunia? Hal ini sangat terbantung kepada
kita, manusia-manuasi yang menjalankannya. Bisakah kita
bertindak jujur dalam menilai, bisakah kita berlaku jujur
dalam menerima penilaian? Kalau hal itu masih menjadi
tanda tanya, maka hasil Theme-O-Meter akan menunjukan
hasil yang sama atau bahkan menurun. Kemungkinan
yang lebih buruk adalah kesenjangan kepercayaan antara
pekerja muda (<35 tahun) dan seniornya akan bertambah
lebar.
Satu usulan, yang hal ini juga telah teridentifikasi dari
hasil Theme-O-Meter, yaitu menciptakan role model, yang
betul-betul capable, yang dipilih dan diterima oleh semua
kalangan. Dengan kapasitasnya tersebut role model akan
mampu menjembatani komunikasi antara pekerja yang
muda dan seniornya sehingga dapat mengurangi bahkan
menghilangkan kesenjangan kepercayaan yang ada
selama ini.
Pembangunan hubungan kepercayaan junior-senior
amatlah penting. Bila yang muda sudah tidak dapat
mempercayai yang senior, apa jadinya masa depan
Pertamina ini? bagaimana tongkat estafet ini akan
dilanjutkan? Sementara masa depan Pertamina bertumpu
pada pundak penerus estafet.
Keberhasilan Pertamina menuju kelas dunia ada di tangan
kita…
Waktu terus berjalan, persaingan semakin menusuk tajam.
Jangan termangu tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau
terlalu banyak bertanya pada konsultan …
Mari kita bangun kepercayaan.
Pertamina menunggu perubahan yang kita lakukan.

Muhadi
Manajer e-Procurement Excellence - Dit. Umum

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)
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Komisi XI DPR RI
Kunker ke RU VII
Jayapura – GM RU VII Made Rhena Yasa menerima
Komisi XI DPR RI yang tengah melakukan kunjungan
kerja di Papua. Pertemuan yang diadakan di Kantor
Pertamina Pemasaran Maluku - Papua, Jayapura, (24/6)
dihadiri oleh Ketua Komisi XI DPR-RI Emir Moeis beserta
12 anggotanya.
Dalam acara tersebut, Made memaparkan mengenai
operasi pengolahan RU VII, kinerja operasi, serta kegiat
an CSR dan Community Development. Sementara tuan
rumah acara yaitu Pertamina Pemasaran Maluku - Pa
pua diwakili Manager Pemasaran BBM Retail Maluku
- Papua Arief Prianto juga memaparkan mengenai ope
rasi pemasaran di Kawasan Timur Indonesia.
Dari presentasi yang disampaikan, Komisi XI
DPR mendapati bahwa Pertamina banyak terkendala
geografis lingkungan yang berat dalam menjalankan
operasi di wilayah timur. Anggota Komisi XI DPR RI
dari Fraksi Golongan Karya, Irene Manibuy meng
usulkan agar Pertamina untuk mengalokasikan ang
garan comm unity development atau CSR untuk
pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya. “Akan
lebih baik jika dana tersebut sebagian disalurkan untuk
infrastruktur jalan. Saya sudah turun ke lapangan, na
mun implementasinya seperti belum maksimal,” ujar
anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Barat ini.
Komisi XI DPR yang membidangi pajak dan keuang
an juga mengajukan pertanyaan seputar operasi RU VII.
VP Refining Technology Pertamina Heru Supandriyo
menjelaskan bahwa kilang Kasim saat ini memang te
ngah shutdown. “Berbagai upaya tengah dilakukan guna
mengembalikan kondisi kilang semula,” terangnya.
Menutup acara, Ketua Komisi XI DPR RI, Emir Moeis
mengharapkan Pertamina dapat mengomunikasikan
kendala yang ada di lapangan. “Kami juga menangani
persoalan anggaran. Jadi kalau kendala disampaikan,
kami dapat menindaklanjutinya dengan perencanaan
anggaran yang baik,” pungkasnya.
Acara yang berlangsung selama dua jam ini juga
dihadiri Senior Vice President Distribution, Djoko Pra
setyo.MPRUVII

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo dan Gubernur Sulbar Anwar
Adnan Saleh saling menyerahkan berita acara MoU setelah ditandatangani.

tuhan masyarakat Mamuju,
terkait pengadaan Depot
BBM di provinsi termuda di
Sulawesi ini. Karena selama
ini kebutuhan di Mamuju
disuplai dari Depot Donggala
dan Depot Parepare. “Hal
ini merupakan sinergi yang
baik, dengan demikian tidak
akan ada daerah yang tidak
ada BBM-nya. Dan ini akan
segera terwujud khususnya di
wilayah Sulawesi Barat,” jelas
Djaelani. Kendati demikian

RU VI Adakan Konvensi CIP I Tahun 2010
BALONGAN - RU VI Ba
longan menyelenggarakan
konvensi CIP ke-1 tahun
2010 di Gedung Pertemuan
Patra Ayu, Perumahan Bumi
Patra, Indramayu, pada (1/7).
Dengan mengusung tema
“Continuous Improvement
Program (CIP), Sarana Me
wujudkan Visi RU-VI Menjadi
Kilang Terunggul di Asia
Pasifik tahun 2015”, konvensi
kali ini diikuti oleh 11 peserta,
yaitu GKM STG, GKM Dmar
Pump, GKM Indah, GKM
Amine, GKM Buser, PKM Top,
PKM RCC Plus, PKM Tukul,

SS Suharto PH, SS Maman,
dan SS Arifin.
Acara konvensi dibuka
oleh GM RU VI Balongan
Dadik Pribadi, didahului de
ngan Laporan Kegiatan Kon
vensi oleh Kadek Ambarajaya
selaku Ketua Panitia. Selain
itu, acara juga dibuka dengan
Tari Bajidor yang dibawakan
oleh putera-puteri pekerja
RU VI.
Pada konvensi tersebut,
setiap peserta diberikan ke
sempatan selama 20 menit
untuk mempresentasikan
hasil karyanya dan menjawab

Foto : PMS REG. IV

Kirab Budaya Kampanyekan Produk
Yogyakarta – Upaya promosi produk BBK, LPG, dan
Pelumas dilakukan pekerja Depot Rewulu dengan cara
yang unik. Dengan membentang spanduk dan mengusung
slogan-slogan promosi produk, sekitar 30 pekerja, tenaga
outsourcing dan crew Patra Niaga Depot Rewulu mengam
panyekan kecintaan terhadap produk-produk Pertamina pada
pelaksanaan Kirab Budaya dalam rangka Hari Jadi ke-64
Desa Argomulyo, Sedayu, Yogyakarta, (14/7).
Rombongan yang dilepas oleh Pjs. OH Depot Rewulu
Sukamto Purwadi menempuh perjalanan sepanjang 2 Km
dengan berpawai mengelilingi Desa Argomulyo. Di bagian
depan, Perguruan Bela Diri dari Depot Rewulu tampak gagah
mengawal seluruh rombongan yang mengenakan blangkon
serta baju daerah. Secara antusias mereka mempromosikan
keuntungan menggunakan produk- produk Pertamina kepada
masyarakat sekitar depot berada.
Keterlibatan Pertamina pada kirab budaya ini mendapat

Djaelani menekankan agar
pembanguan Depot harus
memperhatikan kualitas dan
dan safetynya, karena yang
disimpan adalah BBM.
Sementera itu, Anw ar
Adnan Saleh, menggaris
bawahi MoU ini menjadi
tongg ak sejarah bagi wila
yahnya, untuk mendapatkan
kelengkapan fasilitas penun
jang, yang mendukung per
ekonomian. “Selama ini tun
tutan investor yang akan

mengembangkan usaha di
Mamuju meminta adanya
jaminan ketersediaan
B BM lew at D epot, agar
tidak mengganggu kinerja
mereka,”katanya. Apalagi
secara geografis wilayah Ma
muju cukup strategis untuk
mendapatkan suplai dari
Kilang Balikpapan, daripada
mengandalkan Depot Dong
gala dan Parepare yang jarak
tempuhnya lebih jauh.
Provinsi Sulawesi Ba
rat memiliki sejumlah pe
luang bisnis yang bisa di
kembangkan, dimana pem
bangunan daerah pada
tahun 2008 mencapai 8,54
persen, atau di atas ratarata pembanguan daerah di
Indonesia yang hanya men
capai 6,06 persen. Untuk itu
jika telah terealisasi proyek
ini diharapkan akan meng
hidupkan potensi bisnis di
Mamuju dan membuka la
pangan kerja baru. MPKUN/
DSU

sambutan positif dari warga setempat yang turut melihat
jalannya kirab budaya. Selain sebagai upaya untuk mende
katkan diri kepada masyarakat, melalui kirab budaya ini di
harapkan masyarakat sekitar lebih mengenal dan mencintai
produk Pertamina dan menggunakannya. MPPMS REG. IV

Foto : RU VI

Manager Pemasaran BBM Retail Maluku - Papua, Arief Prianto me
maparkan tentang proses pemasaran BBM di Maluku dan Papua di
hadapan Komisi XI DPR RI.

MAMUJU – Upaya Pertamina
memenuhi kewajiban pen
distribusian BBM PSO ke
seluruh wilayah Indonesia,
serta untuk menangkap
peluang pasar, kembali di
realisasikan dengan kerja
sama antara Pertamina de
ngan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat.
Kamis pekan lalu (15/7)
Pertamina dan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
melakukan penandatanganan
Memorandum of Under
standing (MoU) Jobber,
berupa Jasa Penerimaan,
Penimbunan dan Penyaluran
BBM di Mamuju. Penan
datanganan MoU diwakili
oleh Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina, Djaelani
Sutomo, dan Gubernur Sula
wesi Barat, Anwar Adnan
Saleh.
Dalam sambutannya,
Djaelani menyatakan kerja
sama ini merupakan upaya
Pertamina memenuhi kebu

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Foto :RU VII

MoU Jobber Pertamina & Pemprov
Sulawesi Barat

GM RU VI Dadik Pribadi memberikan piagam penghargaan kepada para
perwakilan pemenang Konvensi CIP ke-1 RU-VI tahun 2010.

berbagai pertanyaan dari para
hadirin, yang kemudian dinilai
oleh tim juri. Seluruh hadirin
serius menyimak setiap pre
sentasi para pes erta dan
melontarkan berbagai per
tanyaan serta masukan untuk
setiap presentasi.
Dari seluruh peserta Kon
vensi CIP I RU VI tahun 2010
tersebut, GKM STG, GKM
Indah, GKM Amine, GKM
Buser, PKM RCC Plus, PKM
Top, SS Maman, serta SS
Arifin berhasil memperoleh pe
ringkat Gold. Untuk peringkat
Silver berhasil diraih oleh
PKM Tukul dan SS Suharto
PH. Sedangkan peringkat
Bronze diraih oleh GKM Dmar
Pump.
Sebagai apresiasi,GM

RU VI Balongan Dadik
Pribad i didampingi oleh
Senior Manager Operation
& Manufacturing dan Ke
tua Panitia memberikan
sec ara langsung piagam
penghargaan kepada para
pemenang.
Kadek Ambarajaya se
bagai ketua panitia konvensi
menyatakan puas dengan
Konvensi CIP tahun ini. “Apa
lagi tim manajemen RU VI
mendukung penuh kegiatan
ini,” ujar Kadek.
Kadek mengharapkan,
adanya konvensi CIP ini da
pat terus menumbuhkan dan
meningkatkan semangat para
pekerja untuk berkarya demi
perusahaan.MPRUVI

Pertamina Tetap Berkomitmen Ikut Tender
Distribusi BBM BERSUBSIDI
Bandung (Investor Daily) – Pertamina tetap
berkomitmen mengikuti tender distribusi bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Indonesia untuk
tahun 2011. Menurut General Manager Pertamina
Pemasaran BBM Retail Region II Haris Budiarto, tender
untuk distribusi BBM bersubsidi se-Indonesia itu dimulai
Juli 2010 dan itu sudah disampaikan pemerintah dan
BPH Migas. “Pertamina tetap berkomitmen untuk tetap
mengikuti terus tender bersama dengan perusahaan
lainnya yang juga ikut,” ujar Haris. Mengenai berapa
jumlah BBM yang akan ditenderkan tersebut, dia
menegaskan, hal itu masih dibahas di tingkat
pemerintah pusat, karena berkaitan dengan APBN.
“Kalau pada 2010 jumlah BBM yang ditenderkan
tersebut sebesar 36,5 juta KL, sedangkan untuk 2011
masih dihitung,” ucapnya. Akan tetapi, lanjut dia,
Pertamina dapat memenuhi semua peraturan yang ada,
karena perusahaan minyak ini memiliki depot, SPBU,
kapal tanker, infrastruktur, dan fasilitas lainnya.
Pertamina Canangkan Program 1.000
Branding
Jakarta (Suara Karya) – Persaingan di bisnis
pelumas yang semakin ketat membuat Pertamina
terus berupaya mendekatkan diri kepada konsumen.
Meski pelumas produksi Pertamina masih menguasai
54 persen pangsa pasar pelumas di Tanah Air,
kenyataannya produk pelumas Pertamina tidak selalu
dekat dengan hati para konsumen di beberapa daerah.
Menyiasati hal ini, Sales Region Manager II Sumbagsel
Budiarto Tedja menggelontorkan sejumlah program,
diantaranya program 1.000 branding. Program itu
dimulai dari Kota Palembang kemudian dilanjutkan ke
kota-kota lainnya di Sumatera bagian Selatan. “Program
ini sudah kami jalankan sejak Mei 2010 lalu. Saat ini
sudah ada sekitar 30 toko dan bengkel yang bertuliskan
produk pelumas Pertamina. Target saya di Palembang
sendiri ada sekitar 400-500 toko dan bengkel. Program
1.000 branding ini akan selesai dalam tiga tahun ke
depan,” ucapnya.
Medco-Pertamina Siap Sinergi
Jakarta (Indo Pos) – PT Medco Energi Internasional
Tbk dan Pertamina terus mengintensifkan pembahasan
untuk menyatukan sebagian unit usaha kedua
perusahaan itu. Sejumlah opsi tengah disiapkan terkait
kerja sama itu, yakni merger atau kerja sama operasi.
“Kami dan Pertamina dua tahun ini terus melakukan
pembicaraan. Dan sebelum akhir tahun ini sudah bisa
diketahui bentuk sinergi antara Medco dan Pertamina.
Apakah itu merging atau joint operation. Untuk merger
bisa dalam bentuk merger sebagian, sedangkan untuk
kerjasama operasi, kedua perusahaan bisa menggarap
blok-blok di luar negeri,” kata Presiden Komisaris Medco
Hilmi Panigoro. Dia mencontohkan, kedua perusahaan
bisa melakukan eksplorasi dan produksi di satu
lapangan, misalnya joint operation di blok K-47 milik
Medco di Libya.MPNDJ
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Antusiasme Warga Ikuti Sosialisasi
Dua Bahasa
MADURA – Ratusan warga
Desa Omben dan Desa Te
moran, Kecamatan Omben,
Sampang Madura, memadati
halaman rumah H. Syafii di Jl.
Masjid Omben, Jumat (9/7).
Mereka berkumpul unt uk
mengikuti sosialisasi peng
gunaan Elpiji yang aman.
Warga yang mayoritas ibu
rumah tangga sangat antusias
mengikuti kegiatan yang juga
diisi dengan penyuluhan
kesehatan tentang pence
gaha n kanker serviks atau
mulut rahim.
Sales Representatif Gas
Dom estik Rayon II Probo
Pras iddahayu menjelaskan
cara pemasangan dan peng
gunaan Elpiji yang benar.
“Apabila Elpiji dipakai dengan
benar, insya Allah tidak akan
berbahaya,” terang Probo.
Dialog antara penyuluh dan
warga sangat interaktif, karena
penjelasan diberikan dalam
dua bahasa yakni bahasa In
donesia, dan bahasa Madura.
Cara ini ternyata efektif, ter
bukti dengan banyaknya
pertanyaan warga dengan

bahasa daerah terkait bagai
mana mengatasi jika terjadi
kebocoran gas, suara gas
yang mendesis, hingga karet
seal.
Dalam kesempatan
yang sama, Asisten Manajer
External Relations Pemasaran
Region V Eviyanti Rofraida
menyampaikan terima kasih
kepada Kepala Desa serta
perangkatnya yang telah
membantu terselenggaranya
acara ini. “Acara seperti ini kita
laksanakan di banyak tempat.
Harapannya adalah tingkat
pemahaman masyarakat ten
tang cara penggunaan Elpiji
yang aman semakin baik.
Selain itu kita juga hadirkan
dokter untuk memberikan
penyuluhan tentang kanker
serviks karena sasarannya
memang ibu-ibu dan remaja
putri”, jelas Evi.
Untuk wilayah Jatim dan
Balinus, Gas Domestik Region
IV dan External Relations
Pemasaran Region V telah
mengadakan sosialisasi di
beberapa lokasi yang pernah
terjadi insiden yang diduga

Foto : PMS REG. V

Pemerintah akan Batasi BBM Bersubsidi
untuk Kendaraan RODA EMPAT
Jakarta (Neraca) – Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Darwin Saleh menyatakan, pemerintah
berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi
bagi kendaraan roda empat atau mobil buatan tahun
tertentu. “Kendaraan pribadi ini termasuk yang kita
pertimbangkan. Kita akan menyaring dengan baik.
Karena ada golongan masyarakat yang kemampuannya
di bawah kelompok masyarakat lain tetapi memiliki
mobil. Jadi pembatasan tersebut akan dilakukan sesuai
tahun pembuatan,” kata Darwin. Meski begitu, Darwin
belum mau menyebutkan tahun produksi bagi mobil
pribadi yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Tapi Darwin memastikan sepeda motor dan transportasi
umum masih diperbolehkan menggunakan Premium
dan Solar. “Kendaraan umum itu jelas tetap, kendaraan
roda dua itu tetap,” jelasnya.

BERITA

akibat Elpiji, dan wilayah yang
rawan insiden. Sosialisasi
juga dilakukan melalui me
dia massa cetak maupun
elektronik. Program sosialisasi
ini ada yang merupakan pro
gram sendiri maupun per
mintaan dari masyarakat. Di
kota Surabaya sosialisasi
di antaranya diadakan di
Kelur ahan Pegirikan, Ke
lur ahan Kedungdoro, Ke
lurahan Kapasari, Kelu
r a h a n Ta m b a k s a r i , P o l 
wilt abes Surabaya, Dinas

Perd agangan, Forum Ke
mitraan Polisi dan Masyarakat
(FKPM), Persit POMDAM
V Brawijaya, dan audiensi
dengan DPRD .
Di samping itu, ada talk
show di TV Lokal, TVRI, RRI
dan beberapa radio swasta
serta mengundang media
massa berkunjung ke SPPBE
agar bisa menyaksikan lang
sung betapa ketatnya proses
kontrol terhadap kualitas ta
bung oleh Pertamina dan
mitra kerja.MPPMS REG. V

Pertamina Ikuti Porseni Sektor ESDM 2010
JAKARTA – Dalam rangka
menyambut HUT ke-64 RI,
Pertamina mengikuti Pekan
Olahraga dan Seni (Porseni)
2010 yang diadakan oleh
Kementerian Energi & Sumber
Daya Mineral (ESDM) dengan
memperebutkan Piala Bergilir
Menteri ESDM.
Selain itu, pelaksanaan
Porseni ini bertujuan untuk
menggalang persatuan dan
kesatuan, meningkatkan
kinerja serta keharmonisan
kerja di lingkungan sektor
ESDM dengan mengambil sub
tema melalui Porseni 2010
kita galang kebersamaan
untuk meningkatkan kinerja
sektor ESDM.
Porseni yang berlangsung
dari 16 Juli hingga 8 Agustus
2010 ini memperlombakan
cabang olahraga dan seni.
Yaitu, bola Voli, futsal, gerak
jalan, tenis lapangan, tenis
meja, bulu tangkis, catur,
bridge, vocal group serta
lomba fotografi yang wajib
diikuti oleh unit kerja sektor
ESDM.
Porseni secara langsung

Foto : WNR/Dok. Pertamina

RESUME Pekan Ini

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini (tengah) foto bersama dengan kontingen Pertamina pada acara pembukaan
Porseni Sektor ESDM 2010.

dibuka oleh Menteri ESDM
Darwin Z. Saleh, di Auditorium
Kementerian ESDM Jakarta,
Jumat (16/7). Turut hadir
dalam pembukaan tersebut,
Dir ekt ur SDM Pertamina
Rukmi Hadihartini, Komisaris
Pertamina Evita Legowo
dan pejabat sektor ESDM
lainnya.
Sebanyak 19 kontingen
ikut serta dalam Porseni. Di
antaranya, PT Pertamina

(Persero), PT PLN, PT
ANTAM, Dirjen Migas, Dirjen
Min eral, Dirjen Listrik dan
Pemanfaatan Energi, dan BP
Migas, dan perusahaan yang
bergerak di sektor ESDM
lainnya.
Sekretariat Bapor Perta
mina Arifin Thahir, mengatakan
dalam Porseni kali ini, Per
tamina mengikutsertakan 80
atlet untuk seluruh cabang
olahraga yang dilombakan

kecuali cabang olahraga
Bridge. Sementara cabang
olahraga yang diandalkan
Pertamina adalah Tenis Meja,
Bulu Tangkis, Bola Voli, Gerak
Jalan dan Futsal.
Penutupan Porseni yang
berlangsung pada 8 Agustus
akan diisi dengan lomba gerak
jalan yang diikuti oleh jajaran
pejabat beserta keluarga di
sektor ESDM.MPIK
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SPC Adakan
Workshop HR
JAKARTA - Bertempat di Lantai M,
fungsi Shared Proc essing Center
(SPC) – Corporate Shared Service
(CSS) menyelenggarakan Workshop
HR Operation SPC pada Kamis (8/7).
Workshop dihadiri VP SPC Narendra
Widjajanto, VP HR Operation Yudo
Irianto, Head of Business Demand
Benny Ishanda, Manager HR Operation
SPC Asrul Bahar dan diikuti sekitar 80
peserta.
VP SPC Narendra Widjajanto
menyatakan harapannya bahwa dengan
workshop ini akan didapat gambaran
apa saja yang dikerjakan SPC, seperti
mengelola dan memproses data, seperti
payroll dan administrasi kepegawaian
lainnya. Dengan adanya mekanisme
yang yang sudah disepakati semua
pihak, maka nanti data SDM akan sesuai
dengan fakta yang sebenarnya.
Project Manager Workshop Rilsyah
mengatakan bahwa tujuan workshop
antara lain mengevaluasi kegiatan tahun
2009 dan tahun berjalan; menganalisis
permasalahan yang terdapat di HR
Operation SPC; dan mencari alternatif
penyelesaian yang ada. Sementara
manfaatnya adalah meningkatkan
pemahaman transaksi dan kebijakan
yang berkaitan dengan fungsi lainnya,
serta masing-masing fungsi menyadari
peran dan implikasi dari kebijakan dan
transaksi yang dibuat fungsi lainnya.
MP
UHK

SPC Adakan
Workshop
Material
JAKARTA - Shared Processing
Center (SPC) melaksanakan Workshop
Material Catalog dan Material Direct
Charge selama dua hari, 12 – 13
Juli 2010 di Lantai Ground Gedung
Utama. Workshop dibuka oleh VP SPC
Narendra Widjajanto.
Narendra di pembukaan me
ngatakan bahwa materi-materi yang
dibahas dalam workshop ini sudah
ada sejak lama dan adanya kendala
yang dihadapi. “Kendala ini mungkin
sekarang kita belum ada suatu solusi
yang paling tepat, jadi kita masih perlu
mencari solusi yang paling baik yang
bisa membantu kita untuk mengaasi
perrmasalahan materi-materi ini,”
kata Nerendra. “Karena master data
ini menjadi sangat kritikal di dalam
proses kesisteman, supaya kita bisa
mendapatkan informasi yang baik. “
Ditambahkan olehnya bahwa in
formasi yang baik tidak hanya laporan
keuangan, tetapi juga informasiinformasi manajemen yang lainnya.
“Anda nanti akan mengetahui bahwa
informasi itu akan sangat banyak di
dalam sistem.”MPUHK
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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

Sekitar Layanan Corporate Shared Service (CSS)

Service Catalogue CSS (Bagian - 1)
Sebagai fungsi yang memegang peran dari sisi Information & Communication Technology, CSS senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada Pelanggan melalui berbagai terobosan
dan perbaikan-perbaikan serta melakukan inovasi untuk menyediakan layanan baru. Hingga saat ini ada 19 Layanan yang telah disiapkan untuk mendukung bisnis, meliputi 14 Layanan
Teknologi Informasi dan 5 Layanan Business Process Outsourcing. Berikut adalah Daftar Layanan CSS bagan-1 dari 3 bagian yang akan disampaikan secara bersambung.

Informasi lengkap
tentang layanan
ini bisa diperoleh
melalui Helpdesk
Corporate Shared
Servive Telp 6666
atau email ke
servicedesk@
pertamina.com
up. Business
Demand
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Indonesian Most Admired Knowledge
Enterprise (MAKE) Study
S.O.S Bagi Pengusaha Kecil & Menengah
di Tengah AFTA China 2010
(Just “Dial” Quality Management)

Siapa bilang bahwa tahun baru 2010 kemarin adalah tahun yang sangat dinanti-nanti dengan
penuh semangat dan optimisme oleh semua orang? Ternyata tidak sedikit orang yang menantikan
datangnya Januari 2010 dengan harap-harap cemas. Karena pada saat itulah genderang perang
“laissez faire” akan menggema di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN, termasuk
Indonesia, tengah bersiap-siap mengantisipasi beribu macam kemungkinan yang dapat terjadi
menyusul implementasi penuh kesepakatan perdagangan bebas antar anggota ASEAN yang
ternyata bertambah satu negara non-anggota, yaitu China.
Kalangan pengusaha-pengusaha kecil dan menengah (UKM) sempat kalang kabut dengan
dibukanya AFTA (Asean Free Trade Agreement) China 2010 untuk masuk di kancah perdagangan
Indonesia. AFTA China 2010 benar-benar menimbulkan pertentangan dari banyak kalangan.
Yang menjadi momok yang menakutkan adalah kemungkinan barang-barang buatan China
lebih mendominasi dibandingkan dengan barang-barang buatan Indonesia. Karena berdasarkan
pengalaman yang sudah-sudah, barang-barang China misalnya industri rumah tangga selain
kualitasnya yang cukup bagus harganya juga lebih murah daripada barang-barang produksi
dalam negeri.
Bisa dikatakan pihak yang paling dirugikan dengan adanya AFTA China 2010 ini adalah para
pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mengapa? Karena sejujurnya kualitas produk kita
belum bisa disejajarkan dengan produk-produk China. Akibatnya produk-produk dalam negeri
tidak menjadi pilihan dan tidak laku. Menakutkan? Jawabannya adalah sangat menakutkan. Tapi
inilah kondisi nyata yang sedang kita hadapi dimana produk dalam negeri belum siap bertarung
dalam kancah perdagangan dunia.
Tetapi dalam menghadapi persoalan ini baiklah kita belajar melihat persoalan ini seperti kita
melihat sebuah mata uang logam. Dimana setiap mata uang memiliki 2 sisi. Begitu juga dengan
permasalahan ini. Kita lihat di satu sisi memperlihatkan adanya satu ancaman yang luar biasa
besar. Produk-produk China dengan kelebihan-kelebihanannya: lebih berkualitas, harga juga
lebih murah, dan masyarakat merasa lebih bergengsi menggunakan produk luar negeri. Bisa
ditebak bagaimana masyarakat kita akan memilih membeli dan menggunakan produk China
dari pada produk buatan dalam negeri. Tetapi yang tidak boleh kita abaikan adalah kita harus
lihat sisi lainnya, Dimana di sisi lainnya kita bisa melihat: kesempatan untuk memperbaiki diri,
kesempatan untuk meningkatkan kualitas, dan kesempatan untuk memiliki spirit untuk berkompetisi
dan bertarung dalam kancah dunia. Dimana kesempatan-kesempatan ini mungkin menjadi suatu
cambukan bagi para pelaku Usaha Kecil dan menengah untuk membawa kualitas perdagangan
kita menjadi lebih baik.
Diakui oleh banyak kalangan bahwa pemberlakuan AFTA China 2010 ini per Januari 2010
pasti akan menyebabkan penurunan nilai perdagangan kita. Karena berdasarkan pemantauan
terhadap pelaksanaan AFTA yang sudah dilakukan secara bertahap dari tahun 2005 menunjukan
penurunan yang sangat signifikan terhadap nilai perdaganan. Terutama sektor pertanian merupakan
salah satu sektor yang akan paling terpukul dengan pelaksanaan kesepakatan perdagangan
bebas dengan China. China sangat progresif dalam menyikapi AFTA ini. Belum dilaksanakan saja,
produk pertanian dan buah-buahan impor dari China sudah menyerbu pasar Indonesia hingga
ke jajanan di atas kereta api.
Untuk menyikapi hal ini maka salah satu solusi yang dapat mendongkrak nilai perdagangan
adalah melalui penerapan Total Quality Management di semua sektor usaha. Dengan mendongkrak
kualitas dari mulai proses produksi, kualitas proses penjualannya , sampai dengan kualitas
delivery produk / pemasarannya, termasuk memperbaiki kualitas manusianya, pasti akan dapat
mendongkrak nilai perdagangan.
Quality Management dapat diterapkan untuk menyelamatkan pengusaha kecil dan menengah
ditengah-tengah pemberlakukan AFTA 2010 oleh pemerintah. Salah satu alat Quality Management
bagi perusahaan yang telah berkembang di negara maju dan negara-negara berkembang adalah
ISO 9001:2000. Standard ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan
Total Quality Control, yang tujuan akhirnya adalah mencapai efektifitas dan efisiensi suatu
organisasi sehingga diperoleh profit seoptimal mungkin.
Standard tersebut meliputi serangkaian prosedur yang mencakup semua proses penting
dalam bisnis diantaranya :
• Adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan
produk-produk berkualitas.
• Tersimpannya data dan arsip penting dengan baik sehingga mudah dicari sewaktu-waktu
diperlukan untuk kebutuhan evaluasi dan improvement.
• Adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak,
dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan.
• Secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri dan melakukan
improvement secara terus menerus sehingga diperoleh hasil yang optimal
Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi bukan, jika penerapan Quality Management dengan
benar mampu menjadi “rescuer” bagi mereka yang membutuhkan ? Namun bagaimana dengan
kita? Hanya kita sendiri yang tau sejauh dan sebaik apa kita mampu mengimplementasikannya.
So don’t’ forget.. just dial “Quality Management” for emergency call… ☺
Ditulis kembali oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management - Dit. PI & MR Sumber : Jurnal Management Life Tahun 2010 & Kompasiana

Pada 15 Juli 2010 yang lalu, bertempat di Hotel Ritz Carlton Pacific Place telah
dilaksanakan pargelaran Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study
dengan menghadirkan pembicara-pembicara berkelas internasional yang melakukan
knowledge sharing mengenai pentingnya intellectual capital. Event ini merupakan
studi tahunan knowledge management untuk mencari organisasi di Indonesia berbasis
pengetahuan paling dikagumi yang dilaksanakan oleh Dunamis Consulting.
Berikut ini landasan dari perlunya pengelolaan pengetahuan yang diimplementasikan
pada suatu organisasi atau perusahaan :
1. Menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan.
2. Mengembangkan knowledge workers melalui kepemimpinan manajemen.
3. Menyajikan produk/jasa/solusi berbasis pengetahuan.
4. Memaksimalkan modal intelektual perusahaan.
5. Menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif.
6. Menciptakan suatu organisasi pembelajaran.
7. Memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan.
8. Mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai bagi pemegang saham
(atau masyarakat bagi organisasi nirlaba).
Dari ke-47 organisasi yang lolos dalam tahap seleksi, 16 diantaranya memenuhi
syarat dipilih oleh sedikitnya 10% panelis yang berpartisipasi. Ke-16 organisasi tersebut
otomatis menjadi finalis, yaitu: (secara alfabetis) :
1. Binus University
2. CIMB Niaga
3. Ericsson Indonesia
4. Excelcomindo Pratama (XL)
5. Federal International Finance (FIF)
6. Garuda Indonesia
7. Garudafood
8. HM Sampoerna
9. Indonesia Power
10. Indosat
11. Medco Energi Internasional
12. Rekayasa Industri
13. Sinar Mas Agro Resources & Tech.
14. Telekomunikasi Indonesia
15. Unilever Indonesia
16. United Tractors
Sebagai pemenang dengan nilai teratas, maka Unilever Indonesia, United Tractors
& Bank Mandiri berhak mewakili Indonesia sebagai finalis 2010 Asian MAKE Study.
Pengumuman pemenang 2010 Asian MAKE Study akan dilaksanakan bulan Oktober
2010 di Seoul, Korea Selatan dalam ajang tahunan bertajuk World Knowledge Forum.
Satyo Fatwan, Chairman 2010 Indonesian MAKE Study menyebutkan, “Unilever, UT dan
Bank Mandiri berhasil mengembangkan dan mengoptimalkan knowledge yang mereka
miliki untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.”
Unilever yang berhasil menjadi pemenang Indonesian MAKE Study selama 5 kali
sejak penyelenggaraannya, benar-benar meyakini bahwa karyawan adalah ‘capital’
bagi perusahaan. Secara nyata hal ini diwujudkan melalui berbagai macam inisiatif
dalam pengembangan karyawannya secara berkesinambung, dimana hasilnya sangat
terlihat dari karyawan-karyawan yang dapat bertumbuh secara optimal. Disamping itu
Unilever berhasil mengelola pengetahuan pelangggan secara optimal sehingga dapat
menciptakan berbagai inovasi produk.
United Tractors sangat menonjol dalam pengelolaan human capital dan pengelolaan
pengetahuan pelanggan menjadi inovatif solution. Hal ini terbukti melalui kinerjanya
yang meningkat dari tahun ke tahun.
Sementara Bank Mandiri, sebagai pendatang baru dalam ajang Indonesian
MAKE Study dinilai berhasil melakukan transformasi dari perusahaan milik negara
menjadi perusahaan kelas dunia. Transformasi yang berhasil dilakukan mulai dari
kepemimpinan, budaya organisasi, pengelolaan pengetahuan pelanggan hingga
menciptakan lingkungan berbagi dan belajar yang kondusif. Keberhasilan Bank Mandiri
dalam melakukan transformasi telah terbukti dengan diraihnya berbagai penghargaan
baik di tingkat nasional maupun internasional.
Tahun depan Pertamina berupaya untuk mengikuti ajang penghargaan tersebut.
Persiapan-persiapan terus dilakukan termasuk penyempurnaan situs KOMET sebagai
bagian dari proyek Enterprise Portal Pertamina. Dengan dukungan semua pihak
dan infrastruktur yang memadai, kita berharap dapat bersaing dengan perusahaan
terkemuka lainnya, seraya menunjukkan bahwa Pertamina mampu menciptakan budaya
berbagi pengetahuan di seluruh sentra operasi / produksi strategisnya.•
Oleh
Shynta Dewi
Tim KOMET
Sumber : Dunamis

http://portal.pertamina.com

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
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Keadaan perekonomian
yang kadang tidak menentu
yang menimbulkan terjadinya
kemerosotan perekonomian dunia
mengharuskan para pelaku dan
pemimpin bisnis saat ini untuk
selalu siap siaga dengan berbagai
stategi yang telah disusun dan di
atur untuk menghadapi tantangan
yang tidak biasa. Keadaan seperti
inilah yang menuntut para pelaku
bisnis agar segera melakukan re
fleksi diri dan memfokuskan untuk
suatu perubahan yang lebih baik
dan pasti.
Buku yang ditulis oleh salah
satu pemikir terkemuka Manaje
men Ram Charan menawarkan
suatu daftar yang harus dilaku
kan untuk manajer yang sedang
menghadapi kemerosotan global.
Beliau menawarkan langsung,
jelas, actionable nasihat bagi para
pemimpin pada setiap tingkat,
termasuk mengelola uang tunai,
mengamati angka, mengetahui
pelanggan yang tidak berguna dan
mengakui bahwa target tahunan
tidak masuk akal bila permintaan
tidak dapat diprediksi.
Charan menekankan sejum
lah sifat kepemimpinan manajer
yang penting dan harus tampilkan
di masa-masa sulit, termasuk
kejujuran dan kredibilitas, dan
kemampuan untuk mengilhami
tim dan organisasi pada umum
nya. Pemimpin memerlukan
koneksi yang kuat sesuai dengan
kenyataan yang sedang dan akan
dihadapi, termasuk kemauan
untuk belajar fakta-fakta baru dan
perspektif.
Dan pada akhirnya tindak
an praktis yang diambil harus
juga dibekali dengan beberapa
karakter-karakter kepemimpin
an yang harus diterapkan oleh
seorang pemimpin perusahaan
sebagai refleksi terhadap pencitra
an positif perusahaan ke depan
dalam menghadapi kemerosotan
ini yakni dengan menjunjung keju
juran dan kredibilitas, kemampuan
untuk menginspirasi, koneksi tepat
waktu dengan realitas, realitas
yang diperhalus dengan opti
misme, mengelola perusahaan
dengan intensitas dan keberanian
dalam membangun untuk masa
depan. Hal lain yang tidak kalah
penting adalah dengan memba
ngun keuletan serta ketrampilan
sehingga seorang pemimpin dapat
bertahan di masa sulit dan selalu
mengantisipasi tantangan selanjut
nya.MPPERPUSTAKAAN

BERITA

KITA

“Jangan Takut Pakai Elpiji”
KUNINGAN – Sekitar sepuluh ribu warga Kuningan, Minggu (18/7)
berkumpul di GOR Kabupaten Kuningan. Berkostum serba hijau
khas warna Tabung Elpiji 3 Kg, mereka tengah mengukuti kegiatan
Car Free Day sekaligus pencanangan “Jangan Takut Pakai Elpiji”.
Acara yang diprakarsai SPPBE PT Puspita Cipta Kuningan
ini, dihadiri Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda, S.Sos,
Pertamina, dan jajaran Muspida setempat.
Sejak pukul 6 pagi, warga mengikuti pencanangan gerakan
“Jangan Takut Pakai Elpiji”, yang diisi dengan berbagai kegiatan.
Mulai dari senam, gerak jalan, pembagian pamflet, sosialisasi
keamanan Elpiji, dan penjualan selang berikut regulator standar
SNI.
Dalam sambutannya, Bupati Kuningan menyampaikan kepada
masyarakat agar memperhatikan keselamatan dan keamanan
penggunaan elpiji. “Jangan sampai pengguna Elpiji mengabaikan
perawatan dan keamanan. Kita tak ingin ada warga yang terkena
musibah, untuk itu mari bersama-sama menggunakan alat yang
memenuhi standar, dan memperhatikan perawatan,” tegas
Aang Hamid Suganda. Bupati juga berharap agar pihak-pihak
yang berkompeten, baik Pertamina maupun agen, melakukan
pengawasan kualitas tabung.
Sementara itu, SR Region III, Hendra Handoko dalam
sosialisasi juga menggarisbawahi himbauan Bupati Kuningan.
Bahwa peran warga sangat penting dalam hal pengawasan
dan perawatan alat yang digunakan. “Paket Elpiji 3 kg ber SNI
sekalipun, tetap harus diperhatikan perawatannya,” papar Hendra.
Sistem One Stop Service
Pencanangan program “Jangan Takut Pake Elpiji” ini
menjadi ajang yang tepat dalam mengedukasi masyarakat
terkait keamanan penggunaan Elpiji. Rangkaian acara dikemas
dengan sistem One Stop Service, dimana warga tidak sekedar
mendengarkan penjelasan tentang sosialisasi keamanan Elpiji,
tetapi juga melihat peragaan penggunaan Elpiji, sekaligus tips
perawatan paket Elpiji. Panitia juga membagi-bagikan pamflet,
serta melakukan penjualan selang dan regulator standar SNI,
lewat program pembelian dengan membawa aksesoris lama.
Bagi pemilik SPPBE PT. Puspita Cipta, Ardian, kegiatan ini bisa
memberikan pencerahan kepada masyarakat, agar tidak takut
menggunakan Elpiji, asal penggunaannya sesuai dengan prosedur.
MP
DRP/DSU
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Foto : KUN/Dok. Pertamina
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Tetro tjahjo prijono

SOSIALISASI ELPIJI KE PENGECER

gandhy w.s
Foto : RU IV

Scheduling Material & Services Support
Section Head,
RU IV Cilacap

TABANAN – Upaya mengedukasi warga terkait penggunaan
Elpiji yang aman, dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten
Tabanan Bali, bekerja sama PT. Pertamina (Persero) Gas
Domestik Region IV Rayon V, Bali dan Nusa Tenggara (13/7).
Selain menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan terhadap Pe
makai Elpiji di Kantor Bupati Tabanan, tim Gas Dom beserta
jajaran pemerintah setempat melakukan sidak ke sejumlah
Agen Elpiji. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan
isi dan cek kondisi tabung. Usai mengunjungi Agen, rombongan
juga memantau sejumlah pengecer, untuk memberikan penjela
san tentang pentignnya keamanan kelengkapan tabung berupa
karet seal, seperti dilakukan di Warung Sri Rahayu Sembung
Gianyar.MPPMS REG. V

Foto : RU IV

jaka iwan

Budget & Performance Section Head
RU IV Cilacap

Warung Kopi

Tertib Cleaning Service

UBEP TANJUNG GELAR SIMULASI KEBAKARAN
TANJUNG - Dalam rangka meningkatkan kesiagaan terhadap
bahaya kebakaran di lingkungan kerja Pertamina, UBEP Tan
jung melaksanakan simulasi kebakaran di area Block Station
Tapian Timur Tanjung, Rabu (14/7). Pelaksanaan simulasi ini
sebagai rangkaian dari kunjungan Direktur Eksplorasi dan
Pengembangan Pertamina EP Syamsu Alam ke area kerja
UBEP Tanjung yang didampingi GM UBEP Tanjung Ahmad
Mursjidi dan jajaran tim manajemen UBEP Tanjung. Ditegaskan
oleh Syamsu agar seluruh pekerja UBEP Tanjung senantiasa
mengutamakan budaya HSE dalam melaksanakan tugas dan
menjadi perhatian bersama. MPIK

Mas Tole

Pak Trisna

Mang Warta
Ujang

Pak Tatang
Pak Binawa

Ujang

Pak Binawa

Mas Tole
Ujang

PT PERTAMINA RETAIL TERIMA KUNJUNGAN AWAK RADIO
KISS FM
JAKARTA - Kantor PT Pertamina Retail di Jl. Wahid Hasyim, Jakarta
Pusat menerima kunjungan awak Radio Kiss 95,1 FM untuk acara
on air Office Street pada Kamis (15/7). Acara ini selalu meliput
kegiatan sebuah perusahaan dan aktivitas pekerjanya.MPUHK

MAHASISWA UNNES BELAJAR HUBUNGAN INDUSTRIAL DI
PEMASARAN BBM RETAIL REGION IV

Foto : PMS REG. IV

Ujang

: Kenapa ya mereka menghindari saya
waktu saya minta membelikan nasi untuk
makan siang?
: Berarti temen-teman cleaning service
itu menginginkan Pak Trisna datang
ke warung sendiri, tak usah menyuruh
membeli nasi sama mereka.
: Betul Pak Trisna, itu kan olahraga, dan
sekalian merasakan sinar matahari, kan
sehat. Datang pagi sebelum matahari
terbit, dan pulang setelah matahari
terbenam, bagaimaan mau sehat?
: Kalau aku lagi sibuk, dibelikan makanan
kan menjadi penting. Jadi nggak buangbuang waktu. Mending kalau saya lagi
tidak terlalu sibuk. Kalau lagi sibuk
banget, bantuan orang yang membelikan
nasi makan siang jadi perlu.
: Tujuan penertiban itu kan baik, untuk
disiplin.
: Tapi Mang kasihan saja, teman-teman
jadi kehilangan pendapatan tambahan.
Lumayan uang makan dan ongkos...
: Kalau mereka tidak tertib, bagaimana?
: Menertibkan boleh, tapi lihat-lihat dulu.
Berapa sih gaji mereka? Apakah cukup?
Kan kalau ada uang tambahan bisa
membantu.
: Mending kalau Pak Bin memberi uang
pengganti, jadi nggak cuma ngelarang,
tapi bisa nggak menaikkan gaji mereka?
: Lha, apa urusan saya? Jangan lihat
kebijakan melarang teman-teman cleaning
service membelikan makanan para pekerja
seperti memotong rejeki mereka, tapi ini
ketertiban. Pertamina kan perusahaan
kelas dunia, harus tertib.
: Pak, juara dunia Spanyol.
: Ya, Mas Tole tulalit. Kita bukan ngomongin
bola hahahaha...MPNS

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Tenaga cleaning service itu terus membersihkan
wilayah kerjanya, tapi mereka sekarang menghindar
disuruh membeli makanan saat waktu istirahat siang.
Pak Trisna

Foto : PMS REG. V

Manager Optimization,
Planning & Optimization,
Refining Operation,
Refining Directorate

Dalam rangka membantu acara Sail Banda 2010, Pertamina
memfasilitasi Dinner Malam Dana untuk Bantu Maluku dilak
sanakan di Lantai 21 Gedung Utama pada Senin (12/7). Acara
dihadiri Menteri Kelautan & Perikanan Fadel Muhammad,
Deputi Menteri BUMN Urusan Logistik dan Pariwisata Harry
Susetyo mewakili Menteri Negara BUMN, Wakil Menteri PU
Hermanto Dardak yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum,
Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Ketua Umum
KADIN Indonesia Adi Putra Tahir. Dari Pertamina hadir Dirut
Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Hulu Bagus Setiardja,
Direktur Pengolahan Edi Setianto, Direktur SDM Rukmi Hadi
hartini, dan Direktur Umum Waluyo.MPUHK

Foto : WNR/Dok. Pertamina

djoko dwi sapto

Malam Dana untuk Maluku

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Foto :INDI/Dok. Pertamina

Manager Marine Region IV,
Perkapalan,
Direktorat Pemasaran & Niaga

Semarang – Sebanyak 35 mahasiswa Fakultas Pendidikan
Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengunjungi Pemasaran
BBM Retail Region IV untuk mempelajari hubungan industrial secara
nyata. Mereka untuk membandingkan teori-teori yang selama ini
dipelajari dengan kenyataan di lapangan. Kunjungan diterima oleh
Pjs. Manager HR Jawa Bagian Tengah & DIY Christina Murti dan
Analyst Industrial Relations Muklas Abrori di Kantor Unit Pemasa
ran dan Niaga didampingi oleh Ast. Man. External Relation Heppy
Wulansari (10/6). Dalam acara tersebut HR pun menjelaskan bahwa
Pertamina menilai pekerja sebagai aset penting bagi perusahaan.
Sehingga hal apapun yang mempengaruhi kinerja pekerja menda
pat perhatian besar dari perusahaan. Antusiasme mahasiswa pun
terlihat besar dengan mempertanyakan mengenai kasus yang sering
ditangani oleh fungsi Hubungan Industrial HR dan sanksi apa yang
kerap diterapkan. Semua pertanyaan pun dijawab dengan lugas
oleh fungsi HR.MPPMS REG. IV
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anak perusahaan

PT Tugu Pratama
Raih Premi
Rp 801 Miliar
JAKARTA – Sebagai anak perusahaan Pertamina
yang bergerak di sektor asuransi, PT Tugu Pratama
Indonesia berhasil raih premi pada semester I/2010
sebesar Rp 801 miliar. Angka ini mengalami kenaikan
16,25 persen dibandingkan perolehan premi pada
periode semester I/2009, yaitu sebesar Rp689 miliar.
Menurut Direktur Pemasaran Tugu Pratama Mo
hammad Jusuf Adi bahwa peningkatan premi tersebut
diperoleh dari kinerja produk asuransi minyak dan gas
yang mencapai Rp480,6 miliar, yang memberi kontribusi
sebesar 60 persen dari total pendapatan premi. Dan
kinerja produk non migas sepanjang Januari-Juni 2010
yang mencapai Rp320 miliar atau 40 persen dari total
premi periode tersebut.
“Untuk memperkuat posisi di pasar asuransi, Tugu
Pratama akan melaksanakan Initial Public Offering (IPO)
pada semester II 2010, yang hasilnya akan dipergunakan
untuk perluasan jaringan bisnis Tugu Pratama dalam
rangka mengembangkan bisnis regional,” ungkap Jusuf
Adi dalam press conference Kinerja PT Tugu Pratama
Indonesia di Menara Imperium, Rabu (7/7).
Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik
Tugu Choky Leonard Tobing mengungkapkan, de
ngan pencapaian tersebut Tugu Pratama optimis ma
sih bisa mengejar target premi tahun ini bisa tumbuh
10 persen bila dibandingkan tahun lalu yang berhasil
mengumpulkan premi Rp 1,52 triliun.
“Kalau untuk perusahaan menengah ke bawah,
kenaikan 10 persen mungkin biasanya saja tapi kalau
untuk kami yang preminya sudah di atas Rp 1 triliun dapat
kenaikan 10 persen kan sudah lumayan,”ungkapnya.
Kinerja Tugu Raih Penghargaan
Beberapa prestasi yang diraih Tugu Pratama sebagai
bukti nyata stabilitas perseroan dan budaya “continuous
improvement” semakin berjalan baik, diantaranya yaitu
meraih peringkat A + (idn) dengan prospek “Stabil”
atau tergolong dalam kategori strong dari lembaga
pemeringkat terkemuka dunia FitchRating sejak tahun
2009.
Prestasi ini menunjukkan keunggulan Tugu Prata
ma bidang asuransi energi dan non energi, serta me
nunjukkan bahwa Tugu Pratama mempunyai struktur
modal yang kuat, didukung reasuransi terbaik, serta
menerapkan strategi investasi yang tepat.
Dua tahun berturut-turut Tugu Pratama meraih peng
hargaan InfoBank Award sebagai salah satu perusahaan
asuransi terbaik di Indonesia untuk kinerja keuangan
dengan predikat “Sangat Bagus”. Kinerja penilaian
tersebut menyangkut RBC, likuiditas, premi retensi
sendiri terhadap modal sendiri, perubahan pendapatan
premi bruto dan berbagai kriteria lainnya.
Selain itu meraih Bank Indonesia Award sebagai
“Pelapor Lalu Lintas Devisa (LLD) terbaik tahun 2009
untuk kategori perusahaan asuransi. Penghrgaan ini
diterima Tugu Pratama karena menurut penilaian Bank
Indonesia, Tugu Pratama telah menunjukkan kerja sama
yang sangat baik dalam pelaporan lalu lintas devisa dan
konfirmasi untuk data terkait, menunjukkan bukti nyata
berjalannya proses usaha yang bersifat GCG.
Sejak tahun 2009, Tugu Pratama juga berhasil
menjadi satu-satunya perusahaan asuransi kerugian
milik Indonesia yang mendapatkan kepercayaan ikut
serta mendukung program asuransi energi TOTAL
E&P NORGE (France). Dan meraih Dompet Dhuafa –
Corporate Sosial Responsibility (CSR) Award 2010 untuk
kategori Ekonommi bidang Program Pemberdayaan
Petani Sehat Untuk Masyarakat Indonesia.MPIK
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Pertamina EP Optimalkan
Produksi Minyak Lapangan Tua
TA N J U N G – B e r b a g a i
upaya peningkatan produksi
minyak terus dilakukan oleh
Pertamina EP (PEP) salah
satunya dengan menerapkan
pilot project waterflood di
Lapangan Tapian Timur Tan
jung Kalimantan Selatan.
Berdasarkan hasil skenario
pilot simulasi reservoir yang
dilakukan, diperoleh tambahan
produksi kumulatif di Tapian
timur sebesar 6.23 MMSTB
(juta stock tank barrel) atau
kenaikan produksi sekitar 110
barel perhari pada saat akhir
Pilot Project.
Proyek waterflood ber
tujuan untuk meningkatkan
faktor perolehan minyak se
telah perolehan yang didapat
melalui proses produksi pri
mer dan sekaligus untuk
mend ukung program zero
discharge.
Dengan simulasi yang
telah dilakukan, waterflood
pada lapisan C Lapangan Ta
pian Timur akan mendapatkan
recovery factor (faktor per
olehan minyak/ RF) sebesar
18,5 persen. Pada awal Ju
ni 2010 EOR (Enhance Oil
Recovery) PEP memulai
kegiatan pilot waterflood pda
lapangan Tapian Timur (zona
C). Minyak pada lapisan C
sebesar 33.69 MMSTB (RF
15.09 persen), dari hasil Si
mulasi reservoir diperoleh
tambahan kumulatif produksi
sebesar 6.23 MMSTB (tam
bahan RF ± 3 persen).
“EOR ini telah menjadi
salah satu kebijakan direksi
dalam meningkatkan angka
produksi dan cadangan, ser
ta keunggulan dari aspek
Health Safety Environment
(HSE) yakni zero discharge,”

tegas Direktur Ekplorasi dan
Pengembangan Pertamina
EP Syamsu Alam saat me
resmikan Start up Pilot
waterflood di Tapian Timur,
Tanjung, Rabu (9/7).
Lebih lanjut Syamsu Alam
mengatakan bahwa PEP
mengh adapi suatu dilema
yakni di satu sisi Pertamina EP
diminta untuk meningkatkan
produksi sementara di sisi
lain, lapangan yang dikelola
tidak ada perubahan. Syamsu
berharap, EOR Tapian Ti
mur ini bisa menghasilkan
pertumbuhan faktor pero
lehan minyak yang bisa di
banggakan.
“Saya ingin menekankan
bahwa kegiatan kita di bisnis
oil and gas adalah kerja tim,
jangan ada anggapan bahwa
proyek EOR adalah pekerjaan
pihak pusat. Karena apa
yang dilakukan tim EOR
adalah untuk kepentingan
bersama dalam meningkatkan
produksi,” katanya.
Waterflood merupakan
salah satu metode yang di
lakukan pada tahap secondary
recovery yang paling banyak
dilakukan sampai saat ini.
Metode ini dilakukan dengan
menginjeksikan air yang
tepat berdasarkan komposisi
kimianya ke dalam reservoir.
Hal ini dilakukan setelah
ten
 aga dorong alamiah
di reservoir tidak mampu
lagi mendorong minyak ke
permukaan, sehingga air
yang diinjeksikan berguna
sebagai tambahan energi
pendorong tersebut.
Proyek waterflood di
Lapisan C Lapangan Ta
p i a n Ti m u r d i d a s a r k a n
p e r t i m b
 angan bahwa di

Foto : DRP/Dok. Pertamina
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lapisan/ lapangan tersebut
belum pernah dilakukan in
jeksi air. Original Oil in Pla
ce menunjukkan angka
sebesar 33.69 MMSTB de
ngan recovery factor yang
masih cukup rendah sebesar
15.09 persen. Proyek
ini dilaksanakan dengan
memanfaatkan sumur-sumur
eksisting sebagai sumur
injektor dan monitor serta
beberapa fasilitas produksi
yang sudah ada.
GM EOR PEP M. Bunyamin
mengungkapkan dengan ada
nya EOR ini diharapakan
adanya penambahan lima
persen dari nilai produksi yang
sudah ada di UBEP Tanjung.
Artinya produksi yang ada
sekarang ini diharapkan akan
naik 100 persen dari apa yang
ada sekarang. “Hasilnya akan
terlihat sekitar satu tahun. Tapi
pada kenyataannya seperti
di lapangan Rantau sudah
terlihat hasilnya dalam waktu
empat bulan. Dengan pilot
ini, kita bisa mend apatkan
dukungan materi dari BP
Migas untuk melakukan pe
ngembangan,” katanya.
Walaupun teknologi EOR
adalah hal yang masih baru
bagi UBEP Tanjung, tapi GM

UBEP Tanjung Ahmad Mursjidi
mengharapkan ke depannya
setelah pelaksanaan pilot
EOR ini, dilanjutkan ke arah
yang lebih efektif melalui
pola-pola injeksi yang sesuai
sehingga UBEP Tanjung me
njadi lapangan yang terbaik
diantara Unit Bisnis EP.
EOR P EP sudah melak
sanakan kegiatan waterflood
pada lima lapangan di wila
yah kerja PEP. Yakni, Bunyu
(zona L-91), Kenali Asam
(zon a P/1050), Lapangan
Rantau (zona 600), Talang Ji
mar (zona A, F dan H), Nglobo
(zona LVIIIa).
Respon sumur-sumur
produksi pada lima lapangan
tersebut memberikan efek
positif dengan adanya pen
dapatan tambahan minyak
(additional oil) secara ku
mulatif sebesar 30.137
barel dalam kurun waktu
Januari -Juli 2010. Tambahan
produksi rata-rata pilot water
flood sampai dengan Juli
2010 sebesar 416 barel mi
nyak per hari (pencapaian
110 persen dari target pilot
EOR), kontribusi terbesar dari
perolehan ini dari lapangan
Rantau (zona 600) 390 persen
dari target pilot EOR).MPIK

Sosialisasi GCG dan EKB di PEP Field Rantau
RANTAU - Dalam rangka
meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas perusahaan
yang berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan
nilai-nilai etika, Pertamina EP
(PEP) Field Rantau melak
sanakan sosialisasi Good
Corporate Govemance (GCG)
dan Etika Kerja dan Bisnis
(EKB) di Gedung Rencong
Swimming Pool, (16/6).
Direktur Operasi PEP Ba
gus Sudaryanto mengatakan
bahwa penerapan GCG me
rupakan faktor penting da
lam mewujudkan cita-cita

menjadi world class company
dan sebagai bentuk culture
change.
Pemahaman tentang
GCG bagi Pertamina sangat
penting, karena perannya
sangat menentukan menjadi
world class. Karena itu, harus
didukung dengan melakukan
perbaikan sistem dan proses
inisiatif yang dilakukan oleh
pekerja.
Implementasi GCG ada
lah salah satu harga mati
yang harus dipenuhi PEP,
untuk menjadi bisa lebih maju
serta berjalan sesuai dengan

standar yang diakui dunia.
Dalam menjalankan ke
giatan usahanya, PEP membu
tuhkan EKB sebagai salah
satu pondasi yang digunakan
menuju peru sahaan yang
berkelas dunia pada 2014.
Keberhasilan penerapan EKB
menjadi salah satu tonggak
pencap aian keberhasilan
transformasi dalam mem
bangun budaya baru PEP.
Bagus mengungkapkan
bahwa pemahaman dan pe
nerapan EKB sebagai pen
jabaran dari nilai 3S Sincere,
Strong dan Sensible yang

merupakan landasan moral
PEP sebagai wujud komitmen
pekerja dalam membangun
budaya baru PEP sehingga
tercipta lingkungan kerja yang
beretika menuju perilaku bis
nis berkelas dunia.
Hadir pula VP Supply Chain
Man agement PEP Tolingul
Anwar, Manager Senior Eks
ploitasi Region Sumatera
Herutama Trikoranto, Manager
Perencanaan Manajemen dan
Bisnis Ekariza, FM PEP Rantau
Irwansyah, manajemen dan
pekerja PEP Field Rantau .
MP
PEP RANTAU
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Pertamina Raih
Penghargaan dari JJSB
PADANG - PT. Pertamina (Persero) mendapat penghargaan dari
Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB). Penghargaan diberikan
sebagai apresiasi terhadap kepedulian perusahaan tersebut dalam
upaya penanggulangan bencana. Penghargaan diserahkan dalam
acara “Launching Radio SIAGA FM 107,5 dan Malam Apresiasi
Siaga Bencana” yang digelar JJSB di Hotel Pangeran Beach Hotel
Padang, Sumatra Barat, Senin (12/7).
Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB) merupakan organisasi
wartawan bencana pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Organisasi ini dibentuk pertama kali oleh 22 orang jurnalis di
Sumatra Barat pada tahun 2008 lalu. Anggotanya kini sudah
menyebar di berbagai daerah.
Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI yang diwakili anggota DPD-RI asal Sumatra
Barat Emma Yohana didampingi Ketua JJSB, John Nedy Kambang
dan diterima oleh Rustam Aji dari Pertamina Pemasaran Region
I Sumatera Bagian Utara.
Pertamina meraih penghargaan untuk kategori perusahaan.
Bersama Pertamina, juga ada PT.Telkom, PT.XL Axiata, dan PT.
Semen Padang.
“Penilaian dilakukan secara internal oleh JJSB. Perusahaanperusahaan ini perusahaan pilihan. Pertamina terbukti sanggup
mempertahankan ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi
tak stabil saat Sumatra Barat dihantam gempa 30 September
2009 lalu. Telkom dan XL sudah terbukti teruji, hanya dengan
dua operator selular ini, masyarakat bisa berhubungan. Semen
Padang sebagai perusahaan yang ada di Sumatra Barat, juga
kami pandang bertindak sangat cepat. Jadi, perusahaan ini
memiliki dedikasi, loyalitas, dan partisipasi yang tinggi dalam
penanggulangan bencana di Sumbar, baik sebelum, saat dan
sesudah gempa,” jelas John Nedy Kambang, Koordinator JJSB,
kepada wartawan.
Penghargaan tersebut, kata John, terdiri dari empat kategori.
Yaitu kategori Tokoh, Lembaga, Tim Kemanusiaan dan Spesial
Award. Untuk kategori tokoh, ada enam tokoh yang meraihnya,
yakni Gubernur Sumbar Marlis Rahman, Walikota Padang
Fauz i Bahar, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Bupati
Padangpariaman Muslim Kasim, Bupati Agam Aristo Munandar,
dan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit.
Sementara untuk kategori lembaga, penghargaan diberikan
kepada Badan Search And Rescue Nasional (BASARNAS),
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, BPBD
Padang, dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Spesial
Award diberikan JJSB kepada DPD-RI, dengan program DPD-RI
Peduli.MPPMS REG. I

BALI - World LPG Association
(WLPGA) dan PT Pertamina (Per
sero) sepakat bekerjasama me
nyelenggarakan World LPG Forum
2012 yang akan diselenggarakan
pada bulan September 2012 menda
tang di Bali. Kesepakatan tersebut
tert uang dalam Memorandum of
Understanding World LPG Forum
2012 yang ditandangani Dirut Per
tamina Karen Agustiawan dan Ma
naging Director WLPGA James
Rockall pada Senin (19/7) di The
Westin Resort, Nusa Dua, Bali.
Dalam acara itu, Hadir SVP Pe
masaran Hariyoto Saleh, Presiden
Direktur PT Badak NGL (selaku Pro
ject Owner) Hanung Budya, VP Gas
Domestik Agus Himawan (selaku
ketua panitia persiapan dari tim Per
tamina).
Dengan demikian WLPGA
akan menjadi host dan Pertamina
menjadi co-host dalam forum dua
tahun mendatang. World LPG Forum
merupakan forum pertemuan paling
prestisius dalam industri LPG di
seluruh dunia, yang diselenggarakan
setiap tahun dan menampilkan pun
cak dari kemajuan bisnis LPG. Sebe
lumnya pertemuan ke-22 tahun 2009
dilaksanakan di Brasil, pertemuan

ke-23 tahun 2010 ini di Madrid (Spa
nyol), dan pertemuan ke-24 tahun
2011 di Qatar.
Dirut Karen Agustiawan menyata
kan kerjasama ini merupakan sesuatu
yang sangat penting bagi Pertamina
dan berterima kasih pada WLPGA
yang telah memberikan kesempatan
pada Pertamina (dan Indonesia)
untuk menjadi tuan rumah acara
tersebut dua tahun mendatang.
James Rockall mengatakan bah
wa WLPGA merupakan organisasi
terkemuka dalam bisnis LPG di
dunia. WLPGA selalu mendukung
pengembangan bisnis LPG. Karena
itu, ia mengakui keberhasilan Perta
mina dalam konversi ke Elpiji 3 Kg.
Hariyoto Saleh kepada Med ia
Pertamina mengatakan bahwa saat
ini Pertamina baru saja menjadi
anggota WLPGA, dan WLPG Forum
menjadi kesempatan bagi Per
tamin a untuk hadir dalam bisnis
LPG sedunia. Ditambahkan bahwa
WLPGA mempertimbangkan untuk
membuka kantor representatif di In
donesia.
Setelah penandatanganan ini,
Pertamina segera membentuk natio
nal organizing committee (NOC) atau
panitia pelaksana tingkat nasional,

yang terdiri dari Pertamina dan wakilwakil instansi pemerintah, seperti
Kementerian ESDM, Kementerian
Negara BUMN, serta Kementerian
Pariwisata dan Kebudayaan.
Diharapkan momentum ini bisa
menjadi ajang Pertamina untuk me
nunjukkan keberhasilannya dalam
program konversi Elpiji 3 Kg. Apalagi
program konversi ini diikuti dengan
meningkatnya demand Elpiji.
Keuntungan lain untuk Pertamina
adalah untuk mengukuhkan sebagai
world calss company berdiri seja
jar dengan anggota WLPGA lain
nya, yang terdiri dari asosiasi pro
dusen, konsumen, pelaku bisnis dan
pebisnis equipment di seluruh dunia.
Dengan kata lain, nama Pertamina
akan menjadi sor otan dunia dan
ikut menggerakkan pariwisata di
Indonesia. Diperkirakan forum ini
akan dihadiri 3000 peserta.
M. Yasir Arofat, salah satu ang
gota tim panitia Pertamina, mem
berikan informasi bahwa selain dari
forum di Bali, Pertamina tahun ini
akan bekerjasama mengadakan
workshop autogas untuk mendapat
dukungan regulasi dari pemerintah
dan berpartisipasi dalam sponsorship
di WLPG Forum di Madrid.MPUHK

Sinergi Pertamina dengan Garuda
Jakarta – Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Djaelani Sutomo
dan Direktur Niaga Garuda Indonesia
Agus Priyanto meresmikan kantor
penjualan tiket Garuda di SPBU
Pasti Pas Pertamina, Kamis (8/7).
Dalam kesempatan tersebut
Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo menga
takan ini merupakan sebuah wujud
nyata bahwa Pertamina dan Garuda
sama-sama melakukan transformasi
di tubuh korporatnya. “Itu dibuktikan
dengan masuknya outlet Garuda
ke SPBU Pertamina dan SPBU
Pertamina dapat mendatangkan
Garuda,” ujarnya.
Menurut Djaelani, SPBU Pasti
Pas merupakan salah satu wujud
nyata transformasi yang dilakukan
Pertamina. Perbaikan dan pem
benahan dilakukan disetiap sudut
SPBU. “SPBU menjadi prioritas Per
tamina dalam transformasi karena
SPBU merupakan ujung tombak dari
Pertamina. Selain itu program Pasti
Pas yang merupakan logo baru bagi
Pertamina,” cetusnya.
Sementara itu, Direktur Niaga
Garuda Agus Priyanto menjelaskan
yang mendasari Garuda melakukan
sinergi ini adalah menjalankan konsep
baru Garuda yakni tidak hanya
mencari keuntungan semata tetapi

Foto : DRP/Dok. Pertamina
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Pertamina Jadi Tuan Rumah
World LPG Forum 2012

juga mencari kepuasan pelanggan.
“Karena dengan pelayanan yang
dapat memuaskan pelanggan, se
cara otomatis pelanggan akan
menjadi relasi jangka panjangnya
Garuda,” katanya.
Ditambahkan oleh Djaelani,
dengan adanya kantor penjualan
tiket Garuda di SPBU, paling tidak
memudahkan para pelanggan
Garuda untuk melakukan pembelian
tiket. “Dengan keadaan jalanan
Jakarta yang macet, paling tidak
pelanggan sambil mengisi bensin di
SPBU dapat melakukan transaksi
pembelian tiket di kantor penjualan
Garuda. Dan untuk mengisi waktu
luang bisa dihabiskan di Bright Store
milik Pertamina. Istilahnya one stop
service,” paparnya.

Menurut Agus, intinya dengan
adanya kantor penjualan tiket di
SPBU paling tidak membuat customer
Garuda dapat saving time, selain
itu semakin memberi kemudahan
kepada customer Garuda dalam hal
mendapatkan tiketnya.
Djaelani menjelaskan bahwa
sinergi ini merupakan yang pertama
dan akan terus dikembangkan di
beberapa kota besar di Indonesia.
“Untuk waktu dekat ini, akan dilakukan
pembukaan kantor penjualan tiket di
Medan dan Surabaya,” katanya.
“Ke depan, bukan saja menjual
produk tiket saja tetapi juga akan
menjual paket-paket hotel dan me
nerima pengiriman barang-barang
dengan ukuran kecil,” ujar Agus
Priyanto.MPNDJ
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Bazma RU IV Adakan
Khitanan Massal
CILACAP - Sebanyak 306 anak dari Kabupaten
Cilacap dan sekitarnya mengikuti khitanan massal yang
diadakan Bazma RU IV Cilacap, (19/6). Para keluarga
yang berasal dari 15 kelurahan di Cilacap dan luar
kota telah berkumpul di lobi PHC (Pertamina Hospital
Cilacap). Khitanan massal merupakan program tahunan
yang diadakan oleh Bazma. Selain mendapatkan fasilitas
khitan gratis, BAZMA juga memberikan satu set pakaian
khitan mulai dari kopiah, baju koko, hingga sarung untuk
anak-anak peserta khitanan massal.MPRUIV

BALONGAN - RU VI Balongan
menyelenggarakan Seminar
“Pelatihan Pembuatan Jaring”
di Hotel Wiwi Perkasa I In
dramayu (28-29/6) bagi 101
nelayan Desa Dadap, Ke
camatan Juntinyuat, sekali
gus penyerahan bantuan
secara simbolis kepada salah
seorang perwakilan nelayan.
Pelatihan Pembuatan
Jaring ini dibuka oleh Ad
ministrasi Pembangunan II
Nurjaman, mewakili Sekre
taris Daerah Indramayu. Da
lam sambutannya, Nurjaman
menyatakan bahwa pelatihan

yang diselenggarakan oleh
RU VI Balongan merupakan
itikad yang sangat baik. “De
ngan adanya pelatihan se
perti ini, para nelayan dapat
meningkatkan kualitasnya
serta dapat menggunakan
alat tangkap secara modern
sehingga dapat meningkat
kan penghasilan dan me
ningkatkan taraf hidup ke
luarga,” ujarnya.
Pada hari pertama,
pelatihan dimulai dengan
mat eri mengenai sumber
daya kelautan di Indramayu
yang dibawakan oleh Dinas

CILACAP - RU IV kembali membekali kelompok budidaya ikan
untuk mengikuti pelatihan budidaya ikan sidat. Dua perwakilan
dari kelompok budidaya ikan yang dikirim Pertamina untuk
mengikuti pelatihan budidaya ikan sidat ini adalah Kisroni dari
kelompok Patra Rowo Lendi dan Ranto dari kelompok Rekatha
Mustika Patra. Pelatihan diselenggarakan oleh Badan pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT), terdiri dari teori dan praktik,
bertempat di Sukabumi Jawa Barat. Ikan sidat banyak dikonsumsi
sebagai makanan mewah di Jepang, Hongkong, dan Korea kar
ena kandungan protein dan omega-3 nya yang tinggi. Meskipun
benih ikan sidat banyak terdapat di perairan Indonesia, namun
belum banyak dimanfaatkan di Indonesia.MPRUIV
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Pelatihan Budidaya Ikan Sidat
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Pelatihan Pembuatan Jaring
untuk Nelayan
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Perikanan & Kelautan Ka
bup aten Indramayu dan
Kop erasi Unit Desa Mina
Sumitra Indramayu. Pelatihan
dilanjutkan pada hari kedua
dengan materi pembuatan
jaring yang disampaikan oleh
KUD Desa Dadap.
Sebagai penutup dari
rangkaian kegiatan pelatihan
ini, Pjs. Manager General
Affairs RU VI Balongan,
Darjanto menyerahkan se
cara simbolis bantuan berupa
satu set perlengkapan Ja

ring Rampus dengan ukuran
120m x 9m kepada perwakilan
peserta. Nelayan lainn ya
yang lainnya juga diberikan
bantuan berupa berbagai
macam perlengkapan sesuai
dengan permintaan.
Darjanto berharap, dengan
adanya bantuan ini dapat me
ningkatkan kesejahteraan
para nelayan dan para nelayan
juga dapat turut serta menjaga
kelancaran operasional RU VI
Balongan.MPRUVI

Pemanfaatan Biogas
sebagai Energi Alternatif

Foto : DRP/Dok. Pertamina

TANJUNG - Di kalangan peternak sapi pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas tengah
menjadi alternatif baru. Untuk itu, menghasilkan dan memanfaatkan gas hasil kerja sendiri
menjadi kebanggaan tersendiri, sehingga para peternak tidak perlu lagi membeli minyak
tanah, gas elpiji, ataupun kayu bakar.
Untuk menunjang upaya perlindungan lingkungan dan peningkatkan kesejahteraan
masyarakat, Pertamina melakukan banyak aktivitas. Seperti dilakukan Pertamina UBEP
Tanjung melalui program Corporate Sosial Resposibility (CSR), dengan memberikan
sarana kepada peternak sapi yang berlokasi di wilayah kerja UBEP Tanjung.
Sarana tersebut berupa pengelolaan kotoran sapi terpadu sebanyak empat
unit reaktor biogas senilai Rp 30 juta/ per unit. Pengelolaan kotoran sapi terpadu
ini nantinya akan dimanfaatkan menjadi biogas sebagai upaya menciptakan bahan
bakar yang ramah lingkungan, dan dapat diperbaharui. Selain gas, ampas kotoran
tersebut bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman dan tumbuhan.
Pemanfaatan biogas sangat dirasakan warga, salah satunya Nono (45) warga
Desa Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Menurutnya, sejak
adanya sarana reaktor yang dibangun oleh Pertamina, kotoran sapi yang diperoleh dari
sapi ternaknya bisa dimanfaatkannya untuk memasak dan pupuk.
Sebelumnya Nono menggunakan kompor minyak tanah untuk memasak, namun sejak adanya
biogas sebagai pengganti bahan bakar, Nono mengganti kompor minyaknya dengan kompor gas
karena proses memasaknya bisa lebih cepat, efisien dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli
bahan bakar.
“Awalnya saya gunakan kotoran sapi ini hanya untuk pupuk tanaman saja tapi sekarang ternyata bisa
menghasilkan gas untuk memasak, apalagi untuk satu unit reaktor biogas ini bisa dimanfaatkan empat kepala
keluarga, sehingga tetanggapun ikut beralih ke kompor gas,” ungkapnya.
Pembuatan Biogas
Biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri yang komposisi sebagian
besar mengandung gas metana (CH4) dan karbon dioksida (CO2), dan beberapa kandungan yang jumlahnya kecil diantaranya
hydrogen sulfida (H2S) dan ammonia (NH3) serta hydrogen dan (H2), nitrogen yang kandungannya sangat kecil.
Biogas sangat mudah diproduksi. Bahan dasarnya berupa kotoran sapi yang dikumpulkan dalam sebuah bak dan diaduk sambil
disiram air secara merata. Ampas kotoran dari rumput-rumputan yang belum halus oleh proses pencernaan di dalam perut sapi dipisahkan.
Ini dilakukan agar tidak terjadi penyumbatan saat dimasukkan ke dalam reaktor.
Setelah dipastikan terpisah, campuran air dan kotoran sapi ini dimasukkan ke dalam reaktor yang menghasilkan pertumbuhan gas yang
memang telah potensial ada terkandung di dalam kotoran sapi. Gas yang disalurkan oleh reaktor melalui selang tersebut siap untuk digunakan
menjadi bahan bakar. MPIK

