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Suara Pekerja :
SEDIHnYA, GREEN FESTIVAL
MINUS PERTAMINA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Sekretaris Jenderal BPK RI
Hendar Ristriawan disaksikan Menneg BUMN Mustafa Abubakar menunjuk
kan berita acara penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan
dan pengelolaan sistem informasi sebagai sarana pemeriksaan, pengelolaan
& tanggung jawab keuangan negara di Kantor Pusat BPK, Jakarta (5/11).

Pertamina PIONIR TRANSPARANsi
Pertamina semakin transparan dan
akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan
kesepakatan yang dilakukan antara
Badan Usaha Milik Negara ini dengan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kesepakatan tersebut, auditor
BPK dapat langsung mengakses data
Pertamina melalui sistem informasi
yang dikelola bersama. Sehingga
pemeriksaan keuangan negara menjadi
lebih efisien dan efektif.
JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina
(Persero), Karen Agustiawan dan Sekretaris
Jenderal BPK RI Hendar Ristriawan, menan
datangani kesepakatan bersama tentang pe
ngembangan dan pengelolaan sistem informasi
sebagai sarana dalam rangka pemeriksaan,
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara. Penandatanganan disaksikan oleh
Ment eri Negara BUMN Mustafa Abubakar

dan Ketua BPK RI Hadi Poernomo yang ber
langsung di Auditorium Kantor Pusat BPK RI,
Jakarta, Jumat (5/11).
Melalui kerjasama ini, maka auditor BPK
dapat melakukan akses data Pertamina dari
kantor BPK melalui sistem informasi yang
dikembangkan dan dikelola bersama antara
BPK dan Pertamina. Hal ini memberi manfaat
besar bagi pemeriksaan BPK karena proses
pemeriksaan akan lebih efisien dan efektif.
Bagi Pertamina hal ini tentu juga sangat
menguntungkan karena dapat menghemat
waktu yang selama ini banyak tersita untuk
melayani permintaan data dari auditor BPK
menjadi berkurang. Selain itu, kredibilitas Per
tamina akan meningkat karena pihak luar akan
menilai bahwa Pertamina semakin transparan
dan akuntabel.
Karen berharap dengan melakukan pe
nandatanganan kesepakatan bersama ini,
dapat menjadi contoh bagi BUMN lain untuk
melakukan hal yang sama. “Saya berharap
Pert amina dapat menjadi role model bagi
BUMN lainnya,” ujar Karen.

Lebih lanjut Karen menyampaikan, se
mangat untuk mengedepankan budaya Good
Corporate Governance (GCG) ditindaklanjuti
dengan memberikan ruang sebesar-besarnya
kepada publik untuk dapat mengakses infor
masi perusahaan secara transparan baik dari
SDM maupun dari sisi teknologinya dengan
penerapan sistem mySAP terus ditingkatkan
sehingga mampu menjalankan proses bisnis
secara efektif, efisien dan transparan.
Hal senada juga disampaikan Menteri
Negara BUMN Mustafa Abu Bakar dalam
kesempatan yang sama. “Pertamina dapat
menjadi pionir bagi BUMN lain melakukan
hal serupa untuk menjaga transparansi
keuangan demi terciptanya good governance,”
imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut Ketua BPK
Hadi Poernomo mengatakan bahwa kese
pakatan ini bukan mengatur kewenangan
atau perijinan akses data Pertamina oleh
BPK.Kesepakatan bersama ini mengatur pe
ngembangan dan pengelolaan sistem informasi
untuk akses data Pertamina oleh BPK.

“Dengan kerjasama ini maka auditor
BPK dapat mengakses data Pertamina dari
kantor BPK lewat sistem informasi yang
dikembangkan dan dikelola bersama antara
kedua belah pihak. Ini tentu saja memberi
manfaat besar bagi BPK karena data akan
diperoleh secara realtime,” Kata Hadi.
Hadi menjelaskan, hal yang perlu dicermati
dalam kesepakatan bersama ini adalah
mas alah keamanan data karena jaringan
komunikasi data yang digunakan berbasis
e-audit. Sehingga kedua belah pihak harus
dapat menjaga agar data Pertamina yang
masuk dalam sistem informasi ini tidak di
salahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.
Menurut Hadi, Pertamina harus menjamin
bahwa sistem informasi untuk akses data
Pertamina ini hanya dapat diakses oleh auditor
BPK. BPK pun harus menjamin bahwa sistem
informasi untuk akses data Pertamina ini hanya
digunakan untuk kepentingan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.MPIK
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Pengantar Redaksi :
Sebagai salah satu
alat pulse-check kondisi
Transformasi Pertamina,
sejak tahun 2007 diluncurkan
Survey Theme-o-meter, yang
mengukur tingkat activelysupporting pekerja bagi perubahan budaya di Pertamina.
Transformasi Pertamina akan sustainable hanya
jika terjadi perubahan pola pikir dan perilaku pekerja
Pertamina yang mendukung budaya kinerja tinggi (high
performance culture).

yang positif, maka kecenderungan orang akan mendukung
perubahan tersebut. Sebaliknya, jika perubahan
dipersepsikan negatif maka cenderung untuk ditolak.
Dengan demikian, tingkat perubahan yang dirasakan di
sebuah lingkungan akan sangat dipengaruhi oleh upaya
perusahaan serta para pimpinan untuk menjadikan
perubahan sebagai sesuatu yang positif dan meaningful
bagi para pekerjanya.
Perlu diingat juga bahwa ToM Survey adalah pulsecheck untuk memastikan adanya critical-mass 30 persen
bagi perubahan di Pertamina, tetapi ukuran sepenuhnya
bagi budaya kinerja di Pertamina adalah OPP Survey.

Apakah pengertian Budaya Kinerja (Performance
Culture) dan mengapa penting bagi Transformasi?
Budaya Kinerja adalah budaya dimana setiap orang
dalam sebuah organisasi memahami sasaran dan
prioritas organisasi, dan peran mereka masing-masing
dalam membantu pencapaian sasaran dan prioritas
tersebut, serta dimana setiap orang dalam organisasi
diberdayakan, didorong dan dimotivasi untuk mengambil
tindakan sesuai batasan otorisasi masing-masing guna
mencapai sasaran yang sudah disepakati.
Hasil survey terhadap upaya Transformasi di seluruh
dunia menunjukkan bahwa 70 persen mengalami
kegagalan karena tidak disentuhnya isu budaya kinerja
yaitu terutama perilaku pimpinan yang tidak mendukung
visi perubahan serta perilaku pekerja yang menolak
perubahan. Itu sebabnya, ketika program Transformasi
Pertamina diluncurkan tahun 2006, perubahan budaya
merupakan salah satu tema fundamental untuk
menyentuh isu orang (people), di samping tema bisnis
yang menyentuh langsung kinerja bisnis perusahaan.

Apa hasil dan dampak Theme-o-meter Survey?
Hasil ToM Survey memang tidak secara langsung
ditujukan kepada individu pekerja tetapi lebih merupakan
input bagi kebijakan perusahaan serta feedback bagi
para pimpinan dalam mengeksekusi program perubahan
budaya. Hasil survey sejak bulan Juli 2007 sampai dengan
yang ketujuh kalinya di bulan Mei 2010 menunjukkan
tingkat actively-supporting yang semakin meningkat,
dari 14 persen menjadi 35,38 persen. Artinya, programprogram Transformasi dirasakan memberikan dampak
yang semakin positif bagi pekerja
Sebagai contoh, kebijakan penetapan KPI (Key
Performance Indicator) serta base & stretch target bagi
pekerja sampai dengan L5 sebagai bagian dari siklus
PMS, membuat tiap pekerja paham apa yang menjadi
peran dan tanggung jawabnya serta deliverables maupun
hasil yang harus dicapai dalam mendukung pencapaian
target kinerja perusahaan. Hal ini juga memudahkan
para pimpinan untuk memantau keberhasilannya secara
terbuka dan transparan. Contoh lain, keikutsertaaan
para pekerja di BTP dapat memberikan exposure yang
positif bagi pekerja-pekerja potensial untuk diarahkan
menjadi pemimpin masa depan. Melalui BTP, mereka
dapat berinteraksi dengan Direktur atau Deputi Direktur
agar ide-ide atau solusi yang diajukan dapat langsung
dilaksanakan. Dalam prakteknya ternyata exposure ini
dapat memberikan kesempatan promosi bagi beberapa
pekerja yang menjadi manajer atau bahkan VP setelah
berhasil dengan BTP nya. Melalui program TLE dan PPEP,
perusahaan mengembangkan calon-calon pemimpin
eksekutif Pertamina yang sekalipun masih junior sudah
dapat dipercaya untuk menjadi leader di fungsi-fungsi dan
level tertentu, jadi tidak lagi urut kacang.
Memang sampai sejauh ini, satu tema aksi yang
masih belum mencapai critical-mass adalah rewards
& consequences berdasarkan kinerja. People Review
ditujukan untuk itu, tetapi pada prakteknya masih ada yang
perlu dibenahi untuk penyempurnaannya. Untuk itu, dari
hasil Theme-o-meter Survey terakhir, perusahaan telah
berusaha memotivasi lebih pekerjanya dengan membuat
target distribusi yang condong ke kanan (persentasi
nilai tinggi lebih besar dari nilai rendah) guna memberi
kesempatan lebih besar bagi pekerja berkinerja baik
memperoleh nilai tinggi, tanpa menghilangkan makna
meaningful differentiation.

Apa latar belakang dan tujuan theme-o-meter
survey? Mengawali program Transformasi di tahun
2006, dilakukan sebuah survey budaya yang disebut
OPP (Organizational Performance Profile), dimana
hasilnya menunjukkan urgency bagi pembentukan
budaya kinerja di Pertamina. Pembentukan budaya
kinerja ini di-drive melalui enam tema aksi perubahan
budaya yang saat itu merupakan critical issues
perusahaan, yaitu keterbukaan dan transparansi,
akuntabilitas akan hasil kinerja, sistem penghargaan
dan konsekuensi berdasarkan kinerja, kapabilitas
kelas dunia, mendorong visi Transformasi serta
mengembangkan pemimpin masa depan.
Berdasarkan tema-tema aksi tersebut dirancang
beberapa program korporat yang intinya ditujukan bagi
pembangunan budaya kinerja yang kuat di Pertamina
seperti PMS (Performance Management System),
People Review, TLE (Transformation Leadership
Engine), PPEP (Program Pengembangan Eksekutif
Pertamina), BTP (Breakthrough Projects) juga Pertamina
Clean dsb. Dan, untuk melihat bagaimana dampak
implementasi program-program tersebut bagi kemajuan
perubahan budaya, dibuatlah satu survey yang disebut
Theme-o-meter (Theme diambil dari kata tema –
mengarah pada enam tema aksi budaya sementara
o-meter diambil dari kata meter – ukuran) – selanjutnya
disebut ToM Survey.
Berbeda dengan survey yang secara umum
bertanya mengenai tingkat kepuasan atau kesetujuan
dalam skala tertentu, maka survey ini meminta para
pekerja memilih kata-kata yang mewakili perasaan atau
pengalaman saat ini terhadap perubahan di lingkungan
kerja masing-masing. Tingkat perubahan yang dirasakan
ini diterjemahkan menjadi tingkat actively-supporting
dari pekerja di lingkungan tersebut. Penjelasannya
adalah jika sebuah perubahan dirasakan sebagai hal

Apa yang diharapkan dari para pekerja?
Melalui kesempatan ini, saya mengajak pekerja untuk
berpartisipasi dalam ToM Survey kali ini. Masukan yang
diberikan sangat bermanfaat karena menjadi pertimbangan
dalam menyusun kebijakan atau program perusahaan.
Saya juga mengajak para pimpinan untuk dapat menjadi
role model di lingkungan masing-masing dengan secara
terus menerus mengkomunikasikan perubahan-perubahan
fundamental yang terjadi di perusahaan secara positif.
Dengan demikian, kita bekerja sama untuk membangun
budaya berbasis kinerja yang lebih kuat di Pertamina.MP

Editorial
Berpihak untuk Pertamina,
Berpihak untuk Rakyat RI
Seorang Sales Representatif (SR) Pemasaran BBM
Retail di Region I di Sumatarera Utara belum lama ini
bercerita kepada Media Pertamina betapa pertempuran
di Medan dan sekitarnya sudah begitu nyata. Ungkapan
pekerja muda Pertamina dari BPS 2007 itu cukup
menyentuh naluri kebangsaan. “Persaingan tidak perlu
diratapi. Yang penting Pertamina bisa tumbuh lebih besar
daripada pertumbuhan pesaing kita,” katanya. Menurutnya,
sekarang ini di depan SPBU Pertamina yang dekat dengan
SPBU Petronas, dipasang baliho bertuliskan Aku Cinta
Indonesia. Pertamina mencoba menyentuh masyarakat
agar tetap membeli bensin dari SPBU Pertamina dengan isu
nasionalisme.
Beberapa tahun sebelumnya Pelumas Pertamina
mendengung-dengungkan tagline Pertamina Untung,
Bangsa Untung dalam iklannya di televisi. “Kita ini sedang
bertempur. Apakah Anda rela bisnis migas Indonesia
kembali dikuasai bangsa asing seperti pasca kemerdekaan
sampai tahun 1950-an?” kata Iqbal Hasan, saat itu GM
Pelumas.
Apa yang dikatakan Iqbal, bukan berarti kita anti modal
asing, keterlibatan bangsa asing. Prinsipnya bangsa sendiri
jangan tersisih hanya karena dalih perdagangan bebas,
antimonopoli. Karena Pemerintah AS dan Pemerintah
negara-negara Eropa saja sebagai pelopor perdagangan
bebas masih menyisakan proteksi untuk pelaku industri di
dalam negeri mereka.
Lihat bagaimana pembelaan Pemerintah AS terhadap
perusahaan-perusahaan negara itu yang ada di negeri
orang keras tanpa kompromi. Bahkan ada UU di AS yang
mewajibkan Pemerintah memberikan sanksi ekonomi
kepada negara yang “dzalim” terhadap perusahaan milik
negara Paman Sam itu. Urusannya menjadi berabe
sampai isu politik, bahkan militer, kalau negara lain berani
mendzalimi perusahaan AS.
Coba lihat lagi, bagaimana Pemerintah China
mendorong dan menumbuhkan BUMN-BUMN migasnya
di negara orang. Dalam proyek migas di luar negeri, untuk
pengadaan material saja, sebagai misal, konon Pemerintah
China keukeuh memberdayakan perusahaan-perusahaan
mereka untuk memasok.
Apakah bangsa Indonesia, akan lebih membebaskan
pelaku-pelaku bisnis dan investor asing masuk tanpa
proteksi dan tak peduli pelaku bisnis lokal tersisih? Naif
sekali kalau begitu. Lha wong yang mempelopori globalisasi
dan fairness saja masih menyisakan proteksi buat mereka
sendiri, apalagi kita, tidak lucu lah kalau sampai lebih
welcome ketimbang pelopornya sendiri hanya karena
alasan menciptakan iklim investasi.
Di Indonesia mengapa Pertamina justru cenderung
jadi objek hantaman sejumlah pihak. Aneh, bukannya
didukung. Pertamina bukanlah musuh atau lembaga
yang selalu harus dikritisi habis-habisan, digebuk sanasini, diperas tanpa diberi kesempatan berinvestasi lebih
memadai. Zaman ini memang bukan zaman dar-der-dor
perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Kualitas produk, pelayanan, dan daya saing produksi dan
penambahan cadangan adalah tiket bagi Pertamina menjadi
perusahaan kelas dunia. Tapi apakah tiket itu bisa diperoleh
kalau anak-anak bangsa kurang peduli dan mendukung,
kepentingan Pertamina. Semisal mendapatkan prioritas
untuk mendapatkan
blok yang sudah habis
masa kontraknya.
Lalu didukung upaya
menaikkan harga
Elpiji untuk menekan
kerugian perusahaan ini.
Termasuk memberikan
Alpha yang memadai
untuk pelaksanaan
PSO BBM dan Elpiji
subsidi. Dalam konteks
ini apakah masih ada
yang masih ambigu
antar pro asing dan pro
Pertamina? Apapun
harus demi kepentingan
bangsa, keberpihakan
kepada bangsa.MP
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Sedihnya, Green Festival Minus Pertamina
Green Festival, adalah ajang tahunan yang
merupakan bentuk inisiatif bersama enam perusahaan
untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya mengurangi
pemanasan global dan menjaga lingkungan. Enam
perusahaan yang tergabung dalam Green Initiative
Forum antara lain Pertamina, Unilever, Danone Aqua, Kompas, Metro-TV, dan Female Radio. Tahun
ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dimana
diisi dengan berbagai kegiatan edukatif, yang sangat
bermanfaat untuk menambah pengetahuan baik anakanak maupun masyarakat umum.
Saya sebagai pekerja Pertamina tentu saja bangga,
karena perusahaan tercinta ini turut serta dalam upaya
mengajak masyarakat mengurangi emisi karbon untuk
mencegah pemanasan global. Apalagi di acara seluruh
peserta akan saling unjuk kepedulian pada pelestarian
lingkungan dengan membuka stand ataupun booth
dengan tema yang menarik.
Kebetulan untuk mengisi libur akhir pekan keluarga,
saya ajak anak-anak ke acara Green Festival yang
diadakan di Parkir Timur Senayan yang dibuka sejak
tanggal 5 - 7 November. Tahun ini tema yang diambil
“Solusiku Untuk Bumi”.
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toh acara ini juga bagian dari promosi dan upaya
meningkatkan citra Pertamina. Setidaknya para
pengunjung yang menurut panitia jumlahnya mencapai
36 ribu orang, akan melihat Pertamina sebagai
perusahan migas kebanggaan bangsa sangat peduli
pada pelestarian lingkungan.
Saya jadi iri dengan perusahaan lain yang
menampilkan stand dengan keunggulan dan inovasi
masing-masing yang sangat membanggakan. Kenapa
kesempatan menarik ini dilewatkan begitu saja ?
Padahal Pertamina sudah menjadi sponsor sebagai
anggota kelompok insiatif hijau.
Selama ini, seperti banyak diketahui kegiatan
Pertamina yang berhubungan dengan masyarakat luas
jarang diketahui. Jadi sangat disayangkan ketika sebuah
event besar seperti Green Festival, Pertamina tidak
menanggapi dengan serius. Terutama di fungsi corporate
social responsibility (CSR)nya. Karena kalau dapat
dilihat dengan ‘jeli’ kegiatan ini merupakan media untuk
mempublikasikan CSR Pertamina kepada masyarakat
luas.

Saya sudah membayangkan stand Pertamina yang
tak jauh beda dengan tahun lalu, ditambah dengan
pembagian bibit pohon buah. Namun setelah hampir
dua kali mengelilingi areal pameran Green Festival,
saya sama sekali tidak menemukannya. Padahal dalam
spanduk tertulis sponsor utama acara adalah enam
perusahaan kelompok inisiatif hijau.

Saya berharap, untuk tahun-tahun mendatang CSR
Pertamina harus lebih tampil dan yang pasti harus bisa
melihat peluang. Satu lagi, dikala perusahaan besar lain
berlomba-lomba mempublikasikan kegiatan CSR-nya
dan menginginkan masuk dalam konsorsium di Green
Festival, mengapa Pertamina yang sudah menjadi
bagian dari konsorsium tersebut tidak memanfaatkan
fasilitas tersebut untuk mempublikasikan CSR Pertamina
kepada khalayak.MP

Sedih, bercampur kecewa. Kenapa ? Karena di
kegiatan tahunan sebesar ini, dimana Pertamina sudah
menjadi sponsor kog tidak memanfaatkan kesempatan
untuk membuka stand ? Jika terkait masalah efisiensi,
bukankah bisa dibuat dengan both yang sederhana,

Seorang Pekerja
Kantor Pusat

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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Diskusi Indonesia Incorporated :

Mempertahankan
Keamanan Energi
Nasional

JAKARTA – Direktur Utama Pertamina, Karen Agus
tiawan hadir sebagai panelis dalam diskusi Indonesia
Incorporated “Semangat Sumpah Pemuda 1928 dan
Kemandirian Bangsa” yang dilaksanakan oleh Lingkar
Muda Indonesia (LMI) dan Harian Kompas, di Bentara
Budaya, Jakarta, Jumat (22/10).
Dalam kesempatan tersebut, Karen Agustiawan
menyampaikan peranan Pertamina dalam memper
tahankan keamanan energi nasional. Pertamina telah
berperan menjadi pemasok utama LNG ke Jepang,
Taiwan dan Korea, dan Lebih dari 11.000 kargo LNG
telah dikirim selama lebih dari 30 tahun.
Sejauh ini, Pertamina telah mengoperasikan enam
kilang LNG Arun dan delapan kilang LNG Bontang.
Karen mengatakan kebangkitan Pertamina mulai terlihat
sejak empat tahun yang lalu dan disaat itu pula kegiatan
hulu Pertamina mulai dikenal luas.
“Dahulu, Pertamina hanya dikenal pada kegiatan
usaha hilir yaitu pengolahan serta pemasaran dan niaga.
Seandainya sejak dahulu Pertamina diberi kesempatan
untuk pengembangan hulu, pasti saat ini Pertamina akan
jauh labih baik dari sekarang bahwa sudah mencapai
kelas dunia,” tegas Karen.
Dikatakan oleh Karen bahwa saat ini Pertamina
sedang berupaya melakukan perubahan mainset un
tuk pembentukan softskill agar tidak ketinggalan jauh
dengan perusahaan kelas dunia lainnya sehingga ha
rus lebih terasah. Karena suatu perusahaan akan bisa
maju jika didukung oleh researce & development yang
lebih hidup.
“Saya harus optimal dan optimis bahwa Pertamina
bisa maju, saya ingin intensif untuk lapangan-lapangan
kecil karena itu saya fokus melihat arah Pertamina
mau dibawa kemana. Itulah sebabnya kenapa saat
ini Pertamina membuat kilang-kilang baru agar hasil
upstream masuk ke kilang tersebut sehinggga Pertamina
tidak perlu melakukan import,” ungkapnya.
Lebih lanjut Karen mengatakan, bahwa Pertamina
menargetkan 1 Juta BOEPD pada tahun 2015, dengan
pertumbuhan strategis melakukan penambahan la
pangan produksi, kolaborasi perangkat tambahan,
meningkatkan kerjasama pengembangan lapangan
dan sarana produksi serta melakukan M & A (Farm-in,
akuisisi, mengambil alih).
Untuk itu beberapa faktor yang diperlukan dalam
mengamankan ketahanan energi nasional yaitu perlu
dukungan Pemerintah, pengembangan energi baru,
teknologi, investasi dan membuka area bisnis baru
seperti Coal Bed Methane (CBM) dan Gas Shale. Selain
itu dalam ruang lingkup bisnis tidak adanya intervensi,
birokrasi yang rumit, dan rezim fiskal.MPIK
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APQ 2010,
Hasilkan Inovasi dan Efisiensi
Jakarta - Saya berha
rap kepada seluruh ins an
Pertamina dapat mem an
faatkan peluang yang ada
untuk meraih prestasi yang
lebih baik lagi dari sek a
rang. Selain itu, juga dapat
melakukan efisiensi di ber
bagai bidang. Demikian di
sampaikan Menteri BUMN
Mustafa Abubakar pada saat
penutupan Annual Pertamina
Quality (APQ) Award 2010,
di Kantor Pusat Pertamina
Jakarta, Rabu (10/11).
Menurut Abubakar, ke
bangkitan Pertamina saat ini
sangat ditunggu dengan me
lakukan peluang potensi yang
ada, agar Pertamina kembali
berjaya.
Lebih lanjut Abubakar
m e n g a t a k a n , P e r t a m i n a
dalam setahun ini memiliki
keu nggulan yang patut di
banggakan, yakni meng
gandeng Komisi Pemb e
rantasan Korupsi (KPK) dalam
upaya memerangi praktik
korupsi maupun gratifikasi.
“Hal itu merupakan wujud
keseriusan Pertamina dalam
menjalankan Good Corporate
Governance (GCG), sehingga
dapat menjalankan bisnis de
ngan lebih sehat,” ujarnya.
Selain itu, Pertamina telah
melakukan kerjasama dengan
BPK RI, yaitu menerapkan
sistem my SAP, yang membe
rikan peluang sebesar-be

Foto : WNR/Dok. Pertamina
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sarnya kepada publik untuk
mengakses informasi tentang
perusahaan.
Sementara itu, Pelaksana
Tugas Harian Direktur Utama
Ferrederick ST Siahaan me
ngatakan adu inovasi ini me
rupakan langkah Pertamina
untuk mengakselerasi trans
formasi dengan menge
dep ankan perbaikan yang
berk esinambungan, dan
manajemen pengetahuan se
hingga mendukung komitmen
perusahaan untuk terus
men ingkatkan operational
excellent.
“Ini merupakan siner
gi antara Countinues Im
provement Program, know
ledge management, ISO

dan quality management.
Diharapkan bisa diterapkan
untuk mendukung proses bis
nis yang semakin excellent dari
masa ke masa. Ini juga bentuk
semangat untuk perbaikan
yang berkesinambungan baik
di kantor pusat, unit operasi,
unit bisnis dan anak usaha,”
ujarnya.
Inovasi ini memiliki be
ragam keunggulan, seperti
meningaktkan efisiensi,
penghematan biaya, memi
nimalisir potensi cost hingga
meningkatkan kualitas la
yanan dan produk. Dari hasil
40 inovasi tersebut berpotensi
menghemat biaya lebih dari
RP 450 miliar.
Salah satu inovasi yang

Pemenang Penghargaan
The Best Quality Board – Dewan Mutu RU III Plaju.
The Most Inspiring Leaders – Tim Manajemen RU VI Balongan
The Best Continuous Performance Improvement – Tim Manajemen PT Pertamina EP
The Best Performance Excellence Acheivment – Tim Manajemen PT PGE
The Most Productive CIP’er – Refinery Unit III Plaju
The Best Quality Agent – Yulius Maryanto – Fungsi Quality Management – Dit. Pengolahan
The Most Valuable Innovation – PKM RCC Plus RU VI Balongan
The Best KOMET Agent – PIC KOMET RU V Balikpapan
The Best KOMET’er – Mars Ega – BBM Industri & Marine Are IV – Pemasaran & Niaga
The Best Quality Control Project CIP 2010 – PKM Sukma RU V Balikpapan
The Best Quality Control Circle CIP 2010 – GKM Camar RU V Balikpapan
The Best Suggestion System CIP 2010 – SS Hendrikawan dan Budi TJ dari RU II Dumai
The Best Innovation Expo CIP 2010 – Stand PT Pertamina EP

ditunjukkan adalah inovasi
dari tim RU VI Balongan. Tim
RU VI Balongan mengkaji
upaya perpanjangan Life Time
Journal Bearing Steam Turbin
MAB (15-K-101) sehingga
bisa mencegah unscheduled
shut down di Unit RCC RU
VI. Melalui inovasi ini, di
perkirakan terdapat potensi
saving margin hingga Rp
368,5 miliar.
Ada juga inovasi dari Pe
masaran Region VII Sulawesi
dalam pemanfaatan Jetty
Idle Small Craft untuk me
ningkatkan pelayanan ka
pal sandar pealnggan dan
mengurangi Bunching Tan
ker Loading Port Depot Bi
tung. Dengan upaya ini,
maka bisa meningkatkan
kecepatan sandar dan muat
bagi kapal, menekan waiting
time, sekaligus mendukung
pencapaian standar Ingerated
Port Time (IPT).
APQ Award merupakan
ajang tahunan untuk men
dorong insan Pertamina dalam
berkreasi dan berinovasi yang
diciptakan diharapkan bisa
meningkatkan kinerja dan
dan daya saing perusahaan
menuju kelas dunia.MPNDJ

CILACAP - Pertamina Refinery Unit IV Cilacap yang
telah berhasil mengintegrasikan system manajemen
mutu (ISO 9001:2008, 14001:2004 dan OHSAS
18001:2007) menjadi System Manajemen Terpadu
(SMT) harus dibarengi dengan system tata kerja
perusahaan (STKP) yang mutakhir. STKP di RU IV
tercatat mencapai 3.600 STKP sehingga perlu adanya
penggabungan STKP atau penggunaan STKP untuk
beberapa bagian yang pekerjaannya sama, ungkap
Quality Management Section Head Bambang Gunadi

pada saat membuka konsinyering penyusunan dan
pemutakhiran STKP angkatan kedua yang digelar di Griya
Patra pada tanggal 25 – 29 Oktober 2010.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh fungsi
di RU IV, Setiap peserta konsinyering menyusun dan
memutakhirkan STKP di fungsinya masing masing yang
kemudian disatukan apabila terjadi duplikasi di bagian lain,
sehingga diharapkan nantinya akan didapat penyusutan
jumlah STKP. Sebelumnya untuk angkatan pertama digelar
di Semarang pada tanggal 11- 15 Oktober 2010. (a/e).

Foto : RU IV

Konsinyering Penyusunan & Pemutakhiran STKP RU IV

RESUME Pekan Ini
PEMERINTAH SIAPKAN 24 WK MIGAS
UNTUK PENAWARAN TAHAP II 2010

JAKARTA, (Sentana) - Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita
H. Legowo mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah
kembali menawarkan wilayah kerja (WK) migas tahap kedua
tahun 2010. ”WK migas yang akan ditawarkan berjumlah 24.
Terdiri dari 18 WK yang ditawarkan melalui tender reguler
dan 6 WK melalui penawaran langsung,” katanya. WK yang
rencananya ditawarkan melalui tender reguler di antaranya
East Asahan, North Kuatan, Indragiri Hilir, East Jabung, SW
Sumatera, North Merak, West Kangean, East Bangkanai, West
Sebuku SE Mandar, Gorontalo Basin, SW Bird’s Head, dan
Arguni. “Sedangkan yang melalui penawaran langsung, yaitu
Gurita, Sembilang, Kisaran II, South Betung, Sumbagsel, dan
Arafura Sea II,” ujarnya.

PERTAMINA JAJAKI PASOK BBM FREEPORT

JAKARTA, (Bisnis Indonesia) - Pertamina menjajaki ren
cana untuk memasok BBM termasuk Avtur ke PT Freeport
Indonesia yang beroperasi di Mimika, Papua. Manager
Pemasaran BBM Wilayah Maluku Papua Arief Prianto
mengatakan kebutuhan BBM Freeport Indonesia, khususnya
Solar, sangat besar mencapai 40 ribu kiloliter per bulan dan
selama ini diimpor. “Kami akan terus melakukan pendekatan
bisnis agar Freeport bersedia beli BBM di Pertamina,” ujarnya.
Menurut Arief, Pertamina juga menjajaki pasok Avtur untuk
Bandara Mozes Kilangin Timika.MPRO
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Pertamina Tambah Infrastruktur
Penjualan Pertamax
JAKARTA – Pertamina akan
memberikan kemudahan
pembelian Bahan Bakar Khu
sus (BBK) Pertamax, bagi
para pengusaha SPBU. Hal
ini disampaikan VP BBM
Retail, Deni K. Wisnuwardani
di depan para anggota Him
punan Wiraswasta nasional
Minyak Bumi dan Gas
(Hisw ana Migas) di Balai
Kartini, Senin (18/10). Dalam
acara ramah tamah ini, De
ni menyampaikan bahwa
Pertamina akan mendorong
peningkatan konsumsi BBK
dan memasilitsai pengusaha
SPBU dalam menyediakan

infrastruktur penjualan BBK,
terutama Pertamax.
Hal ini sebagai bentuk
keseriusan Pertamina me
nyiapkan fasilitas pendukung
sejak dini terkait rencana
pembatasan BBM subsidi oleh
Pemerintah. “Kami siapkan
infrastruktur secepatnya, agar
saat program dimulai sudah
bisa berjalan dan tak ada
hambatan, “papar Deni.
Sementara itu Ketua
Umum Hiswana Migas, Eri
Purnomohadi menilai Per
tamina perlu lebih agresif
untuk memasok Pertamax
dalam jumlah yang lebih

b e s a r k e s e t i a p S P B U .
Apalagi, Pertamax secara
bisnis sebetulnya juga lebih
menguntungkan. “Yang per
lu diperhatikan adalah pe
nyaluran dan niaga hasil olah
an migas,” jelas Eri. Mengingat
setiap tahun rata-rata ke
naikan konsumsi Pertamax
di kota besar mencapai 20
hingga 30 persen.
Karena itulah Hiswana
Migas mendesak Pertamina
lebih cepat dalam menambah
fasiiltas dan memberikan tam
bahan stok.”Kalau memang
ingin Pertamax lebih banyak
dibeli masyarakat, stok di

SPBU harusnya lebih dari
cukup. Mestinya Pertamina
lebih agresif lagi. Kirim saja
Pertamax duluan, bayarnya
belakangan. Pengusaha juga
pasti bayar,” kata Eri.
Hingga September 2010,
konsumsi BBM bersubsidi
telah mencapai 28,54 juta kilo
liter, atau telah menembus
78 persen dari kuota APBN
sebesar 36,5 juta kilo liter.
Agar tidak membengkak,
Pertamina berupaya mendo
rong peningkatkan konsumsi
Pertamax, dengan menambah
pasokan hingga 10 persen.
MP
DSU/WNR

the 2nd Pertamina - SK Energy Legal Forum :
JEJU ISLAND - Pada 28-30 Oktober
2010, di Emerald Hall, Haevichi Ho
tel, Jeju Island, dilaksanakan “The
2nd PT Pertamina (Persero) and SK
Energy Legal Forum”, yang merupakan
kelanjutan kegiatan Pert amina-SK
Energy Legal Forum I pada Januari
2009. Tahun ini, SK Energy menjadi
tuan rumah.
Kegiatan ini dibuka oleh Mr. Seung
Kook Synn, VP Government Relations
Office - SK Energy. Pada kesempatan
tersebut, Mr. Synn, menyampaikan
bahw a berbagi pen getahuan dan
pengalaman di antara dua perusahaan
merupakan dasar adanya kepercayaan
antara dua partn er bisnis menuju
kompetisi global.
Selanjutnya Irwan Priyasa, Kepala
Hukum Korporat, yang bertindak selaku
ketua delegasi dari Legal Counsel
Pert amina dan Anak Perusahaan,
menegaskan bahwa legal forum ini
dapat menjadi sarana yang sangat baik
bagi para in-house lawyer-nya untuk
berinteraksi, bertukar ide, saling belajar
serta menganalisis isu hukum yang
men gemuka terkait perkembangan
terbaru bisnis perusahaan maupun pe
luang kerjasama bisnis baru di masa
mendatang di antara mereka.

Pada kesempatan tersebut, Irwan
juga berbagi informasi kepada peserta
Legal Forum Pertamina – SK Energy
II mengenai core values yang harus
dimiliki oleh setiap Pertamina in-house
counsel yang secara tidak langsung
terkait dengan program Transformasi di
Pertamina. Core values tersebut yaitu,
Integrity, Responsive and Commitment,
Winning Team, Anticipated Business
Challenging, dan Never Settle For
Second Best.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50
peserta, yang merupakan gabungan
dari SK Energy Group dan Pertamina
Group. Forum sharing session diisi
oleh para pembicara dan narasumber
yang sangat kompeten di bidangnya.
Yaitu, Mr. W. Eugene Chang dari
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
(Tokyo Office), Mr. Ashley Wright and
Mr. Ben Giaretta dari Ashurst LLP
Singapore, dan Mr. Skip Maryan dari
SK Energy.
Sebagai pembicara pertama, Mr.
Chang memaparkan mengenai Project
Management - In-House Counsel Role
dilihat dari sudut pandang external
counsel. Sementara Mr. Ashley and
Mr. Ben menggambarkan crit ical
point yang perlu diperhatikan oleh

para lawyer terkait dengan Mergers
& Acquisitions and Dispute Resolution
in the Energy Sector. Forum ini diakhiri
dengan ulasan menarik dari Mr. Skip
mengenai In-House Legal Department
Best Practice.
Selain memperoleh pengetahuan
yang berharga dari forum tersebut,
para peserta juga diajak mengunjungi
fasilitas SK S/S (Netruck House) yang
berlokasi di Jeju. Pada kesempatan
ini, dijelaskan oleh SK Energy bah
wa SK S/S adalah konsep yang
baru diimplementasikan oleh SK
Energy yang merupakan one-stopfacilities untuk para pengemudi truk.
Keberadaan fasilitas ini merupakan
kerjasama antara Pemerintah Re
publik Korea dengan SK Energy ber
dasarkan permintaan dari asosiasi
pengemudi truk, dimana Pemerintah
Republik Korea menyediakan lahan
dengan status hak pakai selama
20 tahun dan SK Energy mengin
vest asikan pembangunan SPBU,
term asuk fasilitas pendukung bagi
ken yamanan pengemudi truk yang
menggunakan fasilitas tersebut.
Konsep ini merupakan bukti sinergi
antara Pemerintah dengan pengusaha,
dengan goal akhir adalah memberikan

Foto : LEGAL AFFAIRS

Sharing antara in-House Legal Counsel

layanan terbaik bagi para customers
SK Energy.
Fasilitas yang khusus diperu n
tukkan hanya untuk pengemudi truk
dalam SK S/S ini, antara lain: fuel
station, tempat parkir, restauran/kantin,
tempat olahraga, supermarket, kantor
untuk perusahaan kargo, dan kamar
istirahat bagi pengemudi truk yang
memerlukan rehat sejenak, dengan
harga yang sangat kompetitif.
Walaupun secara keekonomian
dan margin keuntungan yang diper
oleh tidak terlalu menarik, akan te
tapi SK Energy bermaksud untuk
melanjutkan pembangunan fasilitas
sejenis di beberapa lokasi yang ada di
wilayah Korea, dengan harapan dapat
meningkatkan brand image SK Energy
di mata customer-nya.
Setelah mengikuti rangkaian
kegiatan Legal Forum yang cukup
padat tersebut, para peserta tidak

ketinggalan diajak juga untuk menikmati
culture experience yang ada di sekitar
lokasi acara di Jeju Island. Pada
kesempatan penutupan acara The 2nd
PT Pertamina (Persero) and SK Energy
Legal Forum, baik Pertamina dan SK
Energy sepakat bahwa kegiatan Legal
Forum ini sangat penting dan strategis,
karena dapat dipergunakan untuk
meningkatkan koordinasi, kerja sama
dan komunikasi yang intens guna
mempertahankan project relationship
jangka panjang antara Pertamina
dengan SK Energy. Oleh karenanya,
baik Irwan Priyasa maupun Mr. Jung
Tae-Han, SVP Marketing Divisional
Group SK Energy, juga memandang
perlu adanya kontiunitas pelaksanaan
kegiatan semacam ini di tahun-tahun
berikutnya. “Sampai ketemu di The 3rd
PT Pertamina (Persero) and SK Energy
Legal Forum”, ujar Mr. Jung. Kam-sa
ham-ni-da! MPLEGAL AFFAIRS

Pertamina & Raider 500 Latihan Bersama
SURABAYA - Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan
terhadap bahaya terorisme, Pemasaran Jatim – Balinus dan
Kodam V Brawijaya mengadakan Latihan Penanggulangan
Teror di Kantor Menara Pertamina Surabaya, (29/9).
Simulasi penanggulangan Teror tersebut melatih Kesiapan
YONIF 500/Raiders dalam penanggulangan teror, sedangkan
dari sisi Pertamina untuk menguji organisasi keadaan darurat
di Gedung Pertamina dengan ketinggian 12 lantai tersebut.
Organisasi Keadaan darurat yang diuji meliputi evakuasi
penghuni, alarm, pemadam kebakaran, tenaga medis, serta

peralatan pendukung lainnya.
Dalam latihan tersebut diskenariokan, teroris dengan bom di
tangan serta yang ditanam di area tertentu telah menguasai lobi
kantor Pertamina dan menyandera GM selaku pimpinan tertinggi
wilayah tersebut. Setelah dilakukan negosiasi, seluruh penghuni
gedung dievakuasi. Sedangkan GM tetap sebagai sandera
sampai permintaan uang sebesar Rp 5 Miliar dan Helikopter
dipenuhi. Pad a saat negosiasi tersebut salah satu lantai
dibakar dan bom diledakkan diiringi tembakan peluru hampa
dari ‘teroris’. Tidak lama kemudian, dua tim penanggulangan

teror YONIF 500/Raiders masuk ke gedung baik dari lobi
maupun dari atas gedung untuk menangkap teroris sekaligus
membebaskan sandera.
Latihan yang berlangsung hampir satu jam tersebut dipimpin
oleh Komandan YONIF 500/Raiders – Mayor Inf. I Nyoman
Sukasana, sedang dari Pertamina dipimpin Manajer HSE Area
Jatim – Balinus, Mufti G. Sukardi. Latihan dibuat seperti kondisi
sebenarnya sehingga sebagian besar penghuni gedung tidak
mengetahui hal tersebut. Turut hadir pula Wakil Asisten Operasi
Kodam V/ Brawijaya – Letkol. Inf. Irianto.MPPMS V

DINAMIKA

No. 46

Transformasi

Tahun XLVI, 15 November 2010

Senin, 25 Oktober 2010 telah dilaksanakan Presentasi Hasil Survey Layanan Fungsi HR yang
dilakukan oleh Fungsi HR bekerjasama dengan lembaga independen LPTUI. Survey layanan HR
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja Pertamina terhadap layanan yang diberikan
fungsi HR. Survey ini dilakukan setiap tahun dan tahun ini dilaksanakan pada bulan AgustusSeptember 2010 bertepatan dengan Customer Day atau Hari Layanan Nasional yang jatuh pada
tanggal 4 September 2010.

Pengarahan dari Direktur SDM pada saat dilaksanakan Presentasi Hasil Survey Layanan Fungsi HR 2010.

Metode pengambilan data pada survey ini dilakukan
melalui 2 pendekatan, yaitu kuantitatif melalui pengisian
kuesioner dan kualitatif melalui Focus Group Discussion
(FGD).
Untuk pengambilan data kuesioner, berbeda dengan
tahun sebelumnya, tahun ini pengisian kuesioner dilakukan
secara serentak pada tanggal 23 Agustus – 3 September
2010 di Kantor Pusat, seluruh UPMS, dan RU II-VI (RU
VII tidak dilakukan
karena populasi
tidak mencukupi).
Latar Bel a
kang dilak uk an
nya Survey ini
adalah:
• Harapan terha

JAKARTA - “Dengan adanya eLIDs ini, kita harapkan bahwa
dokumen-dokumen itu akan menjadi lebih mudah untuk
dicari dan terdokumentasi secara baik. Dan pada akhirnya
bisa memberikan suatu benefit kepada kita , apalagi kalau
terkait suatu perkara, ini akan menjadi signifikan dan krusial
mengenai masalah dokumentasi.”
Hal tersebut dikatakan oleh Chief Legal Counsel Irwan
Priyasa pada Rabu (27/10) pada saat soft launching eLIDs
(atau Electronic Legal Information & Document Systems) di
Gedung Annex Lantai 3.
Kebutuhan sistem ini dilatarbelakangi dengan banyaknya
dokumentasi-dokumentasi Pertamina, baik dokuementasi
yang terkait dengan perkara, dengan kontrak, dan dokumendokumen hukum lainnya yang selama ini tersebar dan
belum tersentralisasi. Akibatnya, perusahaan mengalami
beberapa kendala pada saat dokumen-dokumen itu
diperlukan sementara dokumen itu tidak tersedia.
Pembuatan program eLIDs ini, Irwan melanjutkan, ber
kat sinergi fungsi Legal Affairs dengan fungsi-fungsi yang
lain, terutama CSS. Irwan berharap dengan adanya eLIDs
ini, akan bisa memberikan manfaat kepada para customer
Legal Affairs. “Anda adalah boss kami. Tentu merupakan
kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa menyediakan layanan
yang lebih baik untuk para kastemer.”
Irwan pun menambahkan bahwa suatu sistem apabila
tidak di-develop atau di-maintain, kemudian juga tidak diupdate, maka ini hanya akan menjadi suatu sistem yang
absolut saja.
Launching dihadiri selain pekerja dari Legal Affairs, juga
dari CSS, PEG, Unit Pemasaran III Jakarta, Unit Pemasaran
VII Makassar, dll.MPUHK
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dap Fungsi HR PERTAMINA untuk menjadi fungsi yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja,
memberikan motivasi agar para pekerja dapat mencurahkan potensi secara maksimal dalam
pekerjaan mereka.
• Perlunya umpan balik bagi HR dalam mengevaluasi kinerjanya serta menjadi dasar untuk me
nyusun langkah perbaikan yang efektif dan tepat sasaran. Dan untuk melakukan penataan dan
perbaikan yang berkesinambungan, Fungsi HR memandang perlu untuk melakukan survei serupa
secara berkala.
• Semenjak survei terakhir tahun 2009, sudah cukup banyak perbaikan yang dilakukan oleh Fungsi
HR untuk meningkatkan layanannya. Menindaklanjuti berbagai perbaikan tersebut pada tahun 2010
ini Fungsi HR kembali menggali opini para pekerja terhadap layanan yang disediakannya.
Survey ini dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh umpan balik mengenai tingkat
kepuasan pekerja terhadap Layanan Fungsi
HR PERTAMINA. Karena itu, dalam Survey
Layanan ini, dilakukan penelitian terhadap 2
hal, seperti terlihat di samping ini.
Dimensi layanan mencakup :

Sedangkan Area Layanan mencakup:

Dari hasil survey tersebut secara keseluruhan terdapat peningkatan dari kualitas layanan yang
diberikan fungsi HR kepada pekerja dibandingkan dari hasil survey tahun sebelumnya. Indeks
kepuasan layanan untuk tahun 2010 adalah 0.76 meningkat dari 0.69. Hasil positif ini diharapkan
dapat menjadi stimulus bagi Fungsi HR untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik lagi
kepada seluruh pekerja PERTAMINA.
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Telah “Dicetak” Lagi Para Examiner PQA
Sebagai Proses Regenerasi
Sepanjang tahun 2010 ini telah dilakukan assessment (penilaian) berdasarkan kriteria Malcolm
Baldrige terhadap sebanyak 20 (dua puluh) Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan dengan
melibatkan 69 (enampuluh sembilan) orang penilai (internal examiner).
Fungsi Quality Management Dit. PIMR terus berupaya melakukan penyempurnaan rangkaian
proses assessment PQA dalam rangka menghasilkan feedback report yang berkualitas bagi para
aplikan. Feedback report yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi peningkatan
kinerja Perusahaan, baik menyangkut penyempurnaan proses bisnis, maupun pengembangan
organisasi dan budaya perusahaan di era lingkungan bisnis yang begitu cepat berubah. Perubahan
lingkungan bisnis tersebut menuntut kesiapan di seluruh elemen mutu (man, money, material,
method, machine & environment) sehingga Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sesuai visi
dan misinya.

Tahun XLVI, 15 November 2010
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Annual Pertamina Quality
Awards 2010
Pada penganugerahan Annual Pertamina Quality (PQA)
Awards 2010 yang berlangsung pada tanggal 10 Nopember
2010 di Kantor Pusat, telah diserahkan 13 (tiga belas)
penghargaan oleh para pejabat Senior Vice President yang
mewakili perusahaan kepada Tim Manajemen, Fungsi, Insan
Mutu yang berhasil meraih prestasi terbaik sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan para Juri.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir para Manajemen
Puncak, Komisaris, para Direksi dan Tim Manajemen dari Unit/
Region dan Anak Perusahaan untuk memberikan dukungannya
kepada Insan Mutu yang telah berprestasi dan memberikan
kontribusinya demi perbaikan kinerja untuk Pertamina. Kehadiran Mustafa Abubakar
- Menteri BUMN pada APQ Awards 2010 menjadi suatu bentuk pengakuan terhadap
kegiatan ini dan mendorong seluruh Insan Mutu untuk tetap berkomitmen melakukan
improvement atau perbaikan kinerja bagi perusahaan.

Perusahaan dituntut untuk dinamis (agile) dalam geliat bisnisnya agar tidak tertinggal oleh
Perusahaan-perusahaan pesaingnya. Untuk itu, perubahan organisasi juga tidak dapat dihindarkan
agar Perusahaan bisa tetap sustain dan unggul. Perubahan organisasi, yang tentu satu paket dengan
para tenaga kerjanya, adalah salah satu faktor “ganjalan” sekaligus tantangan bagi penyelenggara
assessment PQA pada tahun ini khususnya terkait dengan seberapa jauh kesiapan penyelenggara
dapat menyiapkan para examiner untuk melakukan assessment.
Kenapa hal itu dapat menjadi “ganjalan” sekaligus tantangan bagi kita? Perubahan organisasi
yang dapat menyebabkan perubahan tugas, tanggungjwab, ritme kerja dan kesibukan para Pekerja
(baca : examiner) di organisasi lini sehingga acap kali membuat para examiner tersebut enggan aktif
kembali memanfaatkan ilmunya untuk ikut terjun dalam proses eksaminasi. Hal ini dapat dimengerti
karena memang tuntutan pencapaian kerja memerlukan effort yang maksimal. Tidak hanya itu saja,
banyaknya Pekerja (examiner) yang memiliki kompetensi namun telah mencapai usia purnabakti
adalah juga menjadi salah satu faktor besar yang dapat mengganjal lajunya proses peningkatan
kualitas assessment.

Pada acara pembukaan APQ Awards 2010, Komite Inovasi Indonesia (KIN)
yang diwakili Yusman Jamal, memberikan ceramahnya mengenai pentingnya suatu
perusahaan untuk tetap melakukan inovasi dan diperlukan adanya penghargaan
terhadap inovasi tersebut. Pada hari itu pun dihadirkan Jaya Suprana dalam acara
bincang-bincang yang dipandu oleh Ketua APQ Awards, Faisal Yusra. Sesi ini
mendapat respon yang hangat dari seluruh Insan Mutu yang hadir, dimana disini
dibahas mengenai posisi dan peranan Pertamina saat ini. Berikut ini nominasi dan
pemenang APQ Awards 2010 :

Kondisi tersebut tentu kurang kondusif terhadap pelaksanaan assessment PQA. Harapannya,
para examiner yang telah “mentas” itu tetap dapat produktif dan aktif dalam kegitatan mutu tersebut.
Akan tetapi, tuntutan pekerjaan yang lain membuat misi tersebut agak sedikiiiittt… dinomor
sekiankan. Jika penyelenggara tidak tanggap dalam mencari para “stuntman”-nya.. niscaya
pelaksanaan assessment tidak akan berjalan sesuai rencana dan kualitas assessment yang
dihasilkan berpotensi tidak mampu memberikan umpan balik yang dapat menjadi solusi perbaikan
yang signifikan terhadap proses bisnisnya.
Atas dasar itulah pada tanggal 04 – 06 Oktober 2010 yang lalu dilaksanakan pelatihan New
Examiner PQA Angkatan II tahun 2010 di Patra Jasa Bandung. Pelatihan yang diselenggarakan
kedua kalinya dalam selama tahun 2010 itu bertujuan untuk mencetak para examiner PQA baru
sebagai proses regenerasi examiner-examiner yang kurang produktif dan tidak bisa maksimal
berkontribusi dalam kegiatan PQA. Para examiner baru yang juga telah dibekali praktik untuk
menyusun Dokumen Apikasi (Application Summary) PQA ini diharapkan juga dapat terjun dalam
berbagai kegiatan PQA di tempat / fungsi asalnya. Penugasan yang dapat diberikan kepada mereka
adalah penyusunan Dokumen Aplikasi, proses assessment, memonitoring dan menindaklanjuti
Opportunity for Improvement (OFI to AFI).
Banyaknya jumlah examiner PQA yang dimiliki oleh Perusahaan ternyata memang bukan jaminan
bahwa mereka semua dapat diberdayakan secara optimal. Untuk itulah perlu selalu dilakukan upaya
“peremajaan” agar memunculkan generasi-generasi baru yang diharapkan bisa lebih solid, enerjik,
dinamis dan mampu memberikan kontribusi maksimalnya.
Yang dapat kita upayakan adalah selalu memberikan dan berbagi pengetahuan serta kebiasaan
kepada agar terjadi “penularan” kemampuan dari satu orang menjadi sekelompok kecil, dari
sekelompok menjadi kelompok besar, dari kelompok besar menjadi komunitas yang diharapkan
memiliki komitmen untuk terus memanfaatkan ilmu yang telah didapat, demi kemajuan Perusahaan
sekarang dan untuk masa yang akan datang.
Dan satu hal yang juga penting adalah bagaimana upaya para examiner dapat mempertahankan
konsistensinya untuk terus mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dan “mengorbankan”
sedikit waktu untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Perusahaan ini. Semoga para
examiner baru menyadari hal itu sebagai upaya menjaga komitmen untuk berbuat yang terbaik bagi
Perusahaan.•

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

http://intra.pertamina.com/KOMET

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

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

“To the members of the next gene
ration who must live with the decisions
we make today”. Kalimat yang tertera
di halaman pertama buku ini tentu
saja mempunyai makna yang sangat
dalam bagi dua penulisnya, dimana
kehidupan generasi mendatang yang
akan hidup di dunia ini berdasarkan
oleh setiap keputusan yang kita buat
sekarang.
Dua penulis jebolan dari 2 Uni
versitas ternama dunia ini, Jeffrey
Langholz dan Kelly Turner, mengajak
kita untuk menjaga lingkungan. Seperti
yang kita ketahui bahwa isu global
warming menjadi topik yang sering
dibahas dunia internasional. Hampir
setiap negara berlomba-lomba untuk
menciptakan barang-barang yang ra
mah lingkungan. Disini penulis menga
jak pembaca untuk mengubah perilaku
agar lebih ramah terhadap lingkungan.
Buku ini memberikan informasi 51 cara
mudah bagaimana menjaga lingkun
gan kita, dengan tips-tips yang dapat
lebih menghemat keuangan.
Terbagi dalam 7 bab. Di bab per
tam a penulis memberikan tips-tips
bagaimana menggunakan listrik dan
air secara hemat. Salah satunya, yaitu
menggunakan kulkas. Perlu diketahui
bahwa mempunyai dua kulkas kecil itu
ternyata lebih mahal dan sangat tidak
efisien dibandingkan mempunyai satu
kulkas dengan ukuran yang besar.
Solusinya adalah tempatkan kulkas di
tempat yang dingin. Jangan terkena
sinar matahari secara langsung dan
juga jangan dekatkan dengan perala
tan rumah tangga lainnya yang dapat
menimbulkan panas seperti kompor,
oven atau mesin pencuci piring. Kare
na hal tersebut akan memicu kulkas
untuk bekerja dua kali lipat sehingga
membutuhkan energi yang lebih ba
nyak lagi untuk mendinginkan.
Selain itu, kita jumpai hampir di
seluruh rumah sudah menggunakan
alat pendingin yakni Air Conditioner
(AC). Cara mudah yang dapat kita
lakukan untuk membantu lingkungan
dan menghemat uang, yaitu jangan
meninggalkan ruangan dalam keadaan
kosong namun AC tetap on. Selalu
ingat kapan waktunya service AC. Ka
rena dengan cara itu AC yang kita
miliki tahan lama.
Expand your impact. Judul bab
terakhir ini maksudnya selain menjaga
barang-barang elektronik yang sudah
kita punya, kita juga dapat menyebar
kan kebiasaan baik ini ke orang lain.
Dengan tips-tips yang sudah dibe
rikan, pembaca diharapkan untuk tetap
fokus terhadap masalah lingkungan
yang sedang dih adapi dunia saat
ini, tetap memberikan solusi untuk
menjaga bumi kita tercinta. Seperti
kata pepatah bahwa “Dunia ini bukan
warisan nenek moyang kita melainkan
titipan anak cucu kita”, pembaca dapat
mengambil kesimpulan serta langkahlangkah bijak untuk terus melestarikan
bumi kita. MP PERPUSTAKAAN
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Sosialisasi & Survei Penggunaan Elpiji Terus
Dilakukan
JAKARTA - Di Masjid Al Bahar, Pasar Agung,
Depok II, pada Kamis (4/11) berlangsung acara
sosialisasi penggunaan kompor dan aksesoris
tabung Elpiji secara benar dan aman. Sosialisasi
diselenggarakan oleh Pertamina Direktorat
Pemasaran & Niaga bekerjasama dengan Tim
Konsultan dari Universitas Indonesia, yang se
kaligus mengadakan survei.
Bertindak sebagai pembicara adalah Didiek
Wiriady R, Sales Representative Gas Domestik
Region II Rayon IV Wilayah Depok, Bogor, Suka
bumi dan Cianjur yang memberikan penjelasan
tentang bagaimana menggunakan kompor
dan aksesoris tabung Elpiji. Acara sosialisasi ini
dihadiri sekitar 50 peserta.
Fatma Lestari dari Tim Konsultan UI menje
laskan tujuan survei ada empat.
Pertama, sos ialisasi
penggunaan tab ung
Elpiji 3 Kg. Kedua,
analisis hasil pencatatan
kecelakaan Elpiji 3 Kg.
Ket iga, melakukan au
dit di beberapa SPBE.
Keempat, memberikan
r e k o m e n d a s i k e p a d a
Pert amina mengenai pe
ngelolaan Elpiji secara be
nar dan aman. Pelaksanaan
survei untuk mengetahui per
sepsi masyarakat
Sementara kegiatan so
sialisasi di lapangan yang me
libatkan masyarakat pengguna
yang umumnya adalah para ibu rumah tangga,
masih akan diselenggarakan di beberapa tempat.
Sebelumnya survei sudah diselenggarakan di
daerah Cipinang beberapa waktu yang lalu.
Sebulan sebelumnya, sosialisasi penggunaan
Elpiji baik itu, 3 kg, 12 kg hingga 50 kg dilakukan
Pertamina di komplek Patra Residensial Kuningan
Jakarta, (8/10).
Sosialisasi yang dilakukan adalah menje

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Sinopsis
Judul Buku :
You Can Prevent Global Warming (and
save money!)
Penulis :
Jeffrey Langholz, PHD & Kelly Turner
Penerbit :
Andrews McMeel Publishing, LLC -2008
Kolasi :
xiv + 370 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
363.738.74 Lan y
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laskan bagaimana tata
cara menggunakan kompor dan
tabung Elpiji yang aman dan benar kepada seluruh
warga. Selain itu, dijelaskan juga bagaimana ciriciri terjadi kebocoran pada tabung maupun selang
kompor. Yang harus diperhatikan jika tercium
bau khas Elpiji dan atau suara mendesis, jangan
menyalakan api atau listrik, lepas regulator dan
bawa tabung ke tempat terbuka, buka pintu dan
jendela untuk sirkulasi udara.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan
pada saat membeli Elpiji. Pertama, tabung harus

dalam tersegel lengkap dengan seal cap
(plastik penutup valve/katup). Kedua, bentuk
tabung dalam keadaan baik. Ketiga, timbang
ketepatn isinya. Dan keempat, setelah segel
dibuka, pastikan valve tabung dilengkapi
dengan rubber seal.
Dalam kesempatan ini, juga diper
kenalkan produk baru dari Pertamina yaitu
Ease Gas. Yaitu, gas khusus untuk kalangan
menengah ke atas dengan menggunakan har
ga eceran tertinggi (HET). Selain itu, produk
ini memberikan pilihan lebih luas kepada
masyarakat yang ingin membeli gas untuk ke
butuhan rumah tangga yang memiliki jaminan
tepat isi, tepat pengiriman, dengan layanan dan
kemasan yang berbeda.
Pendistribusian Ease Gas ini melalui call
center, layanan antar (delivery service) secara
cuma-cuma, layanan instalasi atau pemasangan
tabung pada kompor, dan perawatan tabung
secara berkala juga dilakukan.MPUHK-NDJ

Training ke Toho Gas
JEPANG - Memenuhi undangan dari Toho
Gas (TG), pekerja Pertamina dan pekerja PT
Pertamina Gas mengikuti training yang dise
lenggarakan oleh TG di Nagoya, Central Japan,
tanggal 25-28 Oktober 2010.
Di antara supplier LNG lainnya ke TG, seperti
Australia, Malaysia, Rusia, dan Qatar, training
ini hanya diberikan kepada Pertamina.Hal ini
dimaksudkan selain untuk memberi pengetahuan
tentang pemanfaatan LNG yang dibeli dari
Pertamina, juga untuk mempererat hubungan
bisnis dengan Pertamina, dan hubungan diplo
matik dengan Pemerintah Indonesia.
Pada training tersebut disampaikan pe
ngetahuan tentang TG. Antara lain, TG mem
produksi gas dan LPG untuk keperluan rumah
tangga dan industri. TG menyalurkan gas ke
rumah tangga melalui pipa, untuk keperluan AC,
water heater, air heater dan air dingin. Servis
yang disediakan TG meliputi juga instalasi dan
perawatan pipa gas, penjualan sarana dan
prasarananya, termasuk kompor gas, air heater,
dan lain-lain.
TG memiliki dua pabrik, yaitu di wilayah

Yokkaichi Works dan ChitaMidorihama Works. Selain
itu juga memiliki satu LNG
terminal di Chitta LNG Ter
minal.
Pada kunjungan ke Chit
ta LNG Terminal, TG me
nyediakan sendiri lahan untuk
terminal tersebut dengan
mereklamasi pantai. Mereka
membangun dua LNG tank
dengan kapasitas masingmasing 200.000 kiloliter yang dilakukan dengan
cara dipendam (in-ground tank), sehingga
yang tampak di permukaan hanya bagian atas/
permukaan LNG tank saja. Hal ini dilakukan
untuk mendapatkan tekanan dan suhu yang lebih
sesuai dibandingkan dengan letak LNG tank yang
umumnya di permukaan tanah.
Saat ini, TG tengah giat mengembangkan
teknologi agar mobil-mobil dapat menggunakan
energy gas (hydrogen), termasuk penyediaan
H2 refueling station yang sangat ramah ling
kungan.

Training ini sangat bermanfaat bagi pekerja
Pertamina agar dapat memperoleh pemahaman
dan menambah wawasan tentang operasional
penggunaan LNG, sebagai pemahaman umum
tentang bisnis migas bagi pekerja di sektor
industri migas.
Ke depan, diharapkan agar Pertamina juga
dapat merancang program training sejenis,
sebagai bagian dari edukasi kepada para
stakeholder Pertamina, baik untuk buyer mau
pun untuk masyarakat pada umumnya.MP
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Penembak Jitu...

JAKARTA - Rio Heryanto, pembalap GP 3 yang disponsori Per
tamina, hadir di Lobby Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina
pada Rabu (3/11) dalam acara Meet and Greet, untuk jumpa
dengan para pekerja Pertamina. Rio, kelahiran Solo, 22 Januari
1993, yang membalap untuk tim Manor Racing, berhasil meraih
1 kemenangan dan 2 podium serta masuk 5 besar dalam klase
men akhir GP3 musim balap 2010 ini. Karena prestasinya itu, Rio
mendapat kesempatan untuk ikut test bersama dengan tim balap
Formula 1 Virgin Racing yang akan berlangsung 16 November ini
Abu Dhabi.MPUHK

Fun Bowling With The Pres
Jalin Silaturahmi Dengan Wartawan

Foto : RU III

PLAJU - Untuk meningkatkan tali silaturrahmi antar sesama insan
pers, Pertamina RU III menggelar “Fun Bowling With The Pres. Aca
ra berlangsung di Enim Bowling Center Plaju. GM RU III, Ardhy N
Mokobombang mengatakan, acara digelar sebagai upaya Pertamina
untuk meningkatkan silaturahmi antar Tim Manajemen Pertamina
dengan wartawan. Kegiatan ini juga bisa menjadi ajang saling
kenal antar pers dengan RU III. Pada kegiatan itu hadir wartawan
media cetak dan elektronik, baik terbitan daerah maupun nasional
yang bertugas di Sumsel dan ikut meramaikan pertandingan terse
but. Para pemenang pertandingan tersebut mendapatkan uang
masing-masing sebesar Rp. 500 ribu, Rp. 400 ribu dan Rp 300
ribu diserahkan oleh GM RU III, Ardhy N Mokobombang. Sebagai
pemenang pada pertandingan tersebut Octaf Riadi (Ketua PWI)
Sumsel, Suharto (TVRI Sumsel), dan Syahrul Hidayat (Sriwijaya
Post). Pada acara tersebut dimeriahkan dengan pemberian door
prize dengan hadiah utama LCD 24” yang diraih oleh Eli Rosa,
(wartawan Radar Palembang), serta beberapa hadiah hiburan terdiri
dari kompor gas, magicom, kipas angin. Sebelum pertandingan
dimulai, GM RU III Ardhy N Mokobombang melakukan presentasi
yang dilanjutkan dengan tanya jawab.MPRUIII

PELEPASAN JAMAAH CALON HAJI PERTAMINA PUSAT
Jakarta – Untuk menunaikan ibadah haji tidak cukup dengan niat saja, tetapi
harus didukung dengan fisik yang sehat. Mengapa begitu? Karena hampir 80
persen kegiatan ritual berhaji itu memerlukan fisik yang sehat dan kuat, ditambah
lagi harus mempunyai cadangan sabar yang banyak. Demikian disampaikan Se
nior Vice President HR Pertamina yang merupakan Ketua KBIH-BDI Pertamina,
Mamad Samadi, pada saat melepas rombongan jamaah calon haji Pertamina
di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (26/10).
Adapun total jamaah calon haji dari Kelompok Bimbingan Jamaah Haji
(KBIH) Pertamina sebanyak 35 orang, dengan perhitungan 17 jamaah laki-laki
dan 18 jamaah perempuan. Dengan nomor kloter 23, maktab Aziziah Janubiah,
Mahbas Jin.
Lebih lanjut Mamad menjelaskan, kesabaran merupakan kunci segalanya.
Karena menurutnya, begitu banyaknya jamaah calon haji yang berdatangan
dari berbagai penjuru dunia menyatu di Mekkah. “Apapun bisa terjadi, tetapi
jika dapat menyikapinya dengan tenang dan tawakal, Insyaallah semua akan
berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
“Sekali lagi saya ingatkan, jaga kesehatan, pertinggi kesabaran, dan laku
kan ritual sesuai aturan. Jangan memaksakan kehendak jika sudah tidak kuat
istirahat. Persiapkan diri untuk melakukan inti dari haji yaitu wukuf di Padang
Arafah,” tukas Mamad.MPNDJ

82 TAHUN SUMPAH PEMUDA :
BANGUN KARAKTER PEMUDA DEMI BANGSA YANG MAJU
DAN BERMARTABAT
DUMAI - Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-82
tahun 2010, RU II Dumai menyelenggarakan upacara dilapangan
Sepak Bola Bapor Bukit Datuk, Kamis (28/10) dan bertindak selaku
pembina upacara adalah General Manager PT. Pertamina (Persero)
RU II, Suhaimi. Upacara dimulai pada jam 07.15 WIB dihadiri oleh
pekerja RU II, PWP RU II dan Pramuka Gudep 02005/02006 Bukit
Datuk. Dengan Tema ”Bangun Karakter Pemuda demi Bangsa In
donesia yang Maju dan Bermartabat” upacara berlangsung dengan
tertib dan hidmat, meskipun pemberitahuan upacara ini baru
diumumkan pada Rabu sore (27/10) menjelang jam kerja harian
berakhir, namun terlihat hampir seluruh pekerja RU II mengikuti
jalannya upacara ini dengan penuh semangat.MPRUII

Foto : RU II

: Iyum, kamu jangan
pegang-pegang sapu
begitu, entar dikira
kamu lagi pegang
bedil. Kamu mau
ditembak?
Iyum
: Emangnya kenapa
Pak?
Benu
: Itu lho, dari atas
Istiqlal kan pengawal
nya Obama pake
teropong ngawasin
lokasi di sekitar
Istiqlal. Ada yang
mencurigakan apa
enggak... Termasuk
ngawasin kita yang
lagi ngeliat dari lantai
20 ini.
Iyum
: Oh gitu... emangnya
di atas situ gak kepa
nasan? Liat aja tuh...
dah mulai panas...
Nanti jadi item deh
bule-bulenya....
Rosyid
: Hussss... jangan
diliat ke situnya
dong, Yum... Tapi liat
kedisiplinan mereka.
Setelah Presiden
Obama pergi ke UI,
masih satu jam lebih
para penembak jitu
tidak beranjak dari
tempatnya. Bahkan
tidak bergeser sete
ngah meter pun dari
tempatnya tadi.
Benu
: Itu yang mesti kita
tiru, soal kedisiplinan.
Denger tuh Yum,
Jang...
Ujang
: Siap pak....
Pak Rosyid : Kedisiplinan lah inti
nya. Makanya kamu
Ujang, Iyum, kalian
harus disiplin, selalu
ada di tempat sampai
jam kerja selesai.
Iyum
: Oh, jangan salah.
Temen-temen klining
serpis itu sekarang
selalu ada di tempat
selama ruangan
masih ada orang. Itu
sudah diperintahkan
begitu. Jadi tidak
kalah disiplin dari
akang-akang penem
bak jitu itu.
Mang Warta : Ujang, kamu juga
harus disiplin
kayak akang-akang
penembak jitu itu,
dan disiplin untuk
selalu ramah dan
tersenyum, walaupun
sudah capek.
Ujang
: Ok, siap Mang
Warta!!MPNS

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Rosyid

MEET & GREET RIO HARYANTO DI KANTOR PUSAT

Foto : KUN/Dok. Pertamina

Kedatangan Presiden Amerika Se
rikat Barack Hussein Obama pada
Selasa (9/11) dan Rabu (10/11) ke
Indonesia cukup menarik perhatian
masyarakat. Ketika Presiden yang
masa kecilnya di Menteng, Jakarta
itu, mau berkunjung ke Masjid
Istiqlal, dari Lantai 20 Gedung
Utama, pemandangan yang cukup
menarik adalah adanya 4 orang
penembak jitu berpakaian gelap di
atas atap Masjid Istiqlal.
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PEP Rantau Adakan
Lomba Mural
RANTAU - PT Pertamina EP (PEP) Field Rantau Region
Sumatera, menyelenggarakan Mural Competition (lomba
melukis dinding) bagi siswa SMA, SMK dan MA seKabupaten Aceh Tamiang dengan media lukis Tembok
Pagar sepanjang PPP/Eks Kilang Pertamina Rantau,
yang berlokasi di Desa Rantau Pauh dan Alur Cucur,
Kecamatan Rantau Sabtu, (9/10).
Perlombaan diikuti sebanyak 22 sekolah SMA, SMK
serta MA yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pertamina juga memberi kesempatan kepada warga
masyarakat yang ingin berpartisipasi menyalurkan
hobinya untuk melukis sebagai partisipan, sehingga
jumlah peserta seluruhnya sebanyak 275 orang.
Field Manager Pertamina Rantau yang diwakili oleh
Asisten Manajer Perencanaan & Engineering Rizal
Risnul Wathan mengatakan tujuan diselenggarakannya
perlombaan mural competition ini adalah sebagai
tonggak penting dan komitmen perusahaan untuk se
nantiasa peduli terhadap kebersihan dan kelestarian
lingkungan serta menambah wawasan dan menumbuh
kembangkan kreatifitas siswa/i melalui kegiatan melukis,
serta menanamkan rasa memiliki (sense of belonging)
terhadap Pertamina.
Acara dibuka Bupati Aceh Tamiang yang diwakili oleh
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Aceh Tamiang Syahri yang menyampaikan ucapan
terima kasih dan dukungan kepada Pertamina karena
menyelenggarakan mural competition.
Pada perlombaan tersebut, Pertamina Field
Rantau membekali seluruh peserta dengan beberapa
perlengkapan diantaranya cat, kuas untuk melukis, kaos
serta hadiah berupa trophy dan uang tunai untuk para
juara, juga menyerahkan 100 batang pohon Mahoni dan
100 batang pohon glodokan tiang untuk penghijauan di
Kampung Rantau Pauh dan Kampung Alur Cucur.
Menjelang tengah hari, pagar tembok PPP/Eks
Kilang tersebut mulai berubah wajah, dari warna beton
yang suram menjadi warna warni cerah dengan adanya
gambar pohon, hutan, sungai serta pesan-pesan
kebersihan dan lingkungan melalui beberapa warna
cat serta kombinasi tiga warna Pertamina yaitu merah,
hijau dan biru yang disesuaikan dengan tema lomba
mural Lingkunganku Bersih dan Hijau Bersama Warna
Pertamina.
Keluar sebagai juara I SMAN 2 Karang Baru, Juara
II SMKN 2 Karang Baru, Juara III SMAN 1 Manyak
Payed. Sedangkan Juara Harapan I SMA Patra Nusa,
Harapan II SMAN1 Seruway dan Harapan III SMKN 1
Karang Baru.
Hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang Suibun
Anwar, Camat Rantau Mix Donald, Tim Manajemen
Pertamina EP Field Rantau, Datok Penghulu Kampung
Rantau Pauh dan Alur Cucur serta para guru pendamping
Siswa yang mengikuti lomba.MPPEP RANTAU

Jakarta – PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) Jambi
Merang menandatangani
kontrak Perjanjian Jual-Beli
Gas (PJBG) dengan PT
Pembangunan Kota Batam,
PD. Pertambangan dan
Energi Propinsi Sumatera
Selatan dan PT Chevron
Pacific Indonesia. Dengan
nilai kontrak perjanjian PJBG
sebesar 577 juta dolar AS,
Selasa (2/11).
Direktur PHE Jambi Me
rang, Eddy Purnomo men
jelaskan bahwa penjualan
gas dari blok Jambi Merang
sangat dinantikan banyak
pihak. Menurutnya, hasil
produksi gas pertama tersebut
merupakan satu-satunya
gas yang menjadi andalan
pemerintah dari blok-blok
migas yang ada di wilayah
Sumatera Selatan.
“Padahal banyak KKKS
(Kontraktor Kontra Kerja
Sama) lain disana, namun
tampaknya kami yang paling
siap untuk produksi sehingga
saat ini gas dari kami sangat
diharapkan,” paparnya dalam
keterangan tertulis.
Eddy memaparkan,
alokasi untuk masing-masing
pembeli adalah sebesar
48.400 Billion British Thermal
Unit (BBTU) yang akan diserap
oleh Perusahaan Daerah (PD)
Pertambangan dan Energi
Propinsi Sumatera Selatan.
Hal itu guna memasok kebu
tuhan energi di Sumatera
Selatan dan industri sekitar
di Jambi.
Selain itu, 38.309 BBTU
untuk memasok kebutuhan
gas PT Pembangunan Kota
Batam dan listrik di Kota
Batam khususnya industri di
Kawasan Perdagangan Be
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PHE Jambi Merang Teken
Penjualan Gas 577 Juta Dolar AS

bas dan Pelabuhan Bebas
Batam. “Sementara untuk
Chevron 8.030 BBTU untuk
jangka waktu 1 tahun dan
akan dikaji kembali tiap
tahunnya. Pasokan gas ke
Chevron ini dilakukan untuk
mendukung produksi minyak
dari blok CPP milik Chevron
di Riau,” ujar Eddy.
Dijelaskannya, jangka
waktu kontrak jual beli gas
menurut Eddy berbeda-beda,
dimana pasokan gas ke PD
Pertambangan dan Energi
Provinsi Sumatera Selatan
dan PT Pembangunan Kota
Batam akan berlangsung
hingga 9 Februari 2019.
“Sementara itu, Kontrak
PJBG dengan PLN masih
menunggu persiapan PLN
untuk menerima suplai gas
kami,” ungkap Eddy.
Ditambahkannya, ke
depan, PLN akan mend a
patkan jatah terbesar da
ri total produksi gas. Ber
dasarkan rencana awal,
mayoritas produksi gas ter
sebut akan diperuntukkan

unt uk membantu pasokan
gas ke pembangkit listrik
mereka di Muara Tawar. Eddy
mengungkapkan, produksi
pertama gas tersebut
direncanakan mengalir pada
10 Desember mendatang,
bertepatan dengan hari jadi
Pertamina yang ke-53.
Pada tahap awal, diha
rapkan angka produksi gas
dapat mencapai 60 MMSCFD
dengan peak production se
besar 120 MMSCFD atau 20
ribu BOEPD yang diperkirakan
akan tercapai pada Juli 2011
mendatang. “Produksi ini
selain menambah jumlah
pasokan gas nasional juga
merupakan bagian dari usaha
guna memenuhi target 1 juta
Barrel Oil Equivalen per Day
(BOEPD) yang ditargetkan
oleh PT Pertamina (Persero)
di tahun 2015,” tuturnya.
Untuk itu PHE Jambi
Merang, sambung dia, saat
ini tengah mempersiapkan
fasilitas gas (gas plant). Tidak
kurang dari 242 Juta dolar AS
dikucurkan guna mendukung

persiapan produksi gas
pertamanya yang diharapkan
mampu mencapai produksi
puncak sebesar 120 Million
Standard cubic Feet per Day
(MMSCFD).
Blok Jambi Merang di
operasikan oleh Joint Ope
rating body (JOB) Jambi
Merang dimana PT PHE Jambi
Merang memiliki Participating
Interest 50 persen, Talisman
Jambi Merang (25 persen)
dan Pacific Oil & Gas (25
persen). Dalam kesempatan
yang sama Direktur Uta
ma PHE, Dwi Martono me
ngaku senang dengan per
kembangan yang terjadi di
JOB Jambi Merang.
“Ini semakin menunjukkan
bahwa PHE merupakan
reliable dan capable operator.
Saya optimis PHE akan terus
tumbuh dan berkembang
selaku perusahaan migas
terkemuka yang mampu
men gelola lapangan baik
di onshore (darat) maupun
offshore (lepas pantai),” tu
kasnya.MPNDJ

Workshop Technical Support PEP
JAKARTA – Direktorat Eksplorasi dan Pengembangan PEP
melaksanakan workshop mengenai peranan sampling dan
analisa gas alam pada pemboran ekplorasi dan pengembangan
dalam menentukan disain fasilitas produksi dan pola pengem
bangan lapangan. Workshop diikuti oleh Technical Support unit
bisnis Pertamina EP di Hotel Ritz Carlton Jakarta, (26/10).
Workshop yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan
untuk pengembangan lapangan gas alam sebagai rangkaian
bisnis PEP dalam rangka mempertahankan kelangsungan
usaha dan masa depan perusahaan.
Keberhasilan pengembangan lapangan sangat tergantung
pada akurasi data dan informasi yang diperoleh pada saat
awal pemboran eksplorasi dan pengembangan. Untuk itu perlu
menentukan metode sampling dan jenis analisa gas sebagai
dasar pengembangan lapangan, khususnya desain fasilitas
produksi yang sesuai dengan pola produksi ke depan.

“Dengan memperoleh metode dan analisa yang sesuai
dengan pola produksi maka bisa menjadi standar kerja kita
bersama. Karena jika terjadi kesalahan dalam mendapatkan data
dan informasi menyebabkan adanya potensi kegagalan dalam
proyek pembangunan fasilitas produksi yang apda akhirnya
akan merugikan bisnis kita,” kata Manager Senior Technical
Support, Landong Silalahi saat membuka workshop.
Agar produsen gas dapat memonitor cadangannya secara
optimal, maka perlu ditetapkan standarisasi jenis analisa kom
posisi dan properti gas pada setiap jenis pemboran apapun,
agar sejak awal didapatkan data yang akurat dan detil untuk
merancang fasilitas produksi secara pruden, sehingga diperoleh
hasil perencanaan proyek yang efektif, efisien dan fleksibel
sesuai dengan kegunaannya. Karena itu, sampling dan
analisa pada saat pemboran menjadi salah satu kunci utama
keberhasilan proyek pengembangan gas.MPIK

BERITA

CSR

11

No. 46

corporate social responsibility

Tahun XLVI, 15 November 2010

Bright With Pertamina :

21 Ribu Kacamata untuk
Siswa Kurang Mampu
Jakarta – Pertamina menyerahkan
bantuan 21.000 kacamata kepada
siswa SD dan SMP yang mengalami
gangguan penglihatan di empat kota
di Indonesia empat kota, yaitu Jakarta,
Dumai, Plaju dan Balikpapan secara
serentak pada Selasa, 2 November
2010. Penyerahan secara simbolis
dilakukan oleh Sekretaris Perseroan
Pertamina Adiwibowo.
Bantuan ini merupakan bagian
dari Program Bright With Pertamina
untuk menunjang nation character
building dengan cara meningkatkan
kualitas belajar para siswa sekolah
tersebut. Program ini diharapkan
tercipta kualitas kesehatan generasi
penerus yang kuat dan cerdas.
“Pertamina berkomitmen untuk
terus mengatasi permasalahan ke
sehatan terlebih bagi siswa sekolah
siswa sekolah kurang mampu.
Dengan adanya bantuan kacamata
ini diharapkan dapat menumbuhkan
semangat belajar untuk mencapai
cita-citanya,” ungkap Adi Wibowo.
Pada kesempatan tersebut,
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Pertamina juga menerima piagam penghargaan dari Museum
Rekor Indonesia (MURI) yang diserahkan oleh Direktur MURI,
Djaya Suprana. Djaya Suprana mengatakan bahwa ini adalah rekor yang
baru pertama kali diciptakan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Dunia.
Program bright With Pertamina pertama kali dilaksanakan pada Tahun
2009 yang diberikan kepada 11.000 siswa di beberapa kota seperti Medan,
Berastagi, Palembang, Prabumulih, Bekasi, Indramayu, Cilacap, Surabaya,
Malang, Makasar, dan Tomohon.
Menurut Manager CSR Pertamina, pada tahun 2010 Program Bright with

Pertamina dilaksanakan di 10 lokasi meliputi Kamojang sebanyak 1.000
kacamata, Sumbagsel (5.000), Balikpapan (2.000), Banten (2.000), Cepu
(1.000), Makasar (2.000), Dumai (2.000), Padang (2.000), Jakarta Utara
(2.870) dan Cikampek (1.130).
Dengan demikian sampai tahun 2010 PT Pertamina sudah menyerahkan
bantuan 32.000 kacamata. .MPIK-RU II

JAKARTA – Tahapan panjang
seleksi peserta Olimpiade Sains
Nasional Perguruan Tinggi Seluruh
Indoensia (OSN-PTI), berakhir pada
Malam Penganugerahan OSN –PTI
di Kantor Pusat Pertamina, (4/11).
Kompetisi bergengsi bidang sains
dengan sponsor Tunggal Pertamina
ini, diikuti 13.500 mahasiswa dari
76 perguruan tinggi negeri (PTN)
dan 37 perguruan tinggi swasta
(PTS), sejak 27 September lalu. Dua
belas mahasiswa terpilih sebagai
pemenang dalam 4 bidang ilmu
yakni Matematika, Fisika, Kimia, Dan
Biologi dan berhak menerima hadiah
total Rp 2,7 miliar.
Juara pertama bidang mate
matika disabet Stefi Rahmawati dari
Universitas Indonesia, sementara
bidang Fisika diraih Panji Achmari
dari ITB Bandung, Abi Sofyan
dari Universitas Indonesia merebut
tempat pertama untuk bidang Kimia,
dan bidang Biologi diraih Imam Ba
gus Nugraha dari Universitas Gajah
Mada.
“Saya sangat senang bisa men

jadi juara pertama dalam OSN ini
dan pengalaman maupun ilmu yang
saya dapat akan saya transfer ke
adik-adik kelas sehingga nantinya
untuk OSN yang akan datang wakilwakil dari UGM dapat menjadi juara
lagi,” kata Imam Bag us Nugraha
usai menerima penghargaan. Ha
diah uang yang didapatkan atas
kemenangannya, akan digunakan
sebagai bekal pembuatan skripsi
yang menurutnya memb utuhkan
biaya yang tidak sedikit.
Direktur SDM Pertamina, Rukmi
Hadihartini mengatakan Pertamina
terus berupaya untuk memberikan
dukungan dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Pertamina mem
berikan Rp 60 miliar untuk dunia
pendidikan melalui berbagai pro
gram setiap tahunnya seperti pem
bangunan sekolah, bantuan sarana
dan prasarana sekolah, pemberian
beasiswa dan lain-lain.
“Program OSN-PTI ini sebagai
wujud kontribusi Pertamina untuk
menciptakan generasi muda yang
berprestasi. Kami berharap agar

Foto : KUN/Dok. Pertamina

OSN PTI 2010,
Cetak Generasi Muda Gemilang

generasi muda harus tetap terus
optimis dan jangan pernah putus
asa untuk menuju masa depan yang
gemilang,” ungkap Rukmi dalam
kesempatan Malam Penganugerahan
OSN-PTI 2010 yang turut dihadiri
oleh Wakil Menteri Pendidikan

Nasional RI, Fasli Djalal.
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan Universitas
Indonesia, Muhammad Anis me
nambahkan kompetisi OSN – PTI
2010 ini sebagai ajang bergengsi bagi
mahasiswa yang diharapkan mampu

meningkatkan mutu pendidikan anak
bangsa.
“Kami yakin para pem enang
dan seluruh peserta adalah puteraputeri terbaik yang bisa menjadi
kebanggaan Indonesia,” ungkapnya.
MP
IK
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DPPU Sepinggan
Hijaukan Wilayah
Operasi
BALIKPAPAN – Tim manajemen Pemas aran
Kalimantan pada Jumat (22/10) melakukan pe
nanaman pohon di sekitar DPPU Sepinggan se
bagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
Setelah melakukan senam bersama, tim
manajemen bersama-sama menanam pohon di
sekitar DPPU Sepinggan. Dipimpin oleh GM Pe
masaran BBM Retail Region VI Alfian Nasution,
tim manajemen tampak antusias. Kegiatan ini
merupakan salah satu program CSR Pemasaran
Kalimantan bidang lingkungan hidup.
Penanaman pohon di sekitar wilayah operasi
Pemasaran Kalimantan dilakukan dalam beberapa
tahap. Untuk tahap pertama, ditanam 75 pohon
yang sebagian besar adalah pohon trembesi. Po
hon ini dipilih karena memiliki daya serap paling
tinggi terhadap CO2 dibandingkan pohon jenis
lain sehingga dapat mengurangi efek pemanasan
global. Tahap kedua akan dilakukan menjelang
HUT ke-53 Pertamina. Dan pada 2011, Pemasaran
Kalimantan akan menanam lebih banyak pohon.
MP
PMS REG. VI

PLAJU - Refinery Unit
(RU) III merealisasikan
prog ram Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang
pendidikan berupa bantuan
kepada 42 SD, terdiri 3432
buku perpustakaan, 369
alat peraga, papan tulis dan
lemari kaca. Selain itu, RU
III menyerahkan 196 buku
untuk perpustakaan tekn ik
sipil Politeknik Negeri Sri
wijaya serta pembuatan water
treatement dan ATK perpus
takaan Yayasan Rahmat Se
mesta Alam.
RU III juga memberikan
reward for smart student ke
pada 99 siswa ranking 1 - 3 di
11 SMA di Kecamatan Plaju,
Banyuasin, dan Rambutan.
Total penyaluran dana CSR

bidang pendidikan sebesar
Rp 551.763.500.
Penyerahan secara sim
bolis dilakukan oleh General
Affairs RU III Migdad kepada
Ketua Yayasan Rakhmat
Sem esta Alam Palembang
Yuwono disaksikan Cam at
Plaju Yunan Helmi dan Kepala
UPTD Dikpora Kecamatan
Plaju Zuraida di Gedung Patra
Ogan Plaju (4/11).
Dalam kesempatan ter
sebut, Migdad dalam me
ngatakan, sebagai peru
sahaan yang beroperasi di
daerah dan berdampingan
dengan masyarakat, tentunya
keberhasilan perusahaan
dalam mengoperasikan kilang
BBM tidak terlepas dari peran
serta masyarakat sekitar

RALAT
Pada hal. 2 di Sisipan Media Pertamina edisi 8 November 2010 mengenai
Pertamina Peduli terdapat kesalahan penulisan jabatan pada keterangan
foto di atas. Tertulis jabatan Jenderal TNI George Toisutta (kanan) adalah
Panglima Kostrad. Seharusnya jabatan yang benar adalah Kepala Staf
Angkatan Darat.
Demikian koreksi dari kami.

Foto : RU III

Foto : RU VI

RU III Peduli Dunia Pendidikan

dalam mendukung kelancaran
operasi perusahaan.
Dikatakan Migdad, da
lam situasi dan kondisi saat
ini dan di tengah-tengah
tunt utan lingkungan usaha
yang ada, maka penyaluran
dana program CSR ini perlu
dilakukan dengan mekanisme
yang leb ih baik lag i. “Jika
mekanismenya sudah baik,
program CSR yang disalurkan
pemanfaatannya bisa lebih
efektif dan membawa dampak
positif yang lebih besar bagi
masyarakat,” ujarnya.
Migdad berharap kira
nya pihak pemerintah keca
matan beserta jajarannya
dap at memfasilitasi usulan
mas yarakat terhadap pro
gram CSR Pertamina. Se
hingga Pertamina dapat
memformulasikannya ke
dalam program-program
pend idikan yang relevan
dan berdampak signifikan

dalam menunjang program
pemerintah.
Pada kesempatan itu Mig
dad mengucapkan terima
kasih kepada pemerintah,
masyarakat sekitar, serta pe
lajar dan mahasiswa yang
tetap memberikan dukungan
dan kerjasama yang baik demi
kelancaran operasi kilang
minyak RU III.
Sementara itu Kepala Unit
Pelaksana Teknik Daer ah
(UPTD) Dikpora Kecamatan
Plaju Zuraida, menyambut
baik kegiatan ini dan berharap
ke depan lebih ditingkatkan
lagi. “Mudah-mudahan de
ngan bantuan ini anak-anak
akan lebih giat belajar,” ha
rapnya.
Hadir pada acara tersebut
kepala sekolah di lingkungan
Kecamatan Plaju, Banyuasin
I dan Rambutan serta para
siswa yang mendapat reward
for smart student.MPRUIII

Renovasi Jalan
Pulihkan Perekonomian
BABELAN – Terik matahari tak menghentikan aktifitas pu
luhan pekerja proyek pembangunan jalan di Desa Muara
Bhakti, Kecamatan Babelan, Bekasi. Jalan sepanjang 1,2
kilometer itu tengah dibeton, karena jalan lama rusak parah
akibat sering tergenang air. Proyek pengerjaan jalan yang
dimulai pertengahan Oktober itu, sangat ditunggu warga, tak
hanya warga Desa Muara Bhakti, namun juga warga Desa
Pantai Hurip. Pasalnya jalan penghubung kedua desa itu,
merupakan jalan pintas menuju Pusat Kecamatan Babelan,
yang menjadi jantung perekonomian warga. “Kalau jalanan
rusak, mau ke Pasar Babelan aja bisa lebih dari 2 jam. Lubang
jalan kalau hujan bisa jadi kolam,” papar Ilyas warga RT 13,
Desa Muara Bhakti.
Awal bulan November pengerjaan jalan sudah mencapai
75 persen, artinya pada akhir tahun ini, warga sudah bisa
merasakan jalan baru, yang menjadi sarana transportasi dan
penunjang kegiatan perekonomian. Perbaikan jalan dibiayai
dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) Pertamina.
Kebetulan di kawasan ini, tak jauh dengan Lapangan Pondok

Tengah yang digarap Pertamina EP.
Pemilihan lokasi juga atas masukan dari
Dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi. “Saya rasa
tepat, karena berdasarkan pemantauan kami
wilayah ini tidak hanya menghubungkan dua
desa Muara Bhakti dan Pantai Hurip, tapi juga
menjadi akses para nelayan dari Kecamatan
Muara Gembong,” jelas Sanusi ketua LSM Komunitas
Aliansi Utara.
Menurut warga setempat, sejak jalan rusak 2 tahun silam,
transportasi di wilayah ini semakin sulit. Angkutan kota enggan
memasuki kawasan Muara Bhakti, dengan alasan jalanan
rusak. Satu-satunya angkutan yang masuk hanyalah ojek,
itupun dengan tarif cukup tinggi. Warga terpaksa menggunakan
sepeda motor, namun tidak begitu mendukung untuk
transportasi penunjang perdagangan hasil bumi, maupun laut.
“Harapan kita kalau jalan selesai dibangun roda perekonomian
kembali lancar,” tambah Ilyas.
Sementara itu Camat Babelan, Hasan Basri berterima

kasih dengan
perbaikan jalan di wila
yahnya. Namun demikian Hasan mem
berikan sejumlah catatan, yang perlu menjadi perhatian
Pertamina sebelum memberikan bantuan. “Mungkin kami
bisa dilibatkan ikut dalam mengawasi pembangunan ini.
Jangan sampai jalan yang dibangun cepat rusak karena
dikerjakan serampangan, “ pesan Hasan Basri saat beramah
tamah dengan tim Pertamina EP – Cirebon, di Balai Desa
Muara Bhakti. Ia berharap proyek jalan kali ini bisa membantu
memulihkan roda perekonomian warga.MPDSU

