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Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo
diapit Chairman Frontier Consulting Group Handi Irawan D
dan Pimpinan Umum Majalah Marketing P.J. Rahmat Su
santa setelah menerima penghargaan Top Brand 2011.

Top brand 2011, bukti ketangguhan prima xp
Prima XP kembali
meraih penghargaan
Top Brand Award 2011
untuk kategori 4 wheel
engine lubricants. Ini
membuktikan bahwa
hingga saat ini Prima XP
selalu menjadi pelumas
primadona di kalangan
pemilik kendaraan roda
empat di Indonesia.
Jakarta – Untuk kesepuluh
kalinya, pelumas Pertamina
kembali meraih penghargaan
bergengsi Top Brand Award
2011 untuk pelumas mobil
Prima XP dari majalah Mar
keting berdasarkan hasil
riset yang dilakukan oleh

Frontier Consulting Group.
Penghargaan diberikan
Chairman Frontier Consulting
Group, Handi Irawan D dan
Pimpinan Umum Majalah Mar
keting, P.J. Rahmat Susanta
kepada Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina, Djaelani
Sutomo di Ballroom Hotel
Mulia Jakarta, Selasa (8/2).
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina Djae
lani Sutomo mengatakan
anugerah ini merupakan pe
ngalaman yang cukup pan
jang bagi Pertamina, yang
menjadi salah satu peraih
survei tert inggi. “Tentunya
setiap hasil survei ini kami
gunakan untuk mengevaluasi
produk. Apa kelebihan dan
kekurangan produk kami, dan

apa yang menjadi keinginan
konsumen. Karena tanpa
adan ya konsumen semua
produk yang dihasilkan tidak
ada artinya,” paparnya.
Lebih lanjut, Djaelani me
ngatakan bahwa Pertamina
akan selalu melakukan ino
vasi guna meningkatkan
kualitas produk-produknya
sebagai produk kebanggaan
bangsa. Prima XP sebagai
pelumas Pertamina telah
mer aih Top Brand Award
sejak tahun 2001. “Ini men
jadi suatu kebanggaan bagi
Pertamina, selain itu kami
juga sangat berterima kasih
atas kepercayaan yang di
berikan masyarakat yang
selalu memilih pelumas Per
tamina untuk berbagai jenis
kendaraannya,” katanya.

Survei yang dilakuk an
Frontier Consulting Group ini
melibatkan 3600 responden
di enam kota besar di Indo
nesia, yaitu Jakarta, Bandung,
Semarang, Surabaya, Medan
dan Makasar. Tiga komponen
yang menjadi pertimbangan
dalam pemilihan top brand
award adalah mind share
berdasarkan “top of mind”,
market shar e berdasarkan
“Last Usage” dan commitment
share berdasarkan “future
intention”.
Dijelaskan oleh Djaelani,
untuk pemasaran pelumas
Pertamina sudah mulai
merambah luar negeri, mulai
Dubai, Timur Tengah, Pa
kistan, Jepang, China, dan
Aust ralia. “Memang untuk
volumenya belum signifikan.

Tetapi bibitnya sudah cukup
bagus. Ke depan diharapkan
akan semakin bagus,” ce
tusnya.
Prima XP merupakan salah
satu merk pelumas Pertamina
yang tersedia dalam dua
jenis varian. Yaitu, Prima XP
20W-50 API SJ dan Prima
XP 10W-40 API SL. Prima
XP merupakan jenis pelumas
untuk kendaraan bensin yang
diformulasikan dari bahan
dasar berkualitas tinggi syn
thetic force based oil dan
aditif hasil teknologi mutakhir
yang dapat melindungi mesin
kendaraan dalam segala me
dan.
Pertamina saat ini masih
memimpin pasar pelumas
dalam negeri dengan market
share sebesar 58 persen ser

ta telah melakukan ekspor
pelumas ke beberapa negara
seperti Australia, Uni Emirat
Arab, Singapura, Myanmar,
China dan Jepang.
Pada tahun 2011 Pertamina
akan terus mengembangkan
pangsa ekspor bisnis pelumas
di mancanegara dimana pen
jualan pelumas Pertamina
juga akan lebih ekspansif
den gan target penjualan
pada tahun 2011 sebesar
546 ribu kilo liter atau naik
88 ribu kilo liter dibandingkan
prognosa 2010 sebesar 458
ribu kilo liter. Sedangkan
Untuk bisnis aviasi, penjualan
avtur ditargetkan meningkat
menjadi 3,3 juta kilo liter
atau naik 110 ribu kilo liter
dibandingkan 2010 sebesar
3,19 juta kilo liter.MPNDJ
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Dengan Corporate Value,
Transformasi PT PAS Dimulai
Kata pengantar :
Memang benar adanya bahwa
dimasa lalu PT. Pelita Air Service
(PAS) merupakan perusahaan
pesawat charter yang tidak ada
duanya di kawasan ini bahkan
bisa jadi di Asia. Tetapi seiring
berjalannya waktu, PAS harus
bisa lebih realistis dengan dunia bisnis aviasi yang semakin
kompetitif. Dengan jumlah karyawan sebanyak 720 orang,
Pelita harus bisa berdiri diatas kemampuan sendiri. Berikut
petikan wawancara President Director PT. Pelita Air Service
(PAS) Andjar Wibawanun dengan Media Pertamina.
Bagaimana dengan Visi dan Misi dari PT. PAS ? Visi
PT. PAS adalah menjadi perusahaan penerbangan dengan
reputasi terbaik. Mengapa lebih menitikberatkan kepada
reputasi, Pertama karena kami sangat menyadari akan
kekuatan Pelita saat ini, kami bukanlah yang terbesar atau
yang termodern. Memang mulai dari berdirinya armada
Pelita pernah lebih dari 100 unit hingga sekarang menjadi
hanya 30 unit. Jadi reputasi disini lebih ditekankan kepada
pengalaman (experience), kualifikasi (qualification) dan
standar kualitas keselamatan (safety quality standard).
Kedua kami mempunyai brand image (citra) karena hanya
kami satu-satunya perusahaan penerbangan non pemerintah
dalam artian BUMN murni yang melayani penerbangan VVIP
Kepresidenan. Satu Garuda yang memang merupakan fag
carrier dan satunya lagi adalah Pelita.
Ini merupakan nilai tambah, karena kita mempunyai re
putasi yang sudah teruji. Sedangkan misinya adalah melayani
dengan tingkat keselamatan yang tinggi (services on high
safety level), dan itulah yang menjadi syarat mutlak bagi para
customer yang mayoritas adalah OGP (Oil and Gas Producer)
yang mempunyai standar sangat tinggi.
Bagaimana dengan transformasi yang telah dilakukan
oleh PAS? Berkaitan dengan transformasi yang baru kami
lakukan, kami sadar bahwa hal itu harus didasarkan pada
corporate culture dimana kami diilhami oleh 6C Pertamina
maka kami menetapkan 5 C.
Yang pertama adalah Clean, artinya memiliki integritas
dan beretika bisnis yang baik, menghindari konflik ke
pentingan serta mempertanggungjawabkan proses bisnis
secara transparan, serta berorientasi pada Good Corporate
Governance (GCG).
Compliance, artinya melaksanakan kegiatan sesuai de
ngan perundang-undangan, peraturan-peraturan, ketentuanketentuan industri penerbangan serta manual-manual internal
yang berlaku. Seperti Civil Aviation Safety and Regulation
(CASR), International Civil Aviation Organisation (ICAO),
Federation of Aviation Adminstration (FAA), Contractor Safety
Management System (CSMS), Pedoman pengelolaan Anak
Perusahaan , Ketentuan dari Kementerian Perhubungan dan
ketentuan-ketentuan internal perusahaan.
Customer Care, artinya mengutamakan kepentingan
dengan memberikan pelayanan terbaik guna memenuhi
harapan pelanggan dengan pendekatan spesifik. Rata-rata
pelanggan sudah diatas 15 tahun seperti Chevron, Conoco,
Total Indonesie. Kami harus care dan memberikan prioritas
dalam memenuhi kebutuhan mereka karena merupakan
prime customer.
Competitive, harus mampu berkompetisi dalam skala
nasional maupun regional dengan menciptakan, mem
pertahankan dan meningkatkan keunggulan-keunggulan
yang dimiliki.
Confident, artinya berkeyakinan dapat memberikan kon
tribusi positif kepada pemilik, pelanggan dan pekerja serta
seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan usaha.
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Begini, dalam hal ini ada sedikit penekanan bahwa
sekarang sudah banyak perusahaan sejenis pelita yang
didukung dengan alat produksi yang lebih baru dan modern.
Untuk itu saya katakan kepada seluruh teman-teman di
Pelita, jangan pernah berkecil hati menghadapi pesaing. Saya
berusaha melakukan transformasi yang antara lain tujuannya
untuk membangkitkan kembali semangat terutama rasa
percaya diri seluruh pekerja Pelita. We have to do something,
kita harus bangkit !
Lalu bagaimana strategi anda untuk membangkitkan
atau memotivasi para pekerja PAS? Dengan menciptakan
rasa kebersamaan, rasa memiliki, menyamakan persepsi
where there is a will there is a way, adanya satu pandangan
yaitu satu visi dan misi antara manajemen dan pekerja dapat
mendorong ke arah yang lebih baik.
Dengan 5 C Corporate value diharapkan dapat memotivasi
pekerja untuk kearah yang lebih baik melalui pentahapan
sosialisasi guna mendapatkan pemahaman yang optimal.
Sosialisasi diupayakan melalui dua tahap yaitu pertama
dengan mekanisme internal media Intra PAS yang dikelola
untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada
pekerja, jadi setiap aktivitas termasuk kebijakan-kebijakan
yang ditetapkan manajemen langsung dipublikasikan agar
pekerja mengetahui bahwa perusahaan melakukan upayaupaya perbaikan.
Kedua, melalui pendekatan aplikatif yakni dengan
diselenggarakan employee gathering dimana nilai-nilai tersebut
diaplikasikan dalam bentuk team work. Saya selalu tekankan
kelemahan dari satu unit organisasi adalah kelemahan Pelita,
tidak berpikir sektoral, bekerja sebagai suatu tim dan berpola
pikir korporat.
Bagaimana dengan PAS ke depan? Pelita kembali fokus
pada penerbangan charter atau lazim disebut penerbangan
komersial tidak berjadwal. Perusahaan penerbangan itu ada
dua, yaitu komersial dan non komersial, yang komersial juga
ada dua yaitu berjadwal dan tidak berjadwal.
Pelita akan melakukan peremajaan,penambahan pesawat
dan jalur penerbangan berdasarkan permintaan dan persya
ratan pelanggan (driven by customer). Seperti di daerah Matak,
customer requirement adalah pesawat tertentu. Tidak bisa
diberikan pesawat lain. Demikian halnya dengan Chevron
dimana lebih memilih Fokker F100 karena disesuaikan dengan
budget, spesifikasi landasan, dan kebutuhan perusahaan.
Oleh karena itu sangat dibutuhkan market intelegent,
hubungan Pelita dengan pelanggannya harus intensive.
Ke depan Pelita berniat melakukan penambahan beberapa
pesawat helicopter karena adanya demand khususnya untuk
daerah Natuna demikian juga beberapa pesawat Fixed Wing
untuk angkutan BBM (Fuel Hauler) di daerah Papua.
Strategi apa yang akan dilakukan untuk melakukan
perubahan itu semua? Di bidang SDM salah satu prioritas
adalah rekruitmen tenaga-tenaga pilot dan engineer sebagai
upaya regenerasi, karena itu memang back bone-nya pener
bangan.
Pada sumber pendanaan kami berupaya melakukan
kerjasama dengan perusahaan sejenis atau sumber-sumber
pendanaan swasta. Apabila diperkenankan kami ingin diser
takan dalam Pengelolaan Lapangan Terbang Pondok Cabe
yang akan kami gunakan juga sebagai salah satu sumber
pendanaan sehingga mampu menyajikan Rencana Jangka
Panjang Perusahaan yang mempunyai high impact.
Ke depan apa yang akan Anda lakukan terhadap PAS?
Membangun kembali Pelita, kami ingin memberikan sign
kepada Pertamina bahwa Pelita masih valueable dan layak
dipertimbangkan untuk dikembangkan.MPNDJ

Editorial
Customer Focused
Menjelang diberlakukannya pembatasan penggunaan
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2011
mendatang, di masyarakat berkembang diskusi menarik.
Tentu saja ini berkaitan juga dengan kenaikan harga minyak
mentah di psaran dunia, yang mengakibatkan naiknya
harga Pertamax, alternatif dari Premium yang disarankan
Pemerintah.
Pembatasan BBM bersubsidi ini sendiri semula
bertujuan untuk membatasi penggunaan premium oleh
kendaraan pelat hitam, dan hanya mengizinkan untuk
kendaraan roda dua dan angkutan umum saja. Maksudnya
supaya subsidi benar-benar tercapai kepada rakyat kecil.
Banyak opsi yang sebenarnya bisa dipertimbangkan.
Ketua Tim Pengawasan Pembatasan BBM Bersubsidi
Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa opsi yang dikaji
bukan hanya pembatasan BBM bersubsidi berupa larangan
kendaraan pelat hitam untuk menggunakan Premium
bersubsidi saja. Tetapi juga opsi-opsi lain seperti ke
naikan harga Premium, pengalihan Premium ke Pertamax,
penggunaan Liguefied Gas for Vehicle (LGV), kuota untuk
mobil pribadi dan pemberian subsidi untuk Pertamax,”
katanya. (Lihat Suara Pembaruan, 7 Februari 2011 hal. 12)
Seperti biasa, menyangkut BBM, persoalan memang
selalu pelik. Ibarat pepatah, maju kena, mundur pun
kena. Pemerintah yang berusaha mengurangi subsidi
BBM, dan mendorong penggunaan BBM khusus seperti
Pertamax, dihadapkan pada kenaikan harga minyak
mentah dunia, termasuk sebagai akibat dari krisis di Mesir.
Sementara pada saat yang sama, harga Pertamax yang
selalu mengikuti harga minyak mentah dunia pun ikut
membumbung tinggi. Dalam keadaan normal saja orang
masih enggan menggunakan Pertamax dengan berbagai
alasan, apalagi ketika harga Pertamax terus naik.
Tetapi yang menjadi menarik adalah opsi untuk
menaikkan harga Premium atau memberikan subsidi
kepada Pertamax. Opsi menaikkan harga Premium pastilah
tidak akan populer di mata masyarakat pada umumnya,
karena akan mengakibatkan efek berantai yang panjang.
Pilihan ini pasti akan membuat Pemerintah untuk berpikir
ulang apalagi jika taruhannya adalah citra Pemerintah.
Pilihan yang juga aneh adalah jika harga Pertamax
disubsidi. Mengapa juga harus disubsidi yang justru akan
memberatkan APBN? Bukankah ini seperti bom waktu yang
meledak di kemudian hari? Ketika diputuskan sekarang,
mungkin akan menyenangkan banyak orang. Tetapi akan
menjadi persoalan serius pada waktunya nanti ketika
subsidi harus dicabut. Bukankah persoalan kita selama ini
selalu berputar-putar di masalah ini?
Okelah, kita serahkan saja persoalan ini
kepada Pemerintah, tentu dengan harapan akan
mempertimbangkannya secara matang untuk kepentingan
rakyat banyak dan Pertamina pun tidak dirugikan.
Bagi Pertamina, yang terpenting adalah tetap fokus
pada upaya pelayanan di lapangan sebagai ujung tombak
pemasaran dan penjualan BBM. Masyarakat memang
selalu mempersoalkan sekecil apapun selisih harga antara
Pertamax dan produk sejenis dari kompetitor yang sekelas.
Percayalah, kalau pelayanan kita prima seperti
jargon Pasti Pas!,
konsumen pun akan
tetap datang ke
SPBU Pertamina.
Lebih bagus lagi
kalau kita pun
meningkatkan
customer retention
program yang
menarik bagi
pelanggan setia.
Artinya, Pertamina
tetap harus bisa
bersaing dengan
para kompetitornya
dalam situasi sesulit
apapun juga.MP
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Bahaya Mengonsumsi Miras dan Napza
Minuman keras (alkohol) dan obat-obatan terlarang
(Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya - Napza) bila
dikonsumsi dapat berakibat mempengaruhi jiwa manusia. Melalui
media massa dapat kita ketahui ternyata di Indonesia bukan
hanya ada pengguna dan pengedarnya, namun juga sudah ada
pabrik pembuat Napza yang beberapa telah diketahui dan telah
ditangkap oleh pihak yang berwajib. Dari hasil penangkapan
pihak yang berwajib disita berbagai jenis Napza atau drugs.
Di antaranya adalah ganja, morfin, kokain, psikotropika, heroin
(putaw), ekstasi, dan shabu-shabu (amfetamin).
Sebenarnya, dalam dunia kedokteran penggunaan obatobatan terlarang pada dosis tertentu dan indikasi tertentu dapat
memberikan manfaat, seperti penggunaan morfin atau petidin
pada pembiusan untuk kasus bedah. Manfaat yang lain antara
lain untuk menangani pasien-pasien dengan gangguan jiwa
(psikofarmaka) sehingga pasien dengan gangguan jiwa dapat
dikendalikan.
Sementara, minuman beralkohol dapat menimbulkan
Ganggguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam
fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO
itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf
pusat. Karena sifat adiktif dari alkohol, seringkali orang yang
meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah
takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.
Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan
perilaku, seperti ingin berkelahi atau melakukan tindakan
kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu
fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan
fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap,
muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang
dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara
ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah
ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut
sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum
alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebardebar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.
Akibat penya
lahg
 unaan mi
numan ker as de
ngan jumlah yang
banyak akan me
nimbulkan ker u
sakan hati, jan
tung, pankreas
dan perad angan
lambung. Selain
itu, alkohol dapat
merusak secara
permanen jaringan
otak sehingga
m e n i m b u l k a n
gangg
 u a n d a ya
ingatan, kem am
puan penilaian,
kemampuan be
!
lajar dan gangguan jiwa tertentu. Termasuk, mempengaruhi
perilaku menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap
lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri
sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan
bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang
melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi
sehingga dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
Mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan ter
larang pasti sangat merugikan kesehatan diri sendiri.Selain
itu, dengan adanya undang-undang ataupun peraturan yang
mengatur penggunaan (penyalahgunaan) alkohol dan obatobatan terlarang, sebagian besar orang tidak berani untuk
mencoba mengkonsumsinya dikarenakan takut akan ancaman
hukumannya.
Bagaimana dengan obat-obatan yang secara resmi dijual
di pasaran yang dan sering dikonsumsi oleh banyak kalangan,

dimana dari beberapa obat-obatan itu memiliki efek samping
yang besar kemungkinan dapat mencelakai orang yang
mengonsumsinya? Banyak pekerja yang merasakan sakit
kepala membeli obat penghilang sakit kepala. Demikian juga
jika batuk, pekerja membeli obat batuk di warung atau toko
obat terdekat, tanpa menyadari adanya efek samping dari
obat yang dikonsumsinya. Kebanyakan obat penghilang sakit
kepala ataupun obat batuk memiliki efek samping mengantuk.
Tentu hal ini berbahaya bagi pengguna obat dimaksud bila
bekerja di lokasi-lokasi tertentu seperti di tangki timbun (naik
– turun tangki), mengemudi kendaraan di apron saat akan
atau selesai melaksanakan pengisian bahan bakar ke pesawat
udara, pemeliharaan peralatan di DPPU, dan masih banyak
lagi kegiatan lain yang dapat berisiko terjadi kecelakaan
setelah mengonsumsi obat-obatan yang memiliki efek samping
mengantuk. Risiko dari yang dapat terjadi bila bekerja dalam
kondisi mengantuk karena efek samping dari obat-obatan atau
mabuk karena minuman keras diantaranya :
• Terpeleset atau terjatuh saat naik atau turun dari tangki
timbun.
• Menabrak orang, bangunan, kendaraan lain bahkan pesawat
udara saat mengemudi kendaraan di Apron. Harga pesawat
udara sekitar US$ 1 milyar, namun berapa harga nyawa
manusia dan dimana tempat membelinya?
• Pengisian data yang tidak akurat, salah tulis, dsb.
!

Untuk mengantisipasi dan/ atau pencegahan terjadinya
kecelakaan di tempat kerja dikarenakan mengonsumsi obatobatan yang memiliki efek samping mengantuk atau efek
samping yang buruk lainnya maka fungsi Aviation mengeluarkan
“KEBIJAKAN ATAS MINUMAN KERAS DAN OBAT-OBATAN
TERLARANG”. Selain dikeluarkannya kebijakan juga dilakukan
larangan kepada seluruh DPPU agar tidak menyediakan obatobatan yang memiliki efek samping mengantuk. Bagi pekerja
yang merasakan adanya gangguan sakit kepala atau batuk
diperintahkan untuk konsultasi ke pihak yang kompeten (dokter
umum atau dokter perusahaan). Kegiatan ini merupakan langkah
awal pencegahan terjadinya kecelakaan dari penggunaan obatobatan resmi dan obat-obatan yang dijual bebas namun memiliki
efek samping yang dapat membahayakan kegiatan di tempat
kerja. Walaupun dari data kecelakaan yang terjadi dil ingkungan
fungsi Aviation, belum didapatkan terjadinya kecelakaan dengan
penyebab utamanya karena penggunaan obat-obatan yang
memiliki efek samping mengantuk atau efek samping yang
membahayakan kegiatan. Ini merupakan bentuk pencegahan
yang dilakukan perusahaan.
Bagaimanapun, peraturan dan kebijakan manajemen
merupakan upaya pencegahan agar para pekerja DPPU tidak
mengalami kecelakaan ketika sedang bertugas.Pada akhirnya,
semua kembali pada kesadaran dari hati nurani yang paling
dalam bagi setiap pekerja akan pentingnya Kesehatan dan
Keselamatan Kerja.•

ALBERT EFENDI
QA. Operasi Aviasi

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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JAKARTA - Persoalan kedau
latan negara kembali diangkat
dalam diskusi dengan tema
Blok Natuna Timur dan Ke
daulatan Negara yang dise
lenggarakan Indonesia Re
sources Studies (IRESS) be
kerjasama dengan Ir. Chandra
Tirta Wijaya, anggota DPR RI
Komisi VI dari Fraksi PAN.
Seminar berlangsung di
Gedung Nusantara V Ruang
GBHN pada Kamis (27/1).
Seminar diawali dengan
keynote speech dari mantan
Wakil Presiden Drs. HM Jusuf
Kalla. Seminar dihadiri Satya
W. Yudha (anggota DPR),
Chandra Tirta Widjaja (DPR
RI), Mangara Sirait (anggota
DPR RI), Edi Hermantoro
(Direktur Hulu Ditjen Migas),
Iman Sugema (Intercafe IPB),
Andang Bachtiar (mantan
Ket ua Umum Ikatan Ahli
Geologi Indonesia), dan Pri
Agung Rakhmanto (Refor
Miner Institute), selain
Marwan Batubara (IRESS,

mantan anggota DPD wilayah
DKI Jakarta), tampak juga
hadir diantara peserta Teguh
Juwarno dan Lily Wahid, dua
anggota DPR RI.
Marwan Batubara, Koor
dinator IRESS menegaskan
bahw a diskusi ini untuk
memberikan masukan kepada
Pemerintah agar berhati-hati
dalam membuat kebijakan
sehingga dapat mengambil
keputusan yang terbaik buat
negara.
Jusuf Kalla, mantan wa
pres, mengatakan jika kita
berbicara mengenai energi
nasional, maka harus berlan
daskan pada UUD 1945 yang
menyatakan untuk mendapat
manfaat yang sebesar-be
sarnya untuk kesejahteraan
bangsa. Seperti pada tahun
1960 dan 1970-an. Semua
hasil migas bisa diekspor
untuk menghasilkan devisa
untuk membangun negara.
Sehingga Indonesia pun bisa
menjadi negara eksportir

gas terbesar di dunia. Hal
itu dilakukan sesuai dengan
tuntutan zamannya.
Namun tahun 1990 dan
2000-an situasinya berubah.
“Saya katakan bagaimana
energi ini harus bisa memberi
kan nilai tambah yang besar
bagi bangsa ini,” kata Kalla.
Nilai tambah itu, lanjutnya,
untuk kepentingan industri di
dalam negeri.
“Dulu pepatahnya menga
takan energy follow industry,
sekarang industry follow ener
gy. Kita harus ubah pendapat
seperti itu,” tegas Kalla.
Menurut Kalla, semua kon
trak yang berkaitan dengan
masalah energi, haruslah fair
untuk kepentingan bangsa
Indonesia. Karena itu ia pun
pernah mengusulkan kepada
Presiden untuk mengevaluasi
semua kontrak pertambangan
dan energi yang sedang dan
akan berjalan. “Termasuk
kontrak Natuna.”
Semua kontrak yang tidak

Foto : TATAN/Dok. Pertamina

Semua Kontrak Energi Harus untuk
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Jusuf Kalla mengingatkan agar seluruh kontrak yang berkaitan dengan energi haruslah fair untuk kepentingan Indonesia
di acara Seminar Blok Natuna Timur dan Kedaulatan Negara.

adil, masih kata Kalla, harus
bisa diatur ulang.
Namun di lain sisi, Kalla
mengakui bahwa kita tidak
bisa mengabaikan aspek geo
politik. Ia juga mengatakan,

jangan sampai sumber daya
alam kita ditentukan hanya
oleh satu bangsa saja karena
bisa membahayakan negara
kita. Ia pun menyontohkan
terjadinya gerakan yang hen

dak memisahkan diri dari
NKRI pada dekade 1950an, yang dikenal sebagai
PRRI/Permesta. “Jadi, jangan
sampai ada monopoli lagi.”
MP
UHK

RU II Dumai Adakan Forum KOMET
DUMAI - Bertempat di wing
kanan Sasana Mitra Bukit
Datuk Dumai, RU II kembali
mengadakan acara Forum
Knowledge Management
Pertamina atau biasa disebut
KOMET pada (31/1).
Acara yang diikuti se
kitar 40 pekerja tersebut me
nampilkan tiga narasumber.
Yaitu, Syaiful Bahri - Man.
TA, Sugeng Firmanto - HSC
Section Head dan Herry
Cahyono - Workshop Section
Head yang diwakilkan oleh
staf Workshop, Mohammad
Baidhowi dan Alhasdi.
Syefrizal dari Quality
Management menjelaskan
tentang tujuan dari diadakan
nya acara KOMET ini. “Acara
ini merupakan salah satu

agenda perusahaan untuk ber
tukar pikiran, karena banyak
pekerja yang sudah pensiun
tidak bisa kita ambil lagi ilmu
yang mereka punya dan ilmu
itu hilang begitu saja. Jadi,
KOMET ini bertujuan untuk
sharing dan menyerap ilmu
yang dimiliki oleh pekerja”.
Narasumber pertama yang
mengawali diskusi adalah
Syaiful Bahri. Dalam waktu15
menit, Syaiful memaparkan
materi tentang “Recycle Gas
Compressor 211/212-C-1”
dan dilanjutkan dengan tanya
jawab. Narasumber kedua
Sugeng Firmanto menyajikan
materi tentang “Memanfaatkan
Tekanan Sisa HC-Unibon
untuk Start-up PL - II Pasca
Kegagalan Power”. Dalam hal

ini Sugeng berharap jangan
sampai terjadi lagi kegagalan
power dan ke depan Kilang
RU II harus menjadi lebih
baik lagi.
Narasumber terakhir ada
lah Mohammad Baidhowi &
Alhasdi. Mereka menjelaskan
tentang “Pemasangan Pipa
Perancah dengan Sistem
Seri”. Sama halnya dengan
pemateri pertama, pemateri
kedua dan ketiga diberi ke
sempatan sekitar 15 menit dan
dilanjutkan dengan diskusi.
Tim Quality Management
RU II berharap kegiatan ini
dapat menambah wawasan
dan ilmu yang bermanfaat
bagi para pekerja RU II dalam
mengoperasikan bisnis di RU
II.MPRU II

KOMET Akbar di RU V Balikpapan
BALIKPAPAN - RU V sukses
mengadakan KOMET Akbar
yang diselenggarakan pada
5 Januari 2011. KOMET
akbar kali ini diisi dengan 10
narasumber dan diikuti oleh
112 pekerja RU V. KOMET
kali ini jadi terasa istimewa

karena tim manajemen RU
V juga mengikutinya. Judul
makalah dan narasumber kali
ini di antaranya Oil System TG
II, III di PP II oleh Edy Januari,
Menghitung Kebutuhan
Spray Water Boiler I oleh
Ketut Warsa, Load Sheding

RU V oleh Syaifullah, dan
Insiden Investigasi oleh Julius
Pasaribu.
Acara ditutup dengan
pemberian souvenir kepada
setiap narasumber atas ke
sed iaannya berbagi ilmu.
MP
RUV

JAKARTA (Investor Daily) - Produksi minyak nasional
pada periode Desember 2010 hingga Januari 2011 anjlok
hingga mencapai kisaran 910-915 ribu barel per hari
(bph). Padahal, sebelumnya produksi minyak beberpa
bulan sebelumnya sempat mencapai level 955-960 ribu
bph. “penurunan akibat cuaca buruk yang menyebabkan
gangguan pengeboran di lepas pantai. Gangguan
pengeboran sempat menghambat produksi dan suplai
sejumlah perusahaan migas, seperti PT Pertamina Hulu
Energi (PHE), Total E&P Indonesie, dan Kodeco Energy
Co. Ltd,” kata Elan Biantoro, Kepala Dinas Humas dan
Hubungan Kelembagaan Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Elan juga
mengakui, produksi minyak Indonesia mulai mengalami
penurunan signifikan sejak terjadi kebocoran pipa
milik PT Trasportasi Gas Indonesia (TGI) di Riau pada
September tahun lalu. Akibat kebocoran pipa tersebut,
produksi minyak di lapangan duri, Riau milik PT Chevron
Pacific Indonesia dan Pertamina turun ribuan barel per
barel per hari.

produksi job pertamina-petrochina
naik jadi 50.455 bph

JAKARTA (Nereca) - Joint Operating Body PertaminaPetrochina East Java (JOB PPEJ) menargetkan produksi
minyaknya di Blok Tuban tahun ini naik sebesar 15
persen dari tahun lalu atau menjadi 50.455 barel per hari
dari produksi tahun lalu hanya 43.790 bph. “Rencana
kenaikan produksi dalam tahun 2011 ini, akibat adanya
pengembangan dari proyek pengembangan tahap 4
lapangan Sukowati dan rencana melakukan pemboran
dua sumur eksplorasi pada South Bungoh 3 dan South
West Mudi di Kabupaten Tuban,” ungkap Bambang
Kardono, GM JOB PPEJ. Dalam pengembangan tahap
4 tersebut, pihaknya akan melakukan pemboran 11
sumur pengembangan. Dua sumur sudah dibor tahun
2010 sedangkan sisanya akan dibor tahun ini. “Dengan
bertambahnya dua sumur produksi tersebut, pihak
operator hingga kini mengoperasikan 14 sumur produksi
Lapangan Mudi, 14 sumur Lapangan Sukowati, dan dua
sumur Lapangan Lengowangi,” jelas Bambang.

teknis pengaturan BBm SUBSIDI TERUS
DIGODOK

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah menyatakan
terus mengkaji rencana penerapan pengaturan BBM
bersubsidi, termasuk waktu dan pengawasan pelak
sanaannya. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh
mengungkapkan dengan kebijakan ini diharapkan tar
get pemberian subsidi bahan BBM semakin menjadi
tepat sasaran. “Kita akan lakukan rencana ini sesuai
kesepakatan dengan DPR. BBM subsidi itu hak rakyat
kecil. Jadi, harus diberikan kepada yang berhak,” ujarnya.
MP
RO
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Menghidupkan Tata Nilai 6C
JAKARTA - Kompetensi pe
rilaku adalah sesuatu yang
tidak terjadi secara otomatis,
tetapi adalah sesuatu yang
harus di-develop. Situasi kerja
kita sehari-hari, lingkungan
kerja kita, harus bisa mem
bentuk kompetensi perilaku.
Masalah kompetensi
per ilaku tersebut dibahas
dalam Workshop Realistic
Situation of 6C in Dailyworks
yang diselenggarakan fungsi
Culture Change – Direktorat
Umum di Gedung Utama Lan
tai 21, Jumat (4/2).
Manager Culture Change
Ernie D. Ginting menyatakan
bahwa sejak digulirkannya
transformasi di Pertamina
tahun 2006, telah melahirkan
tata nilai baru yang disebut
6C, yaitu Clean, Competitive,
Confidence, Customer Focus,
Commercial dan Capable.
“Kita berharap bahwa 6C

Foto :KUN/Dok. Pertamina

PRODUKSI MINYAK TURUN

BERITA

Workshop Realistic Situation of 6C in Dailyworks. Situasi pekerjaan seperti apa yang bisa membentuk kompetensi
perilaku berdasarkan tata nilai 6C.

ini dapat menjadi driver per
ubahan mindset dan perilaku
kita di Pertamina, khususnya
menghadapi lingkungan baru
dari bisnis Pertamina,” kata
Ernie. “Jadi tidak seperti dulu

lagi yang monopoli, sekarang
kita betul-betul dihadapkan
pada persaingan.”
Workshop ini bertujuan
untuk mendengarkan dari para
peserta seperti apakah situasi

pekerjaan seperti apa yang
bisa membentuk kompetensi
perilaku. “Sehingga tata nilai
6C itu hidup dalam perilaku
kita sehari-hari,” kata Ernie.
MP
UHK

RU IV Terima
Penghargaan SMP
dari Kapolres Cilacap
CILACAP - Atas prestasi RU IV dalam
penerapan Sistem Manajemen Pe
ngamanan (SMP) Swakarsa berdasarkan
peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 24 tahun 2007
dengan kategori gold, Polres Cilacap
memb erikan apresiasi khusus yang
diserahkan oleh Kapolres Cilacap AKBP
Rudi Darmoko SIK Msi kepada Manager
General Affairs RU IV drg R Sutarno ber
samaan dengan perayaan HUT Satuan
Pengamanan yang ke-30 di Polres
Cilacap, (12/1). Dalam kesempatan ter
sebut Kapolres Cilacap menyampaikan
bahwa HUT Satpam hendaknya dijadikan
momen untuk melakukan introspeksi
dan evaluasi terhadap berbagai aspek
yang berkaitan dengan eksistensi satuan
pengamanan sebagai mitra Polri dalam
menyelenggarakan fungsi pengamanan
swakarsa.MPRU IV

Foto : RU IV

RESUME Pekan Ini

Utamakan Safety, Tidak Hanya di Bulan K3
PLAJU - Kesadaran terha
dap safety sudah baik jika
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Untuk mencapai
target 100 persen safety, harus
dengan disiplin, patuhi aturan
dalam setiap tindakan dan
merespon setiap pekerjaan
dengan mengutamakan safety.
Jangan hanya dilakukan hanya
di bulan K3 saja,” ujar GM RU
III Ardhy N. Mokobombang
pada pembukaan Bulan K3
Nasional di halaman kantor
HSE RU III, (26/1).
Lebih lanjut Ardhy menga
takan, kepedulian melaku

kan intervensi, disiplin ter
hadap penggunaan alat pe
lindung diri setiap masuk
kilang harus menjadi budaya
bagi pekerja dan mitra kerja
yang beraktifitas di dalam
kilang. “Mengingat pentingnya
safety, bila melihat sesuatu
yang unsafe condition, harus
melakukan intervensi, bila
perlu menyetop pekerjaan se
mentara dan bila sudah aman
bisa dilanjutkan kembali,”
tandasnya.
Dikatakannya, semua
yang beraktifitas dalam ki
lang, harus merasa bahw a

HSE merupakan tanggung
jaw abnya dan HSE bagian
dari diri sendiri, sehingga se
tiap melaksanakan aktifitas
harus merasa memiliki dan
meyakinkan bahwa alat pe
lindung diri sudah siap untuk
melaksanakan pekerjaan itu,
bila semua pekerja dan mit
ra kerja selalu sadar akan
pentingnya safety, bisa mem
pertahankan jam kerja aman
tanpa kecelakaan.
Mengutamakan safety
bukan hanya pada pekerja,
tetapi juga kepada mitra
kerja. Komitmen Pertamina

pada awal tahun lalu untuk
melaksanakan contractor
safety management system
(CSMS) harus tetap dipegang
teguh seluruh mitra kerja yang
beraktifitas di lingkungan
RU III. Tentunya sesuai
dengan standar dan kaidah
safety, yang hasilnya dapat
meningkatkan performance
RU III .
Ardhy mengingatkan,
pada tahun ini kemampuan
Tim Bantuan Keadaan Da
rurat (TBKD) harus diting
katkan lagi dengan latihanlatihan yang sesuai dengan

kondisi dan peralatan yang
ada. “Upskilling diperlukan
agar TBKD benar-benar siap
mejadi barisan terdepan
bila menghadapi keadaan
emergency di lingkungan ki
lang,” jelasnya.
Untuk memeriahkan bulan
K3 tahun ini, pada 26 Januari
hingga 20 Maret, RU III akan
mengadakan beberapa lomba.
Yakni, lomba pemadaman
kebakaran, HSE Award, Kuis
K3, Cerdas Cermat k3 dan
Penyuluhan K3.
Selain mendengarkan
pengarahan dari GM RU III,

upacara juga diisi dengan
penyerahan bendera K3 oleh
GM RU III kepada Ketua
Panitia Bulan K3 Slamet
Heriyadi, diikuti oleh Tim
Manajemen RU III, Section
Head, pekerja, mitra kerja,
Tim TBKD.
Upacara K3 tahun ini
dip impin oleh komandan
upacara Hari Hara (HSE),
pembacaan laporan apel
siaga oleh Andi Anto (HSE)
dan laporan kegiatan Bulan
K3 oleh Slamet Heriyadi.MP
RUIII

DINAMIKA

Transformasi

No. 07

Tahun XLVII, 14 Februari 2011
Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR)
silakan menghubungi:
HR Contact Center
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(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
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Rekomendasi Hasil Asesmen
Implementasi KOMET
Forum Coaching OFI PQA
Menginterpretasi dengan Tepat,
Menyusun Aksi Lanjut dengan Akurat
Selama empat kali periode triwulanan para aplikan yang telah mengikuti PQA (Pertamina
Quality Assessment) tahun 2008 dan 2009 bersama-sama dengan para examiner senior yang
tergabung dalam ExPert (Examiner Pertamina) Team melakukan rapat konsolidasi penyelesaian
outstanding OFI-AFI PQA. Rapat tersebut merupakan forum koordinasi yang membahas
masalah progress penyelesaian Opportunity for Improvement (OFI), dan memonitor sejauh
mana tindak lanjut OFI tersebut mampu diselesaikan.
Tidaklah mudah pada awalnya dalam menyelenggarakan rapat konsolidasi tersebut.
Beberapa kendala yang ditemui antara lain adalah adanya perbedaan pemahaman antara
aplikan dan si examiner dalam mengintepretasikan atau menerjemahkan maksud OFI.
Perbedaan pemahaman tersebut dapat menjadi hal yang sangat mendasar yang dapat
menghambat proses penyelesaian OFI. Kesalahan dalam penafsiran OFI menyebabkan action
plan atau yang biasa disebut Action for Improvement (AFI) yang disusun menjadi tidak efektif
atau tepat sasaran.
AFI yang tidak efektif menyebabkan banyak kegiatan yang timbul menjadi sia-sia. Tidak
hanya menghabiskan waktu dan tenaga dalam upaya implementasinya namun juga tidak sedikit
biaya yang telah didedikasikan demi implementasi AFI. Sehingga sangat disayangkan apabila
sudah banyak sumberdaya yang tercurahkan demi terlaksananya AFI namun tidak signifikan
dalam mengakselerasi pencapaian kinerja aplikan ke arah yang lebih baik.
Motivasi itulah yang akhirnya mencetuskan suatu kegiatan strategis yang merupakan
rekomendasi hasil Quality Management Forum tahun 2010 pada 27 – 28 Desember lalu di
Medan. Kegiatan itu adalah Forum Coaching OFI hasil PQA yang ditujukan kepada para
aplikan yang baru saja menyelesaikan PQA pada tahun 2010. Suatu kegiatan internal yang
memberdayakan para expert team yang notabene adalah para team leader dari proses PQA
tersebut yang tentu saja lebih paham akan maksud dari OFI yang merka susun sebagai suatu
bentuk input perbaikan bagi aplikan.
Sebagai pekerja dari lingkungan internal Pertamina, expert team tersebut tentu juga lebih
paham mengenai proses bisnis dari aplikan jika dibandingkan dengan harus memberdayakan
konsultan eksternal Perusahaan yang belum tentu paham proses bisnis aplikan dan mampu
mengintepretasikan OFI dengan benar serta tentu saja dengan biaya yang tidak sedikit.
Forum coaching yang dimotori oleh expert team internal Perusahaan ini sangat membantu
dan memudahkan bagi para aplikan dalam menyusun AFI yang efektif, implementatif dan
terstruktur serta tentunya tidak menyimpang dari rel Misi Perusahaan serta yang tidak kalah
pentingnya… it’s for free.. alias gratis atau “gretong”, istilah anak muda sekarang. Hehehhehe..
Dilaksanakan selama dua hari yaitu tanggal 31
Januari – 01 Pebruari 2011, coaching ini diawali dengan
forum konsolidasi untuk menyamakan persepsi antar
expert team kemudian dilanjutkan dengan coaching
untuk Anak Perusahaan di sesi siang hari pertama.
Pada hari kedua, coaching dikhususkan untuk Direktorat
Pengolahan dan fungsi Sekretaris Perseroan di sesi pagi,
kemudian dilanjutkan dengan PT Pertamina EP dan Anak Perusahaan PEP pada sesi siangnya.
Diikuti oleh sekitar 24 Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan yang berasal
dari duapuluh satu aplikan peserta PQA tahun 2010 dan dua aplikan yang masih mempunyai
outstanding OFI di tahun 2010 serta di fasilitatori oleh
sekitar dua belas orang expert team yang merupakan
team leader saat proses asesmen.
Coaching yang padat dan intensif yang
dilaksanakan selama dua hari itu telah menghasilkan
OFI yang telah ter-breakdown menjadi rencana kerja
yang terstruktur, implementatif dan terukur baik secara
kualitas hasil maupun waktu yang tergambar dalam
suatu kertas kerja yang menjadi alat bantu para aplikan untuk memonitor AFI mereka.
Dengan selesainya coaching ini bukan berarti selesai sampai disini tugas kita. Namun justru
ini merupakan “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan dengan tindak lanjut yang
termonitor dan terkontrol yang akan dilaporkan atau dipertanggungjawabkan pada awal bulan
April mendatang, yaitu dalam Rapat Konsolidasi Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA untuk
Triwulan I, Triwulan II dan seterusnya.
Jadi memang benar kita tengah ikut dalam suatu kelompok yang tengah melakukan
pemanasan dan bersiap untuk berlari perlahan kemudian lama-lama menjadi kencang untuk
mencapai garis Finish secara bersama-sama. So.. get prepare.. ☺

Hasil analisa dari asesmen implementasi KOMET seperti yang telah diulas pada kolom
Q-Corner di Media Pertamina Edisi 7 Pebruari 2011 yang lalu menghasilkan beberapa
rekomendasi untuk meningkatkan dan mengembangkan budaya berbagi pengetahuan di
Pertamina, yaitu :
1. Organizational Culture atau Budaya Organisasi dimana kegiatan berbagi pengetahuan
sebagai suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu organisasi.
Direkomendasikan beberapa kegiatan sebagai berikut :
- Sosialisasi Tata Nilai dengan cara yang lebih impactful (penajaman interpretasi dan
aplikasinya) melalui tahapan pengembangan budaya antara lain; menformulasi tata nilai
yang mendukung knowledge culture, internalisasi nilai-nilai, dan menetapkan mekanisme
yang mengikat untuk terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.
- Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) dijadikan mandatory program bagi seluruh
level Pekerja di Pertamina. Dimana kegiatan pengembangan pekerja adalah sebuah sistem
baku dan terencana.
2. Leadership / Champion mendapatkan nilai “very favorable”, namun tetap diperlukan usaha
untuk menjaga dan meningkatkannya dengan :
- Memberikan modul-modul pelatihan Pekerja untuk menjadi knowledge workers, termasuk
para managers, sebagai penyetaraan pemahaman mengenai KOMET.
- Implementasi nilai-nilai dan kegiatan-kegiatan KOMET sebaiknya dikaitkan dengan kegiatankegiatan SDM.
3. Innovation yang dihasilkan dari kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) yang
disusun oleh gugus/kelompok mutu telah berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya,
direkomendasikan agar implementasi inovasi ini lebih jauh melibatkan customer dan supplier.
4. Intellectual Capital merupakan dimensi yang memiliki presentase “favorable” terkecil
dibandingkan dengan 7 (tujuh) dimensi MAKE lainnya. Berikut ini rekomendasi yang diberikan
untuk dimensi ini :
- Sosialisasi pemahaman pentingnya Intellectual Capital dalam knowledge based
organization, diantaranya dengan melakukan pengembangan kompetensi pekerja untuk
mengelola Intellectual Capital yang dimiliki melalui pelatihan dan pengembangan sistem
penghargaan
- Penyelenggaraan ajang penghargaan mengenai Intellectual Capital yang dijadikan sebuah
ajang prestisius bagi para pekerja (reward, incentives, dsb.).
5. Sharing & Collaboration di Pertamina telah berjalan dengan baik didukung dengan adanya
pelaksanaan Forum KOMET yang telah dilaksanakan secara rutin. Pengembangan
selanjutnya adalah dengan pembentukan Community of Practice (CoP) yang melakukan
sharing melalui media on-line dan off-line.
6. Organizational Learning merupakan inisiatif learning yang disediakan oleh perusahaan,
namun belum termanfaatkan dengan baik, seperti e-learning. Berdasarkan hal tersebut maka
direkomendasikan untuk :
- Pemanfaatan fasilitas/infrastruktur pendidikan yang tersedia secara off-line dan on-line
secara maksimal.
- Membangun budaya coaching, dimana coaching dilakukan dimana saja, kapan, dan oleh
siapa saja yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan.
7. Customer Knowledge memiliki banyak sekali inisiatif untuk mengelola dan
mengembangkannya, namun kegiatannya masih silo dan belum selaras. Berikut ini
rekomendasi yang dapat dilakukan :
- Integrasi customer database dengan CRM yang didukung oleh customer intelligence
sehingga data dan informasi yang didapat lebih akurat.
- Mengadakan pertemuan dengan para pelanggan untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang
akurat untuk berkolaborasi dalam menghasilkan perbaikan.
8. Organization Value yang didapat dari Manfaat KOMET sudah mulai terasa oleh para pekerja.
Namun, hasil nyata daripada KOMET belum dapat dirasakan maupun diukur. Berikut ini
rekomendasi untuk organization value :
- Pemetaan KOMET terhadap kinerja perusahaan dan pekerja Pertamina, dengan pembuatan
value chain dari program-program KOMET untuk mencari nilai nyata dari inisiatif-inisiatif
tersebut.
- Pemetaan ini kemudian dimanfaatkan juga sebagai dasar perumusan ukuran pencapaian
KOMET atas target-targetnya.
Diharapkan rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan sehingga pengembangan
KOMET dapat terus berjalan untuk mendukung Pertamina menjadi Best Practice Industri Minyak
dan Gas di Indonesia dan Global.•
oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

Oleh : Dewi H – Tim QM
http://intra.pertamina.com/KOMET

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
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Jalin Kerjasama,
Bangun Komitmen Sustainability
“OPI Program”

Judul Buku :
Creating Land of Golden Opportunity
30 Tahun Perjalanan Summarecon
Penulis :
Hermawan Kartajaya, Yuswohady,
Mathilda M.F. Christynar
Penerbit :
MarkPlus & Co
Kolasi :
xxv + 358 halaman
Awalnya rawa-rawa, 30 tahun per
jalanan Summarecon berawal dari
sebuah tanah rawa di pinggiran utara
Jakarta. Berbekal kerja keras dan keteku
nan, membangun sebuah tanah harapan.
Kini kerja keras 30 tahun itu telah menuai
hasil yang membanggakan. Sebuah kota
masa depan, kota Kelapa Gading. Hari
ini Kelapa Gading Permai yang sekarang
disebut Summarecon Kelapa Gading
telah menjadi kota semarak penuh warna.
Sebuah kota cantik yang menghimpun
perumahan asri dan apartemen, com
munity club, mal dan pusat perbelanjaan,
sentra jajan dan makanan, serta lifestyle
centre. Sebuah kota yang menjadi
pusat tujuan wisata belanja terkemuka
di negeri ini.
Saat ini Kelapa Gading merupakan
salah satu kawasan hunian dan bisnis
paling bergengsi dan paling mahal di
Jakarta. Seorang analis bursa saham
menyebut Summarecon sebagai “Jewel
in the Crown” karena kinerjanya yang
san gat bagus dibanding perusahaan
properti lainnya, yang terutama didorong
oleh kinerja mal yang fenomenal.
Saat diwawancarai oleh tim penulis,
Soetjipto sang pendiri Summarecon tidak
pernah membayangkan Kota Kelapa Ga
ding akan menjadi seperti sekarang ini.
Motivasi beliau saat pertama beli tanah
Kelapa Gading hanya untuk menjualnya
kembali kepada pemerintah dikarenakan
saat itu Pemerintah sedang berencana
untuk membangun Jalan Perintis Ke
merdekaaan yang menghubungkan
kawasan Senen ke arah Pulo Gadung.
Soejipto yang pada saat itupun mem
proklamirkan Blok M-Kelapa Gading
harus menyamai Blok M-Kemayoran.
Bagaimana Kelapa Gading bisa
semaju dan sedinamis itu? Pelajaran ter
penting secara gradual selama 30 tahun
Kelapa Gading telah bermetamorfosa
menjadi sebuah “economic cluster” yang
begitu dinamis dan memiliki produktivitas
kawasan yang sangat tinggi. Di kawasan
Kelapa Gading pelaku bisnisnya tersedia,
infrastruktur mal, rukan-rukan, dan pusatpusat makanan komplet. Industri penun
jang dari segi pendanaan juga lengkap
tersedia karena puluhan bank ada di sini,
komponen penunjang lain seperti event
juga sering diadakan.
Itulah faktor kunci kenapa berbisnis
di Kelapa Gading selalu membawa “hoki”
kepada para pebisnis. Interaksi positif di
dalam cluster ini pula yang menyebabkan
bisnis apapun menjadi mudah berkem
bang di kawasan ini. Ya, begitulah Kelapa
Gading telah membentuk diri menjadi
cluster yang sedemikian dinamis, roda
value-creation activities pun berputar
cepat dan semakin cepat saja.
Buku ini sengaja dikemas oleh tim
penulis dengan gaya penulisan story
telling, yang dilengkapi dengan puluhan
gambar yang eksotis baik foto mengenai
Summarecon tempo dulu maupun fotofoto art mengenai proyek yang dikem
bangkan oleh Summarecon. Tim penulis
berharap pembaca dapat menemukan
pelajaran bisnis berharga dalam buku ini
yang mungkin tidak ditemukan di dalam
teks-teks strategi lainnya. Tim penulis
yakin pembaca akan menemukan begitu
banyak insight dan business wisdom dari
perjalanan panjang bisnis Summarecon
selama 30 tahun.MP PERPUSTAKAAN
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kita hanya volume produksi dan yield) karena kondisi eksternal yang
berpihak ke kita (spread harga minyak mentah-produk yang besar),
namun sekarang dalam RKAP 2011 ini kita diminta memberikan
keuntungan sebesar Rp 17,7 Trilyun dengan kondisi eksternal yang
lebih menekan Pertamina.

Go….. Go…… OPI !!!! kata-kata yang sederhana, mudah
diucapkan, mudah diingat, namun penuh makna. Pekikan kalimat
itu selalu berkumandang dalam jiwa pekerja Direktorat Pengolahan
yang tersebar di seluruh Indonesia, karena memang dengan kata-kata
yang sederhana itu memberikan energy yang luar biasa bagi diri yang
mengumandangkannya. Demikian pula bagi yang mendengarkannya,
juga memberi kan kesan yang tidak kalah dampaknya, yakni
menumbuhkan semangat untuk bergerak dan berubah dari kondisi
yang terkesan nyaman membuat terlena, namun dapat menuju
kehancuran, menjadi kondisi yang lebih dan lebih baik lagi.
Program OPI yang merupakan program Tranformasi Direktorat
Pengolahan dilaksanakan sejak 12 September 2007 yang sejalan
dengan transformasi Pertamina yang mengambil tema fundamental
dan strategis, dalam tema strategis pengolahan mendorong proses
pembenahan perbaikan kinerja di semua aspek yang meliputi 4
workstream yaitu technical, management Infrastructure, mindset &
capabilities dan leadership. Tantangan perjalanan transformasi di
Pengolahan adalah pada usaha menjamin sustainability-nya.
Komitmen untuk menjamin
dan menjaga keberlanjutan
Program Operational Performance
Improvement (OPI) tersebut
ditunjukkan oleh Direktur
Pengolahan Edi Setianto yang
secara konsisten membimbing dan
mengarahkan jalannya Program
OPI Bootcamp, bagi seluruh pekerja yang pernah digembleng sebagai
OPI Coach. Hingga saat ini telah dicetak 89 pekerja unggulan, baik
yang masih di Fungsi OPI maupun yang sudah kembali ke fungsi
lini. Program bootcamp kali ini dikemas dalam Program “OPI To
Transformation Engine”, berlangsung di Bandung selama 2 hari pada
tanggal 28-29 Januari 2011. Bootcamp diikuti oleh 52 pekerja versus
89 pekerja yang diharapkan hadir.
Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pengolahan, pada
awalnya program OPI dirasa sangat sukses memberikan impact
kepada Direktorat Pengolahan, namun memasuki tahun ketiga impact
OPI mengalami stagnasi dengan berbagai permasalahan yang
terjadi, sehingga banyak yang menilai program OPI gagal, namun
sesungguhnya yang terjadi adalah tantangan yang dihadapi dari tahun
ketahun terus meningkat, tuntutan stakeholder terus bertambah, bila
program OPI tidak ditingkatkan, maka akan tergilas.
Terungkap pula dalam pengarahan Direktur Pengolahan Bp Edi
Setianto, dahulu kita membeli minyak mentah dari pihak-pihak yang
menawarkan ke kita, namun sekarang kita dituntut untuk aktif mencari
jenis minyak mentah yang murah dan cocok untuk Kilang dalam
rangka menekan feed cost…ini hal yang baru di kita. Juga dijelaskan
kalau dulu kita tidak pernah dituntut untuk mendapatkan margin (KPI

OPI

Operational
Performance
Improvement

Sejalan dengan itu OPI Coach haruslah menjadi ‘teman’
management dalam menghadapi segala tantangan hari ini dan
ke depan, haruslah menjadi Transformation Engine di Direktorat
Pengolahan.
Program hari pertama; berisi kegiatan dalam classroom yang
difokuskan pada :
- Tantangan yang akan dihadapi oleh Direktorat Pengolahan
- Harapan Stakeholder kepada Direktorat Pengolahan.
- Overview perjalanan Program OPI Horison I dan II
- Overview bagaimana peran OPI Coach untuk tahun ke depan
- Review & refleksi Module OPI
- Komitmen para OPI Coach didalam mendorong program trans
formasi
Program hari kedua; diisi dengan Program Outbound dengan
mentengahkan tema team
building melalui permainan War
of games (paintball) dan Rafting
Adventure di Situ Cileunca
Pangalengan – Bandung. Fokus
utama permainan ini selain
membentuk kerjasama tim
juga membentuk mental berani
menjalani tantangan fisik, yang
mungkin melebihi batas kemampuan dirinya ini. Lesson learnt dari
acara hari kedua ini adalah (1) kerjasama tim akan berhasil ketika
terjadi proses dan pembagian peran dan tanggung jawab yang tepat,
(2) setiap OPI coach diharapkan berani menghadapi segala tantangan
seberat apapun ke depan, dan bila dilakukan dengan semangat,
rendah hati dan ketulusan cinta maka hasilnya akan sangat bermakna
bagi kejayaan Kilang Pengolahan
Secara keseluruhan program dua hari itu berjalan dengan lancar
dan sukses dengan komitmen bersama menjaga sustainability
Program OPI di Direktorat Pengolahan. Pada hari pertama di akhir sesi
telah ditandatanganinya lembar komitmen oleh seluruh peserta, agar
setiap coach memainkan peran kunci dalam program transformasi
di Direktorat Pengolahan secara nyata dan berdaya guna. Sebagai
individu seorang OPI coach dituntut untuk secara proaktif mengambil
peran dan berkonstribusi dalam menjawab tuntutan proses bisnis di
Dit Pengolahan.•
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BULAN K3 NASIONAL 2011,
HSSE corporate adakan program Kantin Sehat

Pimpinan Proyek Sungai Penuh
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : PGE

doddy satyajit s.

Foto : HSE

Pimpinan Proyek Kotamobagu
PT Pertamina Geothermal Energy

Kunjungan KULAP Teknik Lingkungan Mahasiswa
ITB ke RU V

Foto : PGE

agus a. zuhro

Manager Pemboran PT PGE
PT Pertamina Geothermal Energy

Balikpapan - Pada 11 Januari 2011, di Main Hall Benua
Patra, RU V Balikpapan menerima kunjungan MahasiswaTeknik
Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Jurusan Lingkungan
yang dipimpin Dosen pembimbing Beno. Para Mahasiswa diterima
oleh Publik Relation yang diwakili oleh P.M Rahayu, Wahyudi dan
Staff Process Engineering Imam dan Ratih. Dalam acara ini seperti
biasa mendapatkan Safety Post dari Public Relation. Sementara
untuk presentasi mengenai Pertamina khususnya Proses Pengo
lahan disampaikan oleh Bagian Process Engineering Ratih dan
Imam. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang menarik
karena para mahasiswa banyak bertanya tentang perubahan
Pertamina, proses pengolahan dan penanganan BBM di Indonesia
khususnya oleh Pertamina. Dalam kesempatan tersebut, Beno
mengingatkan, mahasiswa dapat memanfaatkan waktu yang ada
ini untuk menggali sebanyak mungkin ilmu yang terkait dengan
dunia industri migas, khususnya di RU V ini. MP RU V

Warung Kopi

Mati Mendadak

Berita kematian artis dan anggota DPR almarhum
Adjie Massaid menjadi pembicaraan di seantero
Indonesia. Termasuk di warung kopi Mang Warta.

Pak Rudi
Iyum
Ujang
Pak Imron

Nano

Pak Imron

Nano

Pak Rudi

Nano
Pak Rudi

Pak Imron

Mengawali Cleaning Fin Fan, FOC I Gelar Doa Bersama
CILACAP - Mengawali pekerjaan cleaning fin fan di area FOC I
11E50, digelar doa bersama di ruang rapat FOC I pada 10 Januari
2011. Doa bersama diikuti oleh sejumlah pekerja FOC I, Maintenance
Area 1 dan HSE serta mitra kerja PT Dwi Hasta sebagai pelaksana.
Pada kesempatan ini FOC I Section Head Sugiyanto mengimbau
para pelaksana pekerjaan untuk memperhatikan faktor safety.
Setiap mengawali pekerjaan selalu dilakukan toolbox meeting dan
pengecekan peralatan kerja. Hal senada juga disampaikan oleh
Masrudy Situmorang (MA I). Dikatakannya bahwa baik pekerja dan
mitra kerja adalah satu tim sehingga harus saling mengingatkan terkait
faktor safety. Heru (HSE) juga menyampaikan komitmennya untuk
selalu mengawasi jalannya pekerjaan cleaning 20 fin fan ini. Mustolih
dari PT Dwi Hasta sebagai pelaksana pekerjaan menyatakan siap
bekerja dan menyampaikan komitmennya untuk selalu mematuhi
peraturan safety seperti penggunaan alat pelindung diri, pemenuhan
prosedur kerja dan instruksi pengawas.MP RU IV

Foto : RU II

Iyum

: Heee, Yum... jangan ngelamun terus...
Beres-beres atuh sebentar lagi tambah
banyak pekerja yang mau sarapan....
: Iya, iyaaa.... Mang mah gak ngerti
perasaan Iyum.... Lagi sedih nih...
: Kenapa Yum?
: Iyum ikut berduka cita Pak... Kan Adjie
Massaid meninggal.
: Alahh... si Iyum.. Istri bukan, sodara
bukan... sampe segitunya ikut sedih....
: Ya gak apa-apa Jang... Itu
namanya Iyum berempati... Saya
rasa masyarakat banyak yang gak
nyangka...
: Iya yah Pak... Kurang apa coba... Udah
ganteng, kedudukan punya, anak luculucu, istri cantik, duit banyak, masih
muda, sehat...
: Itu namanya kehidupan No... Gak
ada yang abadi. Kalau Allah sudah
berkehendak, gak ada yang bisa
menghalangi.
: Denger-denger meninggalnya abis
maen bola ya Pak... wah, padahal saya
hobi berat olahraga lho, apalagi maen
bola. Kok bisa ya...
: Ya bisa aja... Coba deh kamu baca
koran. Gak cuma Adjie Massaid, ada
Benyamin S, Basuki, dan beberapa
pemain bola internasional mengalami
hal yang sama dengan Adjie.
: Haaa... Jadi takut main bola kalo begini
caranya Pak....
: Ya gak usah segitunya donk. Olahraga
itu bagus untuk kesehatan. Tapi jangan
diforsir. Pilih olahraga yang tepat
sesuai dengan kondisi fisik. Jangan
lupa juga, harus ada pemanasan
sebelum olahraga. Buktinya saya tetap
bugar walau udah kepala lima. Iya kan?
: Kita ambil hikmahnya aja. Kapanpun
dipanggil Allah, kita harus siap dan
sudah punya ‘bekal’ berupa amal
ibadah yang banyak....MP

30 BPS 2010 Siap Magang di Corporate Shared Service
JAKARTA - Pada Senin (31/1) Corporate Shared Service (CSS)
menerima calon pekerja yang tergabung dalam program Bimbingan
Program Sarjana (BPS) Pertamina tahun 2010. Rombongan BPS yang
berjumlah 30 orang tersebut diterima dan diberi pengarahan oleh SVP
CSS, Burhanuddin A.E di Ruang Pertamax, Lantai 21 Gedung Utama
Pertamina. Dalam sambutannya, Burhanuddin berharap agar semua
BPS CSS dapat mengikuti semua tahapan pembelajaran, baik materi
fungsi maupun tahap on the job training di masing-masing fungsi CSS
yang akan berlangsung selama satu tahun. Selain itu, Burhanuddin
juga memberikan penjelasan mengenai sejarah, visi dan misi CSS serta
fungsi CSS dalam mendukung bisnis Pertamina dengan menerapkan
ICT secara terintegrasi. BPS CSS 2010 ini merupakan gabungan dari
batch pertama sebanyak 7 orang dan batch kedua sebanyak 23 orang. Diharapkan para BPS CSS 2010 ini mempunyai kemampuan yang andal dan
memberikan semangat baru dalam transformasi yang sedang dijalankan Pertamina menuju perusahaan minyak nasional berkelas dunia. MPCSS

KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS
DIPONEGORO KE PERTAMINA PUSAT

Foto : WIDODO/Dok. Pertamina

Mang Warta

JAKARTA - Sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan
bulan K3 Tahun 2011, fungsi Occupational Health - HSSE Corporate
melaksanakan program kantin sehat di lingkungan perkantoran
Jakarta. Program ini menggandeng fungsi General Support, Medical
HR, Koperasi Wanita Patra dan seluruh vendor jasa kuliner (penjaja
makanan). Kegiatan ini diawali dengan penyuluhan mengenai
prinsip-prinsip higiene dan sanitasi pengolahan makanan yang
disampaikan oleh Subdit Higiene Sanitasi Pangan Kementrian
Kesehatan RI pada tanggal 26/1/2011 kepada seluruh vendor dan
pengelola. Pada 29/1 telah dilakukan kerja bakti pembersihan kantin,
pelaksanaan pest control dan pengecatan ulang di lokasi Kantor
Pusat . Program serupa akan dilaksanakan juga di lingkungan Kantor
Perkapalan, PLC dan MTC. Dengan meningkatnya pengetahuan
pengendalian hygiene sanitasi lokasi tempat makan, perlengkapan
masak & makanan diharapkan dapat menunjang kesehatan pekerja
dan dapat mencegah penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya
yang dapat timbul dari penyajian makanan yang tidak baik.MP HSE

Foto : RU V

Foto : PGE

TIMBUL H. SILITONGA

JAKARTA - Sebanyak 140 mahasiswa Jurusan Manajemen
angkatan 2008 dari Fakultas Ekonomi Universitas Dipo
negoro (Undip) Semarang berkunjung ke Pertamina pada
Selasa (25/1). Rombongan yang diantarkan tiga dosen
pembimbing, diterima Manajer Data & Informatika Ifki
Sukarya di Gedung Utama Lantai Ground. Rombongan
mendapat penjelasan tentang sejarah Pertamina dan
perannya sebagai powerhouse Indonesia.MPUHK
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anak perusahaan

PHE ONWJ Gelar
Best Driver Award 2010
JAKARTA – Sebagai perusahaan yang selalu
mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatannya,
Anak perusahaan PT Pertamia Hulu Energi (PHE), PHE
ONWJ belum lama ini melaksanakan pemilihan Best
Driver Award 2010. Acara tersebut merupakan wujud
kepedulian dari management terhadap kinerja driver
PHE ONWJ dalam rangka meningkatkan quality service
dan peningkatan safety performance dalam mendukung
kegiatan operational PHE ONWJ.
“Kami sangat antusias dengan even yang digelar
oleh Divisi Transportation ini. Besar harapan kami dari
manajemen bahwa even ini terus dipertahankan dan
menjadi salah satu tools untuk meningkatkan spirit driver
dalam memberikan excellent service kepada semua
user. Diharapkan pemilihan ini bisa lebih memotivasi
driver untuk meningkatkan service level kepada semua
user di lingkungan PHE ONWJ maupun pihak eksternal,”
ujar VP PHE ONWJ, Ignatius Tenny Wibowo.
Dengan jumlah driver saat ini yang mencapai 47
personil yang tersebar di beberapa zona service,
persaingan untuk mendapatkan gelar sebagai driver
terbaik menjadi semakin ketat. Adapun zona services
yang ikut dalam penilaian antara lain Pool Arkadia
Office, Marunda, Muara Karang, Tanjung Priok, MB2,
Operational Support dan APN Project.
Walau demikian, semangat untuk selalu berusaha
memberikan yang terbaik dan meningkatkan kinerja
senantiasa menjadi spirit positif semua driver untuk
selalu berbenah.“Semangat improvement dan safety
senantiasa menjadi standard campaign bagi semua
personil Transportation kami,” kata Tenny.
Indikator penilaian Best Driver 2010, yaitu dispatcher,
admin, mechanic dan management. Bobot yang paling
besar nilainya antara lain tidak pernah melakukan
minor/near miss accident (12,5%). Laporan Drive Right
DSS (Driver Safety Score Summary), kemampuan
berkomunikasi dengan user (10%) dan checklist harian
pemeriksaaan kendaraan (10%).MPPHE ONWJ
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PHE Targetkan Produksi 141 mboepd
JAKARTA – Anak perusahaan
Pertamina yang bergerak
dalam pengelolaan operasi
dan portofolio usaha sektor
migas, PT Pertamina Hulu
Energi (PHE) tahun ini menar
getkan peningkatan produksi
migas sebesar 141 MBOEPD
atau meningkat 14 persen di
bandingkan tahun 2010.
Hal tersebut terungkap
dalam Town Hall Meeting
PHE di Ruang Audiotorium
Gedung Kwarnas Pramuka,
(26/1). Guna mewujudkan hal
tersebut PHE mempersiapkan
tujuh inisiatif strategis yang
diharapkan bisa mendukung
target RKAP di 2011.
“Insya Allah target tersebut
dapat terwujud. Ketujuh inisiatif
tersebut kami susun dalam
rangka mendukung grand
strategy kami di tahun 2011
yakni terciptanya optimalisasi
produksi aset-aset existing
& pertumbuhan aset melalui
exploration activity,” ungkap
Dirut PHE, Dwi Martono.
Pertama, peningkatan
pengawasan proyek investasi
tahun 2011 dengan penerapan
project management dan
risk management. Kedua,
pen ingkatan efisiensi bia
ya operasi melalui cost
structures analysis. Ketiga,

pemberian dukungan secara
aktif kepada JOB dan BOB
untuk pencapaian target pro
duksi melalui services le
vel agreement/time sharing
agreement.
Keempat, peningkatan
kualitas Health, Safety &
Environment (HSE). Kelima,
pengkajian dan pelaksanaan
divestasi ; Keenam, pengam
bilalihan operasi West Ma
dura Offshore. Ketujuh, pe
ngembangan energi alternatif
CBM dan Shale Gas.
Dwi menambahkan, untuk
2011, total rata-rata produksi
minyak diharapkan meningkat
sebesar 66 ribu BOPD atau 24
persen dibandingkan rata-rata
produksi minyak tahun 2010
(54 ribu BOPD). Sedangkan
untuk gas yang pada tahun
2010 mencapai 403 MMSCFD,
kini diharapkan meningkat
menjadi 430 MMSCFD.
Dengan tingginya target
di 2011, PHE akan mening
katkan total nilai inv est asi
menjadi sebesar Rp 6,1 tri
liun atau 63 persen dib an
dingkan tahun 2010 (Rp 3,7
triliun). Investasi tersebut
rencananya akan digunakan
untuk pemboran eksplorasi,
pemboran pengembangan,
pengembangan Lapangan

Foto : KUN/Dok. Pertamina

KIPRAH

Direktur Utama PHE Dwi Martono menjelaskan tujuh inisiatif strategis yang
dilakukan PHE untuk RKAP 2011.

South Sembakung, pengem
bangan Lapangan Senoro Toili,
pengembangan Lapangan
APNF dan pembangunan fa
silitas DSLNG.
Dengan adanya rencana
kegiatan tersebut, diharapkan
tahun 2011 PHE mendapatkan
tambahan dari hasil kegiatan
eksplorasi minyak sebesar
23 MMBO dan Gas sebesar
40 BSCF. Sedangkan untuk
hasil produksi, perusahaan
menargetkan peningkatan
minyak 13,683 BOPD dan gas
sebesar 54 MMSCFD.
“Dengan pencapaian ter
sebut, kami harap laba ber
sih PHE pada tahun ini ikut
terdongkrak sebesar Rp 4,6
triliun atau meningkat 22
persen dibandingkan tahun
2010,” tambah Dwi.
Sementara untuk hasil

pencapaian produksi minyak
PHE di 2010 boleh dikatakan
cukup membanggakan. Total
produksi migas di tahun ter
sebut mencapai 123,617
BOEPD atau mengalami
pen ingkatan sebesar 17,5
persen dibandingkan tahun
2009. Bahkan untuk produksi
gas mengalami peningkatan
hingga 48 persen dari target
yang ditetapkan.
Tidak hanya fokus ter
hadap peningkatan produksi
migas, PHE juga menaruh
perhatian besar terhadap
kinerja HSE-nya. Unt uk
itu, tahun ini PHE men
jalankan Contractor Safety
Management System guna
menekan terjadinya kec e
lakaan kerja sehingga meng
hasilkan zero accident di
2011.MPIK

Awal Tahun dengan Tajak Sumur RNT-DZ4
RANTAU - PT Pertamina EP (PEP) Field Rantau, pada 1
Januari 2011 pukul 02.00 mulai menajak Sumur RNT-DZ4 yang
berada di Kampung Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan
Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 8 km arah Timur
kota Kuala Simpang. Kegiatan tersebut merupakan penajakan
RK (Rencana Kerja) tahun 2011.
Sebelum melakukan penajakan Sumur RNT-DZ4, pada 28
Desember 2010, PEP Field Rantau mengadakan doa bersama
untuk keselamatan dan keberhasilan pemboran di lokasi sumur
RNT-DZ4 yang dihadiri oleh Field Manager Pertamina Rantau,

Tim Manajemen, Onshore Drilling Manager Area Nad-Sumbagut,
Supt. Drilling Departement Region Sumatera, Head of Hospital
Pertamina Rantau, para pekerja, pemuka dan tokoh masyarakat
serta masyarakat di sekitar lokasi penajakan.
Dalam kesempatan itu sebagai bentuk kepedulian peru
sahaan, PEP Field Rantau memberikan santunan kepada 201
anak yatim dan kaum dhuafa dari Desa sekitar lokasi RNT-DZ4.
Antara lain dari Desa Kebun Tanjung Seumentok, Alur Bemban,
Paya Meta dan Tanjung Seumentoh. Mereka masing-masing
mendapat santunan sebesar Rp.150.000.

Field Manager PEP Rantau Irwansyah memberikan moti
vasi di atas anjungan Rig-2A. Dalam motivasinya, Irwansyah
menyampaikan bahwa yang dilakukan PEP Rantau adalah
upaya kita bersama untuk mencapai target produksi yang telah
ditetapkan perusahaan. “Semoga apa yang kita laksanakan
dapat dikabulkan oleh Allah SWT,” ujarnya.
Irwansyah juga mengharapkan kepada seluruh pekerja dan
pekarya yang berada di lokasi, agar selalu mematuhi aturanaturan dalam menjalankan tugas untuk menghindari hal-hal
yang dapat menghambat operasional.MPPEP RANTAU

PANGKALAN SUSU – Sebagai upaya menggerakkan agar
pekerja dan pekarya untuk tetap sehat dan selamat serta
mendapatkan manfaat dari lingkungan yang terjaga di tempat
bekerja, Poliklinik PT Pertamina EP Pangkalansusu menggelar
seminar “Occupational Health Awareness” di Guest House
Pangkalansusu, Rabu (29/12)
“Berbicara mengenai aspek HSE tentu tidak hanya
dipandang dari segi keselamatan dan aspek lingkungan hidup
saja, tetapi juga harus menaruh perhatian yang besar terhadap
aspek kesehatan kerja.” ujar Ka. Poliklinik PEP Field Pangkalan
Susu dr Maharani.
Maharani menjelaskan bahwa masalah kesehatan sangat
penting untuk diperhatikan karena bukan hanya menyangkut

kecelakaan kerja saja, tetapi juga dapat menyebabkan penyakit
akibat pekerjaan dan penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan.
Sementara Field Manager PEP Pangkalan Susu Sigit
Gunanto mengharapkan kepada para pekerja yang bersing
gungan dengan pekerjaan yang berisiko agar benar-benar
menghayati makna betapa pentingnya aspek HSE untuk di
implementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari.
“Harapan saya ke depan, pasca kita bertugas di perusahaan
para pekerja yang telah memasuki masa purna tugas dapat
tetap sehat dalam melakukan aktivitas kesehari-hariannya,”
kata Sigit.
Dalam seminar “Occupational Health Awareness” menam

Foto : PEP P.SUSU

Edukasi Kesehatan Kerja di PEP Field Pangkalan Susu

pilkan dua orang pembicara, yaitu dr. Maharani berbicara
mengenai potensi bahaya kesehatan kerja dan indikator ke
elamatan kerja, dan dr. Ida Bagus Adiatmaja dari Kesehatan
Korporat Jakarta.MPPEP P.SUSU
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Mahasiswa Universitas Subang mendengarkan penjelasan tentang
energi terbarukan di pameran Indogas 2011.

Energi Terbarukan
Jadi Prioritas
Foto : WNR/Dok. Pertamina

Jakarta– Pertamina kembali
mendapat kesempatan
menjadi narasumber da
lam dialog Economic
Challenges, bertema Dari
Perusahaan Idaman Menuju
Negara Idaman di stasiun
M e t r o T V. D i a l o g y a n g
membahas tentang strategi
membangun perusahaan
dan negara di era penuh
gejolak ini, menghadirkan
narasumber Direktur Sumber
Daya Manusia Pertamina
Rukmi Hadihartini, Menteri
Kelautan dan Perikanan
Fadel Muhammad, Kepala
BKPM Gita Wirjawan, dan
Ketua KADIN Suryo Bambang
Sulistio.
Dalam talkshow yang
dipandu News Director Metro
TV Suryopratomo tersebut,
dikupas tentang perubahan
strategi bisnis Pertamina
set elah diberlakukannya
UU Migas No. 22 tahun
2001, Pengembangan SDM
Pertamina, serta dukungan
pemerintah untuk dunia usaha
termasuk bagi Pertamina.
“Pertamina harus bersaing
di pasar dimana keran asing
telah dibuka. Kita tidak ha
nya memenuhi kewajiban
menyuplai kebutuhan BBM
tetapi juga harus bersaing

Foto : WIDODO/ Dok. Pertamina

Dialog dari Perusahaan Idaman
menuju Negara Idaman
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Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Rukmi Hadihartini (kedua dari kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel
Muhammad, Kepala BKPM Gita Wirjawan, dan Ketua KADIN Suryo Bambang Sulistio menjadi narasumber dalam
dialog Economic Challenges.

di hilir dengan alpha yang
ditetapkan pemerintah,”kata
Rukmi menjawab pertanyaan
dari moderator.
Berbicara tentang per
saingan usaha dengan pemain
asing, Ketua KADIN Suryo
Bambang Sulistio sependapat
dengan Rukmi. Menurutnya,
jika perusahaan dalam negeri
harus bersaing, tentu saja
harus meningkatkan kualitas
dan pelayanannya. Namun
demikian tetap diperlukan
dukungan dari pemerintah
khususnya dalam memberikan

kemudahan dan kesempatan
kepada perusahaan dalam
negeri agar berkembang.
“Kita jangan underestimate
dengan kemampuan peru
sahaan di dalam negeri. Se
kar ang pemerintah sudah
pro, tetapi harus lebih pro lagi.
Jangan sampai usaha dalam
negeri kehilangan kesempatan
emas untuk berkembang,”kata
Kepala BKPM Gita Wirjawan
menanggapi usulan Ketua
KADIN.
Tak jauh beda dengan
suara Menteri Kelautan dan

Perikanan Fadel Muham
mad, yang ingin terus men
dorong kemajuan dunia usa
ha dalam negeri. “Ketika
kesempatan sudah terbuka,
keberpihakan kita tingkatkan
untuk perusahaan lokal,”kata
Menteri yang juga pengusaha
ini.
Bagiamana serunya per
bincangan ini, bisa Anda
saksikan selengkapnya dalam
acara Economic Challenges,
di Metro TV 14 Februari 2011,
pukul 22.00 WIB.MPDSU

Ketua Umum IATMI 2010 - 2012, Salis S. Aprilian :

Tiga Pilar, Kunci Menjadi Respective
Organization
JAKARTA – Berlangsung di Kemen
terian ESDM, pada (28/1), President
Direktur Pertamina EP, Salis S.
Aprillian dikukuhkan sebagai Ketua Umum IATMI (Ikatan Ahli
Teknik Perminyakan Indonesia) untuk periode 2010-2012.
Terpilihnya Salis S. Aprillian berdasarkan pemilihan secara
on-line yang dihadiri para profesional dari instansi Pemerintah,
KKKS dan mantan pengurus pendahulu.
Di bawah kepengurusannya, Salis akan menjalankan
tugasnya sebagai ketua IATMI berdasarkan tiga pilar, yaitu
Pemerintah, Industri dan Perguruan Tinggi yang akan menjadi
stimulus bagi perkembangan organisasi ke depan.
“Ini adalah peluang dan tantangan pengurus baru untuk
membawa IATMI sebagai organisasi yang terpandang atau
respective organization dan profesional,” kata Salis.
Sebagai organisasi migas, IATMI harus bisa menjawab
tantangan yang saat ini dihadapi oleh para industri migas, di
mana IATMI bisa merangkul tiga pilar tersebut sehingga bisa
melakukan peningkatan industri migas di Indonesia.
“Kami mengharapkan adanya sinergi antara IATMI dengan
tiga pilar tersebut untuk mewujudkan peningkatan produksi dan

cadangan migas di Indonesia,” lanjut Salis.
Sementara Dewan Penasehat IATMI, Priambodo mengha
rapkan IATMI sebagai organisasi profesi yang dinamis tentunya
ke depan harus bisa mengantisipasi dan mengubah diri sesuai
dengan kebutuhan para stakeholder dan anggota lainnya.
Dalam kesempatan pengukuhan tersebut juga dilaksanakan
Inspiring Talks dengan tema “Peluang dan Tantangan 2011:
Sektor Energi” yang disampaikan oleh Dirjen Migas Kementerian
ESDM Evita H. Legowo.
IATMI adalah organisasi yang dibentuk sejak 1979 yang
bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kepedulian
anggota terhadap industri migas. Salah satu peran IATMI adalah
memberikan sumbang saran kepada DPR RI tentang revisi UU
Migas dengan menyampaikan “white paper” kepada Komisi 7
DPR RI. Selain itu, pada kepengurusan yang baru ini, IATMI
akan memberikan bantuan untuk korban Merapi hasil dari
penggalangan dana IATMI peduli, menggiatkan organisasi di
komisariat dan seksi mahasiswa. IATMI juga akan melakukan
inspiring talk, round table disccusions dan workshop, persiapan
untuk ujian sertifikasi engineer, mengajukan rancangan SNI
untuk cadangan migas, serta persiapan INDO HSE.MPIK

Jakarta – Semangat Terbarukan, begitulah tagline
yang diusung Pertamina pada 2011 ini, yaitu lebih
memprioritaskan lagi energi terbarukan selain bahan
bakar minyak bumi. Adapun energi terbarukan adalah
renewable energy lain diantaranya panasbumi, air, bio
diesel, nuklir, CBM, dan Shale Gas. Demikian dipa
parkan Idris dari Pertamina EP pada Pameran Indogas
2011, di Jakarta Convention Center, Rabu (26/1).
Pameran dan konferensi internasional ke-5 yang
bertujuan mendukung perkembangan industri gas
di tanah air ini, mengusung tema “Clean Energy for
Sustainable Development”. Acara dibuka Menteri
ESDM, Darwin Zahedy Saleh dan dihadiri Dirjen Migas,
Evita Legowo, Kepala BP Migas, R Priyono, pelaku
bisnis sektro migas di Indonesia. Di booth Pertamina
memberikan edukasi mengenai energi alternatif kepada
mahasiswa Universitas Subang, Jawa Barat.
Tujuan pengembangan energi terbarukan adalah
untuk mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan
energi berkelanjutan serta mendukung tercapainya
pembangunan berkelanjutan.
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah
meningkatkan ketahanan nasional di dalam pengelolaan
sistem enegri, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan
energi masa kini dan masa yang akan datang. Ter
jaminnya sumberdaya energi yang berkelanjutan
seh ingga menjamin pola penyediaan yang dap at
mendukung terlaksananya pembangunan yang ber
kelanjutan sehingga peran energi terbarukan semakin
meningkat. Selain itu, tercapainya pola pemanfaatan
energi yang semakin efisien, beragam, aman, andal
dan ramah lingkungan.
Dalam kesempatan ini, Asisten Manajer G&G
Kalimantan Pertamina EP Raden Idris memaparkan
tentang Shale Gas yang merupakan salah satu
energi alternatif atau terbarukan sangat potensial
untuk dikembangkan. Menurutnya, Pertamina telah
melakukan riset terhadap Shale Gas tersebut.
Shale Gas merupakan salah satu unconventional
gas diluar CBM (coal bed methane) yang telah di
kembangkan di Indonesia. Dan diperkirakan pada
tahun 2025, capaian prosentasenya meningkat dua
kali lipat dibandingkan dengan bahan bakar minyak
(fosil) yang diperkirakan akan menyusust hingga 20
persen.
Menurut Idris, untuk mendapatkan gas pada keda
laman 6.000 – 7.000 kaki atau sekitar 2.000-an meter,
tidak perlu lagi repot mencari reservoir, preangkap,
jalur migrasi atau lapisan penutup. “Cukup dengan
mendapatkan langsung batuan induknya (shale) yang
berkualitas dan mengindikasikan gas, kemudian dibor
dan dilakukan fracturing (melakukan perekahan lapisan
bauan dengan pompa hidraulik yang bertekanan tinggi
dan kemudian diproduksi,” paparnya.
Sekarang ini memang sudah saatnya Shale Gas
dikembangkan mengingat kebutuhan akan gas dari
tahun ke tahun terus meningkat.MPNDJ
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Dekan Fakultas Teknik Universitas
Diponegoro Ir. Sri Eko Wahyuni MS
menandatangani prasasti Gedung
Geologi Undip disaksikan oleh
Senior Vice President Petroleum
Product Marketing & Trading
Pertamina Haryoto Saleh dan
Rektor Undip Prof.Dr. Sudharto
Prawoto Hadi.

pertamina bantu
pembangunan
gedung geologi
undip rp 6,5 MILIAR
Dukungan Pertamina terhadap dunia pendidikan terus diwujudkan
guna meningkatkan kualitas, dengan membantu sarana dan prasarana
pendidikan. Salah satunya pembangunan Gedung Kuliah Sukowati di
Universitas Diponegoro (UNDIP), yang diresmikan pada awal 2011 ini.

Gedung Geologi Undip

Tingkatkan Kedisiplinan dan Keamanan Pendidikan,
UBEP Lirik Bangun Pagar Sekolah
LIRIK - Kelancaran proses belajar dan mengajar bagi
siswa merupakan salah satu aspek yang menjadi
perhatian perusahaan khususnya terkait dengan tanggung
jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan. Untuk itu,
sebagai wujud komitmen dan keikutsertaan perusahaan
dalam meningkatkan mutu pendidikan, Pertamina EP
UBEP Lirik membangun pagar sekolah SMA Negeri 1 Lirik
sepanjang 900 meter.
General Manager UBEP Lirik IPN Bambang Setiawan
menegaskan bahwa pembangunan pagar sekolah ini
merupakan program Corporate Social Responsibility
(CSR) PT Pertamina (Persero) dalam bidang pendidikan.
“Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut
sekitar Rp 332 juta,” ujarnya.
Bambang menjelaskan bahwa proses pembangunan
yang dilaksanakan sejak akhir Desember 2010 tersebut
selesai pada akhir Januari 2011.
Lebih lanjut Bambang menegaskan bahwa pem
bangunan pagar sekolah ini merupakan bukti komitmen
Pertamina dalam ikut serta meningkatkan mutu pendidikan
yang didasarkan pada kedisiplinan dan keamanan dalam
melaksanakan proses belajar-mengajar.
“Pembangunan pagar sekolah juga ditujukan untuk
menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh warga sekolah
karena adanya jaminan keamanan terhadap aset milik
sekolah maupun milik pribadi, sehingga proses belajar
mengajar di SMA Negeri 1 Lirik dapat berjalan secara

Proses
pembuatan
pagar sekolah
SMA Negeri 1
Lirik.

efektif,” jelasnya.
Sebelumnya SMA Negeri 1 Lirik mengalami kendala
dalam mewujudkan rencana strategisnya yang berupa
peningkatan performa dan akuntabilitas siswa, khususnya
dalam bidang kedisiplinan. Dengan dibangunnya pagar
sekolah melalui program CSR Pertamina, diharapkan
seluruh siswa SMA Negeri 1 Lirik termotivasi dalam
menghargai waktu dan menaati peraturan sekolah.
MP
UBEP Lirik

Semarang – Peresmian Gedung kuliah Sukowati Teknik Geologi,
Fakultas Teknik UNDIP dilakukan oleh Senior Vice President
Petroleum Product Marketing & Trading Pertamina Haryoto Saleh
didampingi Rektor UNDIP Prof.Dr. Sudharto Prawoto Hadi awal
Januari lalu. Bantuan Pertamina kepada UNDIP senilai Rp 6,5
miliar tersebut direalisasikan untuk pembangunan 3 unit gedung
diatas tanah seluas 2,240 hektar, pengadaan peralatan geologi,
dan pembangunan area taman/parkir. Gedung yang dibangun sejak
bulan Juni 2010 ini diberi nama Sukowati yang diambil dari salah
satu lapangan minyak Pertamina di wilayah Bojonegoro.
Dalam sambutannya SVP Petroleum Product Marketing &
Trading Haryoto Saleh menyampaikan bantuan untuk UNDIP
ini merupakan rangkaian dari program PKBL dan CSR bidang
Pendidikan guna memajukan dunia pendidikan di Tanah Air.
“Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial Pertamina
di bidang pendidikan, yang selama ini telah kami lakukan mulai
dari pemberian beasiswa bagi pelajar SD hingga mahasiswa, biaya
penelitian, dan pembanguan sarana serta prasarana pendidikan
sekolah, serta infrasturktur di sejumlah perguruan tinggi di seluruh
Indonesia,” paparnya.
Melalui sinergi positif ini Pertamina berkontribusi nyata terhadap
upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen dan
kepedulian terhadap dunia pendidikan ini juga mengantarkan
Pertamina memperoleh berbagai penghargaan antara lain Anugerah
Peduli Pendidikan 2010 yang diberikan oleh Menteri Pendidikan
Nasional.
Sebelumnya, dukungan Pertamina terhadap kegiatan pendidikan
di UNDIP direalisasikan melalui sejumlah bantuan dan kerjasama.
Pada tahun 2008, Pertamina dan UNIDP bekerjasama dalam
pelatihan dan pembinaan manajemen usaha kecil bagi mitra binaan
senilai Rp 1,5 miliar selama 3 tahun dan juga bantuan 24 komputer
untuk menunjang sistem pendidikan di UNDIP.
Sebagai salah satu BUMN strategis dan terbesar, Pertamina
terus berupaya untuk mendedikasikan diri dalam memberikan
sumbangsih terbaik bagi bangsa, negara dan masyarakat Indonesia
Komitmen tersebut dibuktikan melalui berbagai program PKBL dan
CSR di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur dan
penanganan bencana.MPPMS IV

