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sinergi pertamina - pelindo
pertamina kembali bersinergi dengan pelindo. Kali ini 

pertamina memanfaatkan program pelayanan satu atap 

(ppsa) yang dimiliki  pelindo di pelabuhan indonesia. 

pertamina menjadi ‘physical supplier BBm’ bagi kapal-

kapal yang menggunakan jasa ppsa pelindo. 

JAkArTA – kerjasama antara Pertamina dengan Pelindo 
menjadikan adanya sinergi dua buMn besar, yang nantinya 
dapat meningkatkan daya tarik bisnis yang semakin tinggi. 
de mikian disampaikan Senior Vice President Fuel Marketing 
& distribution Pertamina djoko Prasetyo pada saat launching 
kerja Sama Pertamina dengan Pelindo dalam Pelayanan 
Jasa bunkering bbM non Subsidi, di Hotel Mercure, Jakarta, 
Selasa (14/6).

adapun sinergi yang dilakukan antara Pertamina dan 

Pelindo dalam memberikan pelayanan dan penyediaan 
bbM non Subsidi bagi kapal di Pelabuhan tanjung Priok, 
khususnya untuk kapal ocean going. kerja sama ini kelak juga 
akan dilakukan di pelabuhan lainya di indonesia.

Pelindo saat ini telah melakukan kegiatan pelayanan kapal 
seperti Jasa Labuh, Jasa Pandu, Jasa tunda dan kepil, Jasa 
tambat, serta Jasa Pelayanan air dan Jasa telepon. dengan 
dukungan Pertamina sebagai physical supplier bbM, Pelindo 
meluncurkan Program Pelayanan Satu atap (PPSa) yang 
melengkapi pelayanan Pelindo terhadap kapal-kapal yang 
berlabuh di Pelabuhan tanjung Priok. PPSa akan tersedia di 
seluruh area Pelabuhan tanjung Priok, termasuk Pelabuhan 
Jict dan koJa.

dengan kerjasama ini, Pertamina menciptakan pasar 
baru (new market) karena pasar utama yang dituju adalah 
kapal-kapal ocean going yang selama ini melakukan pengisian 

bbM di luar negeri. Seiring pertumbuhan Pelabuhan tanjung 
Priok, jumlah kapal ocean going yang melakukan pelayaran 
langsung ke berbagai negara di eropa dan afrika akan 
se makin meningkat. diharapkan penjualan bbM untuk ke-
butuhan bunker kapal ocean going di tanjung Priok melalui 
Pelindo dapat meningkatkan volume penjualan bbM non 
Subsidi Pertamina.

Penyediaan bbM dan berbagai layanan lain yang ter-
koordinir oleh satu pihak akan memberi kemudahan bagi 
pe langgan dan menyederhanakan kegiatan bongkar muat 
serta pembekalan di Pelabuhan tanjung Priok. 

Pertamina dan Pelindo bekerjasama dan berkomitmen 
untuk menyediakan dan memberikan pelayanan jasa 
bunkering terbaik, dengan terus meningkatkan kualitas la-
yanan dan kualitas produk sesuai kebutuhan pelanggan 
ka pal.MPNDJ

Senior Vice President  Fuel Marketing & distribution 
Pertamina djoko Prasetyo (ketiga dari kanan) bersama 
pihak Pelindo  memencet tombol sebagai tanda dimulainya 
sinergi bisnis kedua buMn tersebut dalam pelayanan jasa 
bunkering bbM non subsidi di pelabuhan indonesia.
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dukungan ap untuk mencapai target rKap

Pengantar redaksi :
direktorat Hulu diharapkan 
menjadi lokomotif yang mampu 
bergerak cepat membawa 
gerbong Pertamina dalam 
mencapai target yang ditetapkan 
dalam rkaP. Pencapaian target 
bukan saja menjadi pekerjaan 
rumah Pertamina, tetapi juga 
seluruh anak perusahaan. 
khusus anak perusahaan 
yang bergerak di bisnis hulu, 
Pertamina mengharapkan  

adanya peningkatan  produksi dan penambahan cadangan 
baru. berikut paparan SVP Upstream Strategic Planning 
and Subsidiary Management Salis S. Aprilian kepada 
Media Pertamina.

 Strategi bisnis yang ditetapkan dalam rkAP 2011 
adalah aggressive in upstream, kira-kira langkah apa 
saja yang diambil anak perusahaan Upstream untuk 
mencapai target tersebut? Aggressive in upstream 
artinya direktorat Hulu diharapkan menjadi lokomotif 
yang bergerak cepat menggerakkan gerbong Pertamina. 
Sehingga investasi difokuskan pada kegiatan Hulu yang 
memang memiliki “gain” yang besar. Langkah strategis 
yang dilakukan anak Perusahaan Hulu (aPH) terutama 
adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan produksi 
dan penambahan cadangan baru. karena dari sanalah 
perusahaan dan bisnis migas ini dapat terus tumbuh dan 
berkembang (growth) serta berkelanjutan (sustainable). 
target peningkatan produksi dan cadangan migas tersebut 
menjadi tugas dari PeP, PHe, dan PeP cepu. Sedangkan 
PdSi mendukung target tersebut dengan menyediakan rig 
dan peralatan pemboran yang andal. kemudian Pertagas 
menyiapkan infrastruktur pemipaan dan prasarana lain 
untuk transportasi dan distribusi migas yang diproduksikan. 
Pge akan berkonsentrasi pada pengembangan panasbumi.

Di tengah rendahnya realisasi lifting migas nasional, 
upaya apa saja yang dilakukan untuk memaksimalkan 
produksi migas anak perusahaan? Pertamina dengan 
warisan lapangan yang sudah tua (mature) memiliki 
kekhasan dalam pengelolaannya. dibutuhkan ketekunan 
dalam kajian dan implementasi metode-metode terkini 
yang cocok dengan karekteristik lapangannya. Penerapan 
metode eor dengan injeksi air, surfaktan, dan co2 
merupakan pilihan yang sudah dan sedang dikaji. Selain 
itu, percepatan siklus eksplorasi ke Produksi dengan 
pendekatan PoP (Put-On Production) juga dilakukan 
secara agresif. dari sisi optimasi produksi, kita juga 
menetapkan Integrated Production Optimization (iPo), 
yakni analisis yang mengintegrasikan informasi dari kondisi 
bawah permukaan (reservoir), lubang sumur, kepala sumur, 
gathering system, stasiun pengumpul, trunk line, hingga ke 
sales-point, termasuk di dalamnya adalah optimasi artificial 
lift.

 Sejauh ini kendala yang dihadapi anak perusahaan 
dalam memaksimalkan produksi migas apa saja ? 
Bagimana mengatasinya? Saya lebih suka mengatakan 
bahwa ini bukan kendala tapi tantangan. Menurut saya, 
tantangan dapat dibagi menjadi dua sisi, tantangan internal 
dan eksternal. tantangan internal lebih kepada kondisi 
lapangan, peralatan atau fasilitas produksi yang sudah 
tua, keandalan perencanaan pemeliharaan (maintenance) 
peralatan, standarisasi proses dan prosedur, dan besarnya 
gap antara kebutuhan dan ketersediaan SdM yang ada. 
Sedangkan tantangan eksternal adalah makin sulitnya 
mendapatkan ijin untuk seismik dan lokasi pemboran, 
sulitnya pembebasan lahan, euforia otonomi daerah, 
tumpang tindih lahan, dan sekuritas terkait kasus-kasus 
pencurian dan gangguan keamanan di lapangan.

untuk menjawab tantangan internal tersebut, direktorat 
Hulu bersama-sama dengan aPH melakukan transformasi 

di bidang culture change, perbaikan dan pembaruan fasilitas 
produksi, penyempurnaan dalam proses pemeliharaan, 
pengisian gap SdM dengan melakukan penerimaan dan 
penyeleksian SdM unggul yang diserahkan kepada masing-
masing aPH, serta penyempurnaan standard procedures 
(Stk, tko, dan lain-lain).

Sedangkan tantangan eksternal telah coba dieliminasi 
dengan lebih membuka dialog dengan stakeholders yang 
terkait, seperti kementerian kehutanan, bPMigas, ditjen 
Migas, kementerian eSdM, kementerran buMn, kepolisian, 
tni, dan lain-lain, dalam rangka mempercepat perijinan 
lokasi dan mengatasi masalah tumpang-tindih lahan dan 
keamanan lokasi.

Terkait fokus Pertamina dalam menggarap offshore, 
apakah akan memaksimalkan anak perusahaan untuk 
menggarap blok-blok lepas pantai? tentu. Sekarang ini 
setidaknya sudah ada enam daerah offshore yang ditangani 
Pertamina Hulu, yaitu  PHe offshore north-West Java 
(onWJ), PHe West Madura offshore (WMo), PeP tac-
Poleng, PeP tac-Salamander, PeP tac-Pertalahan, dan 
PeP region Jawa (Lapangan X-ray). 

kami ingin memaksimalkan aset-aset tersebut, selain 
sebagai “training ground” bagi SdM Hulu dalam pengelolaan 
lapangan offshore, juga hal ini dapat me-leverage posisi 
Pertamina dan menambah tingkat kepercayaan diri 
(confidence level) yang saat ini kita sedang merencanakan 
masuk ke deepwater development.

Bagaimana pula upaya untuk menggarap blok di 
luar negeri untuk menambah cadangan migas kita?  
Menggarap blok hulu migas di luar negeri sebetulnya 
tujuannya selain untuk menambah cadangan migas kita, 
juga memperkuat ketahanan energi kita. bukan hanya untuk 
kepentingan Pertamina semata, tapi untuk bangsa dan 
negara indonesia. 

Dengan adanya aktifitas Pertamina Hulu di luar negeri, 
minimal kita sudah memiliki “security of supply” minyak 
dan/atau gas untuk kilang dan kebutuhan domestik kita. 
Saat ini kita memiliki fokus area untuk penjajagan kerja 
sama mengembangkan sayap kegiatan hulu di luar 
negeri, antara lain di asia tengah dan tenggara (seperti: 
Vietnam, Malaysia, Myanmar, kazahtan), di afrika (Libya, 
Sudan, angola), dan beberapa negara amerika Latin. 
tapi tentunya semua itu juga harus dilandasi Portfolio dan 
Risk Management yang baik, ya.. berlandaskan tecoP 
(Technical, Economical, Commercial, Organizational, dan 
Political). 

Hingga semester ini bagaimana pencapaian target 
kinerja anak perusahaan di sektor hulu? kinerja triwulan 
ii ini sedikit membaik dibanding triwulan i, namun kalau 
dilihat kinerja keseluruhan di semester ini, masih perlu efforts 
(kerja keras) yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
karena selain target produksi dan laba perusahaan yang 
naik, juga tantangan yang dihadapi, baik internal maupun 
eksternal (seperti yang saya kemukakan di depan), juga 
semakin berat. Perlu upaya ekstra dan melakukan terobosan 
di sana-sini untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 
dari sisi realisasi kerja dan produksi masih di bawah target, 
sekitar 96-98% dari sasaran yang ditetapkan.

Sejumlah pilot project untuk management portofolio 
proyek di-launching pada semester ini. Project apa saja 
dan keuntungan apa yang akan diperoleh dari project 
tersebut ? Memang kita akan melakukan itu. Sementara ini 
baru proyek-proyek di PHe dan Pertagas yang akan kami 
evaluasi dengan pendekatan Project Portfolio Management. 
nanti hal ini akan di-replicate ke aPH yang lain. kita juga 
meluncurkan proyek aPH, maka semester ini ada beberapa 
pro yek Hulu, seperti  Proyek Pengembangan gas Jawa 
(PPgJ), Proyek Pengembangan gas Matindok (PPgM), 
Proyek Pengembangan gas Pondok Makmur (PPgPdM), 
serta pilot project eor beberapa lapangan PeP (rantau, 
tanjung, Limau, bajubang, kawengan, dan lain-lain).MPDSU/Ik
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rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman a4. artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

proses Bisnis pertamina

Ary kUrNIAwAN
general affairs directorate

Secara umum arti proses bisnis adalah suatu kumpulan 
aktivitas. dalam konteks bisnis, kumpulan aktivitas yang dimaksud 
adalah aktivitas yang dapat berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan 
dengan aktivitas lainnya yang dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan di pasar tertentu dengan memberikan nilai 
tambah pada produk atau layanan aktivitas tersebut. Sebagai 
contoh aktivitas yang dapat berdiri sendiri adalah aktivitas 
penjualan, aktivitas ini dapat saja memberikan nilai kepada suatu 
perusahaan namun nilai tersebut hanya pada selisih antara harga 
beli dengan jual saja. Jika aktivitas penjualan tersebut didukung 
oleh proses perancangan dan pembuatan produk maka akan 
terdapat penambahan nilai dari bahan mentah menjadi suatu 
produk tertentu dengan nilai yang lebih besar apabila hanya 
dilakukan aktivitas penjualan saja.

Pemetaan proses bisnis merupakan suatu proses mengiden-
tifikasi setiap aktivitas dalam perusahaan mulai dari aktivitas besar 
hingga ke aktivitas yang lebih rinci dalam aktivitas besar tersebut, 
membuat keterkaitan antar aktivitas, kinerja dari akti vitas dan 
pembagian tang gung jawab 
organisasi didalam aktivitas 
tersebut. 

Pertamina sendiri telah 
memiliki Peta Proses bisnis 
yang telah disahkan dalam 
bentuk Surat keputusan 
d i  rek  tu r  u tama no11 /
c00000/2007-S0 tentang 
Pemetaan Proses bisnis Pt 
Pertamina (Persero).

Salah satu metode yang 
digunakan untuk menyusun 
Proses bisnis adalah Ameri-
can Productivity and Quality 
Center (aPQc). aP Qc sendiri 
merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk menyediakan 
layanan kepada organisasi lainnya agar dapat membentuk aktivitas 
kerja yang lebih efektif dan efisien. Tujuan utama APQC adalah 
membantu dalam hal peningkatan produktifitas dan kualitas 
organisasi di seluruh dunia. Salah satu kegiatannya adalah 
membagi ilmu pengetahuan mengenai proses dan praktek kerja 
yang mendorong organisasi menjadi yang terbaik. 

keunggulan yang diperoleh dengan memiliki proses bisnis 
yang baku yaitu  sebagai dasar penentuan aktivitas perusahaan, 
penentuan organisasi, penentuan aturan perusahaan, serta 
penentuan kinerja.

Pertamina adalah perusahaan yang didalamnya terdapat 
sekumpulan proses bisnis dengan tujuan mencapai keuntungan 
yang berkelanjutan. Sehingga sudah semestinya memiliki integrasi 
dari aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Secara umum proses- proses yang terdapat di Pertamina 
dapat dibagi berdasarkan kontribusi dari aktivitas tersebut dalam 
memberikan nilai ke perusahaan. Proses tersebut adalah proses 
inti dan proses penunjang.

Pada gambar tersebut diatas, proses identitas adalah proses 
yang aktifitasnya memberikan nilai utama bagi perusahaan. 
Yang perlu untuk diingat adalah begitu pentingnya proses ini 
maka perusahaan harus memfokuskan pada usaha peningkatan 
kemampuan untuk dapat melaksanakan proses identitas secara 
efektif dan efisien. Perusahaan harus mendesain proses ini terlebih 
dahulu sebelum dapat menciptakan suatu bentuk aktivitas lainnya. 
Pertamina wajib menciptakan kompetensi pekerja untuk dapat 
melakukan continuous improvement pelaksanaan proses ini.

di Pertamina, proses bisnis dan organisasi dapat dipandang 
seperti dua sisi mata uang. tidak mudah untuk membedakan 
antara keduanya dan seringkali terjadi kesalahan persepsi 
dimana organisasi dipandang sebagai suatu proses bisnis. 
Hal ini diakibatkan karena secara tradisional, Pertamina lebih 
direpresentasikan dalam bentuk organisasi. Persepsi yang harus 
dibangun dalam suatu perusahaan adalah penentuan proses bisnis 
mendahului pembentukan organisasi. kondisi ideal hubungan 
antara organisasi dan proses bisnis ini hanya dapat diperoleh 
apabila alasan dibentuknya organisasi bukanlah untuk mewakili 
kepentingan individu, tetapi lebih karena untuk mengelola proses 
bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Faktor utama yang dapat membentuk kondisi ideal suatu 
proses bisnis adalah efektifitas, dan efisiensi. Arti dari efektifitas 
dan efisiensi tersebut adalah sebagai berikut :
• Efektifitas yang dimaksud adalah efektivitas dalam pemberian 

wewenang dalam proses bisnis. Setiap proses yang ada da-
lam perusahaan harus memiliki bagan organisasi yang akan 
menanganinya. untuk proses yang memiliki kedekatan hu-
bungan atau sering terjadi interaksi maka dibuat menjadi satu 
bagan. begitu juga untuk sebaliknya agar dibuat dalam bagan 
berbeda.

• Efisiensi dalam pemberian jumlah sumber daya dalam s etiap 
proses dalam suatu organisasi. organisasi harus mem per-
timbangkan bobot kerja dari proses yang ditangannya. apabila 
organisasi memiliki proses yang berbobot kerja tinggi maka 
sudah sebaiknya agar organisasi tersebut memiliki lebih dari satu 
sumber daya manusia. begitu juga untuk sebaliknya.

apabila suatu proses dan organisasi telah ditentukan maka hal 
penting lainnya yang perlu untuk dibentuk oleh Pertamina adalah 
aturan pelaksanaan proses tersebut. untuk mendapatkan aturan 
yang jelas bagi setiap organisasi maka perlu untuk dipastikan 
bahwa seluruh proses memiliki organisasi yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan proses tersebut. Hal lainnya yang 

perlu diperhatikan adalah 
memastikan tidak terjadinya 
suatu proses yang ditangani 
oleh dua atau lebih fungsi. 

Hal  tersebut  untuk 
me mu dahkan penentuan 
aturan yang mencakup pada 
tugas dan kewenangan dari 
masing-masing organisasi, 
hubungan antar organisasi, 
t ingkatan pengambi lan 
ke putusan dan tata cara 
pelaksanaan proses. Ha-
nya dengan hal tersebut 
pelaksanaan proses oleh 
organisasi dapat efektif dan 

efisien serta sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance. 

Pertamina harus memonitor efektifitas dan efisiensi dari 
pelaksanaan proses tersebut. Salah satu metoda adalah dengan 
menggunakan peta proses bisnis perusahaan. Peta proses sangat 
memiliki peran penting ketika perusahaan melaksanakan Service 
Level Agreement (SLa). Pelaksanaan kinerja dilakukan dengan 
menyusun perjanjian antara proses sebelum dan sesudah akan 
kualitas dan kuantitas keluaran pada proses sebelumnya.

Pelaksanaan SLa bersifat tarik ke belakang dimana pe-
nyu sunannya dimulai dari pelanggan ke proses pengadaan 
bahan baku. dimulai dengan penyusunan perjanjian dengan 
konsumen. Perjanjian dengan konsumen dilakukan oleh proses 
penjualan atau pemasaran produk. SLa ini akan mencantumkan 
kebutuhan pelanggan akan nilai tambah yang harus dihasilkan 
oleh perusahaan. 

Selanjutnya proses penjualan atau pemasaran menyusun 
kinerja dengan proses produksi untuk menyediakan produk dan 
layanan dengan minimal tingkat kualitas sama dengan yang 
dibutuhkan oleh pelanggan. Langkah terakhir adalah proses 
produksi menyusun kinerja dengan  proses pengadaan bahan 
baku untuk memasok bahan baku dengan tingkat kualitas dan 
kuantitas yang mencukupi untuk menghasilkan produk dan jasa 
layanan yang sesuai dengan kebutuhan lantai produksi.

Hal tak kalah penting adalah proses penunjang yang men-
dukung pelaksanaan proses utama perusahaan harus menyusun 
kinerja bersama untuk memastikan tersedianya dukungan yang 
memadai dari proses utama untuk memberikan hasil yang efektif 
da efisien. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh fungsi 
pemilik proses tersebut dalam hal ini adalah organisasi. 

Proses penyusunan SLa hanya dapat berjalan dengan 
baik apabila proses baku telah dipetakan dengan baik. dimana 
keterkaitan antar proses dapat didefiniskan dengan jelas. Pelak
sana proses juga jelas fungsi organisasi yang bertanggung jawab 
menanganinya.

Seperti yang telah disampaikan diatas, sangatlah penting bagi 
perusahaan untuk mengidentifikasi, memetakan, membuat aturan 
dan menyusun kinerja proses perusahaan. Hal tersebut sebagai 
usaha untuk memastikan seluruh proses perusahaan dilakukan 
secara efektif, efisien dan berprinsip GCG dalam memenuhi 
kebutuhan pelanggan.•

Sejak kecil kita diajarkan orang tua untuk 
senantiasa memberi. Memosisikan tangan di atas, 
daripada tangan di bawah alias nyadong (menerima 
pemberian orang-red). Meski sudah ditanamkan 
sejak dini, namun ketika dewasa terkadang susah 
untuk melakukannya. karena kita terlalu berorientasi 
pada diri sendiri. berpikir tentang apa yang dilakukan, 
dirasakan, dan yang didapatkan. orang cenderung 
menjadi egois, lebih banyak menuntut hak tanpa 
melaksanakan kewajiban, dan tidak memikirkan nasib 
orang lain.

Sama halnya dengan subsidi. bantuan dari 
pemerintah kepada masyarakat kurang mampu 
ternyata diperebutkan ratusan juta tangan-tangan 
yang menengadah meminta bagian subsidi. tanpa 
rasa malu, dan tidak berkaca pada kondisi diri yang 
masih bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.  

Subsidi bbM jenis Premium yang jelas-jelas 
diperuntukkan bagi masyarakat bawah, angkutan 
publik dan kendaraan roda dua, ternyata banyak 
dinikmati mereka yang egois. Mereka yang tidak 
punya rasa malu dengan tukang ojeg pengguna setia 
Pertamax. 

Setali tiga uang dengan elpiji biru, yang bukan 
merupakan produk subsidi, tetapi dipaksa untuk 
bertahan dengan harga sekarang. Masyarakat 
kalangan menengah atas dan pengusaha bisa 
menikmati elpiji berharga murah. tak ada lagi rasa 
malu merampas subsidi  yang seharusnya menjadi 
jatah para konsumen elpiji tabung ijo.

bahwa elpiji biru yang digunakan masyarakat 
menengah ke atas, sudah seharusnya dijual dengan 
harga keekonomiannya. dengan kondisi sekarang, 
Pertaminalah yang menutup selisih harga tersebut, 
hingga harus menanggung kerugian penjualan elpiji 
biru mencapai rp 4,7 triliun hingga akhir 2011 ini. 
Pemerintah tak bisa memberikan subsidi karena elpiji 
biru memang bukan PSo. Sinyal menaikkan harga 
sudah seharusnya disikapi dengan pemikiran positif.

Sudah saatnya berpikir bijak, berkaca pada diri 
masih layakkah mendapatkan subsidi? Haruskah 
mempertahankan  sikap keegoisan merampas hak 

masyarakat 
kecil? toh 
mengembalikan 
subsidi kepada 
yang berhak 
melatih kita 
belajar ikhlas. 
Membangun 
kesadaran 
bersama 
bagaimana dan 
yang terpenting, 
mari kita bangun 
bersama 
kesadaran 
bagaimana 
mengembangkan 
etika untuk 
mengonsumsi 
bahan bakar non 
subsidi.MP
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direksi dorong penerapan 
manajemen portofolio proyek
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direktur Hulu Muhamad Husen (tengah), VP upstream Strategic Planning 
& Subsidiary Management Salis S. aprillian (kiri) dan tedy Fardiansyah dari 
konsultan daya Makara ui berbincang sebelum Kick Off Meeting Pilot Project 
Penerapan  Manajemen Portofolio  dimulai.

optimalisasi sistem erp melalui 
erp ‘integrated training’
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JAkArTA - Sebagai upaya untuk meningkatkan opti-
malisasi pemanfaatan sistem erP di seluruh fungsi 
Pertamina, Corporate Shared Service (cSS) melalui fungsi 
Integrated Change Management (icM) menyelenggarakan 
erP integrated training. training dilaksanakan pada 13 
– 16 Juni 2011, dengan target peserta pekerja Pertamina 
yang terlibat dalam implementasi sistem erP.

erP integrated training merupakan kegiatan rutin 
yang dilaksanakan cSS melalui fungsi icM untuk mendu-
kung kemampuan pekerja dalam menggunakan erP. 
Training tersebut dikhususkan untuk modul P2P- Sto MM 
Hidro. Selain modul tersebut, training juga dilaksanakan 
untuk modul-modul lainnya yang dilaksanakan secara 
berkesinambungan.

Pjs. Project coordinator  icM  atihuta P.V  menyam-
paikan bahwa salah satu ciri perusahaan kelas dunia 
adalah ter bentuknya budaya pengambilan keputusan 
yang didasari pada informasi yang cepat dan dapat 
dipercaya (IT Cul ture). “untuk mendukung IT Culture 
Pertamina diperlukan implementasi sistem informasi 
yang baik, yang dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu, bisnis 
proses, keandalan sistem dan people. aspek people 
inilah yang ingin ditingkatkan melalui training, karena 
people merupakan aspek yang paling dominan. Skill, 
will, dan ownership menjadi kunci untuk mewujudkan hal 
tersebut,” ujarnya.

atihuta berharap, para pekerja dapat meningkatkan 
kemampuan dalam penggunaan sistem erP agar dapat 
melakukan pe kerjaan dengan lebih baik, meminimalisasi 
terjadinya backlog dan melaksanakan continous impro-
vement da lam pekerjaan terkait sistem erP. dengan 
ke  mampuan pekerja yang andal, menjadi perusahaan 
nasional kelas dunia akan segera terwujud.MPCSS

JAkArTA - “Saya disini 
me wakili manajemen ingin 
menyampaikan bahwa kami 
bukan sekadar mendukung, 
tetapi juga mendorong hal 
seperti ini (baca : penerapan 
manajemen portofolio proyek). 
Jangan  setiap hari minta 
kenaikan produksi saja.”

demikian dikatakan oleh 
direktur Hulu M. Husen da-
lam acara Kick Off Meeting 
Pilot Project  Penerapan 
Manajemen Portofolio Proyek 
pada direktorat Hulu yang 
berlangsung kamis (23/6) 
di gedung utama kantor 
Pusat Pertamina. Kick off 
meeting dihadiri  pimpinan 
anak-anak perusahaan yang 
ada dibawah direktorat Hulu, 
atau yang mewakilinya. 

“karena ini nantinya men-
jadi alat (tool) kita,  kalau kita 
mau menjadikan Pertamina 
yang modern, alat seperti ini 
yang mampu me-leverage 
kita,” lanjut Husen. “ini adalah 
alat-alat modern, banyak 
pi  lihan nya, yang nantinya 
kita harapkan mampu me-
leverage kita dengan cepat.” 

Manajemen Portofolio 
Proyek adalah pengelolaan  
terpusat terhadap satu atau 
lebih portofol io proyek, 
meli  puti proses identifikasi, 
kategorisasi, evaluasi, se-
lek si, prioritas, otorisasi, 

pe ngelolaan, pemantauan 
dan pengendalian terhadap 
proyek, program dan ke-
giatan terkait lainnya di 
dalam suatu organisasi yang 
ditujukan  untuk mencapai  
sa saran strategis yang telah 
ditetapkan. 

Sementara i tu   SVP 
upstream Strategic Planning & 
Subsidiary Management Salis 
S. aprilian dalam laporannya 
menyatakan bahwa,”tujuan 
kick off ini adalah untuk 
mengimplementasikan sis-
tem Project Portofolio Ma-
nagement, agar tercipta suatu 
sistem pengelolaan porto-
folio  proyek yang mampu 
meningkatkan competitive 
advantage Pertamina pa-
da era persaingan glo bal,  
sehingga pada akhir nya 
akan mendorong per tum-
buhan sustainability bis nis 
perusahaan di masa men-
datang.” 

Salis menjelaskan bahwa 
kata ‘sustainability’ sekarang 
demikian populer, karena kalau 
perusahaan  terus tumbuh na-
mun tanpa ‘sustainability’, 
maka perusahaan tersebut 
akan bisa hilang. “kalau 
growth, mungkin zero growth 
pun akan disebut tumbuh. 
ekstrimnya demikian. tetapi 
kalau sustainability, artinya 
perusahaan  tumbuh dan 

ber kembang secara terus-
menerus.”

dalam project portofolio 
ini, dilibatkan tim konsultan dari 
daya Makara ui. “Sebetulnya  
project portofolio management  
ini sudah kick off pada  1 
november 2010, dimana pa-
da saat itu  sudah tercipta 
sua tu pengelolaan proyek-
proyek di direktorat Hulu dan 
anak perusahaannya,” papar 
Salis. 

kemudian setelah itu 
di ikuti dengan beberapa  
workshop di bandung, Pa-
lembang dan dibuatkan si-
mula sinya, serta roadshow 
un tuk mendapat masukan dari 
anak perusahaan. 

“Portofolio proyek ini pen-
ting karena bisnis oil and gas, 
ternyata core business-nya 

bukan lagi drilling, eksplorasi, 
produksi  dan sebagainya. 
tetapi ternyata core business-
nya awalnya dari portofolio. 
kalau kita membawahi aset, 
portofolio ini sangat menen-
tukan, apalagi kalau kita  
me miliki beberapa proyek. 
Sehingga jika suatu daerah 
dikatakan ekonomis, kemudian 
ada daerah lain yang lebih 
eko nomis, maka tentunya 
uang akan mengalir ke daerah 
yang lebih ekonomis.”

ditambahkan bahwa telah 
dipilih pilot project di dua anak 
perusahaan Hulu berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan, 
yang nantinya akan melibat-
kan anak perusahaan Hulu 
lainnya untuk memonitor dan 
mengevaluasi.MPUHk

pemasaran region Jawa Bagian Barat 
selenggarakan KiosK Css 2011
JAkArTA - Sebagai peru-
sahaan yang terus melakukan 
transformasi menuju world 
class national oil company, 
peranan informasi dan tek-
nologi menjadi sangat pen-
ting dalam mempercepat 
proses transformasi baik 
bagi perusahaan maupun 
para pekerja. untuk me-
ngetahui sejauh mana tingkat 
kepuasan para peker ja 
terhadap layanan informasi, 
komunikasi, dan teknologi 
di lingkungan perusahaan, 
Fungsi corporate Shared 
Service menyelenggarakan 
KiosK Customer  Share 
Service 2011.

kegiatan tersebut di-
laksanakan juga di unit-unit 
operas ional  Per tamina, 
salah satunya adalah unit 
Pemasaran region Jbb, 

pada (6-11/6). acara dibuka 
oleh gM FrM region iii, 
Hasto Wibowo di Lobi gedung 
utama kantor unit Pemasaran 
Jawa bagian barat. 

Selain untuk keperluan 
su rve i  pe langgan  cSS 
2011, kegiatan kiosk cSS 
ini  juga diadakan untuk 
memberikan pelayanan klinik 
terkait masalah informasi, 
komunikasi dan teknologi 
kepada para pekerja. Mereka 
juga memperoleh kesempatan 
untuk sharing session seputar 
masalah it seperti bagaimana 
tips dan trik penggunaan 
blackberry, ipad, dan android. 
Sosialisasi tentang Service 
Level Agreeement (SLa) 
dan memperoleh informasi 
layanan it di Pertamina juga 
bisa Pekerja dapatkan pada 
kesempatan ini.

gM FrM region i i i , 
Hasto Wibowo mengharapkan 
agar kegiatan  ini dapat 
dioptimalkan oleh semua 
pekerja. Selain memberikan 
benefit bagi personal yaitu 
dalam mengatasi keluhan-
keluhan mengenai masalah 

it, acara ini juga bermanfaat 
secara fungsional karena 
dapat meningkatkan efek-
tivitas dan efisiensi kerja di 
lingkungan perusahaan me-
lalui peningkatan layanan 
infor masi, komunikasi dan 
teknologi.MPFrM rEG. III

gM FrM region iii Hasto Wibowo (kanan) serius mengisi  survei pelanggan 
cSS 2011 setelah membuka acara KiosK Customer Share Service 2011.
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kILANG BALONGAN DIGArAP 2012
PUrwAkArTA (Bisnis Indonesia) - Pembangunan 
kilang minyak dan petrokimia di balongan oleh Pertamina 
dan kuwait Petroleum company akan dimulai awal 
2012 karena masalah kebijakan perpajakan dan stu di 
kelayakan proyek segera dituntaskan. Menteri Perin-
dustrian M.S. Hidayat mengatakan terlalu besarnya 
tingkat ketergantungan indonesia pada produk bbM dan 
bahan baku petrokimia menjadikan kebutuhan kilang 
baru sangat mendesak. Menurut Hidayat, dirinya dan 
kepala bkPM membantu Pertamina untuk melakukan  
perundingan dengan investor sekaligus pemasok minyak 
mentah untuk proyek tersebut, yaitu kuwait Petroleum. 
“Perundingan sudah mendekati akhir dan studi kelayakan 
akan selesai tahun ini. tinggal berunding dengan 
kepala bkPM dan Menkeu terkait tax policy. Proyek 
ini merupakan proyek pioner dan sangat dibutuhkan di 
indonesia dengan investasi sebesar 8 miliar dolar aS,” 
katanya. kilang balongan  uang akan berkapasitas 200 
ribu - 300 ribu barel per hari tersebut akan menghasilkan 
bbM untuk dipasok ke dalam negeri dan puluhan produk 
petrokimia hilir guna memenuhi ke butuhan domestik.
 
kONTrAkTOr MIGAS AJUkAN UJI MATErI
JAkArTA (Kompas) - asosiasi Perminyakan indonesia 
meminta pengujian materi atas Peraturan Pemerintah 
nomor 79 tahun 2010. asosiasi menilai peraturan tersebut 
bertentangan dengan uu di atasnya dan menimbulkan 
ketidakpastian investasi. “PP ini bertentangan dengan uu 
Migas maupun uu Perpajakan dan dalam jangka panjang 
berpotensi merugikan negara,” ujar ketua asosiasi 
Perminyakan indonesia (aPi)ron aston. PP no. 79/2010 
mengatur tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan 
dan perlakukan pajak penghasilan di bidang hulu migas. 
API mengidentifikai setidaknya 20 poin dalam peraturan 
itu yang berpotensi menimbulkan masalah. Salah satunya 
pasal 38 butir b yang amewajibkan semua kontrak migas 
yang telah berlaku  mengikuti perubahan sesuai PP itu 
dalam waktu tiga bulan.MPrO

spi persiapkan laporan Keuangan yang andal

pertamina region i terus Berkomitmen memenuhi 
BBm & gas di Wilayah sumbagut

pelumas region ii gelar gathering 
mekanik se-Kota palembang

asupan gizi untuk pekerja 
menunjang operasional Kilang

JAkArTA – Satuan Pengawas 
internal (SPi) Pt Pertamina 
(Persero) melaksanakan 
workshop pengembangan 
Internal Control over Financial 
Reporting (icoFr) di ruang 
timor Hotel borobudur Ja-
karta, Senin (13/6). 

icoFr ada lah suatu 
pro ses yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh manajemen 
perusahaan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai 
berkaitan dengan keandalan 
laporan keuangan.

Workshop icoFr ini ber-
tujuan untuk memberikan ke-

yakinan yang memadai atas 
keandalan laporan keuangan 
dan penyiapan laporan ke-
uangan yang ditujukan untuk 
internal dan eksternal sesuai 
dengan ketentuan yang ber-
laku.

kepala SPi Pertamina, 
budi Luhur djatmiko menga-
takan implementasi icoFr 
tidaklah mudah, untuk itu 
dibutuhkan faktor kesadaran 
dan komitmen manajeman 
agar icoFr berhasil dengan 
sukses sehingga tingkat ke-
percayaan investor lebih tinggi 
dan Pertamina bisa semakin 

tumbuh dan berkembang.
“dengan icoFr ini diha-

rapkan laporan keuangan 
kita akan semakin handal, 
efektif, dapat diselesaikan 
dengan cepat dan dapat 
di per tanggungjawabkan,” 
ungkap budi Luhur.

di samping itu icoFr juga 
memberikan manfaat efisiensi 
d a l a m  p e n g o p e r a s i a n , 
meningkatkan keandalan 
atas proses penyusunan 
pe laporan keuangan, ke-
patuhan terhadap hukum 
dan peraturan yang berlaku 
serta peningkatan organisasi 

perusahaan.
dalam implimentasinya, 

SPi menggandeng fungsi 
lainnya yaitu fungsi Peren-
canaan investasi dan Ma na-
jemen risiko, fungsi corporate 
Shared Services (cSS), dan 
fungsi keuangan.

untuk tahap pertama 
icoFr akan berlangsung di 
enam anak perusahaan, yaitu 
Pt Patra niaga, Pt Pertamina 
geothermal energy, Pt Per-
tamina eP, Pt Pertamina Hulu 
energi, Pt Pertamina gas, 
dan Pt PdSi.MPIk

MEDAN – tingginya per-
mintaan bbM dan gas elpiji 
oleh Masyarakat di region i 
Sumbagut pada umumnya dan 
Provinsi Sumatera utara pada 
khususnya mengharuskan 
Pertamina Fuel retail Mar-
keting region i untuk terus 
berkomitmen menjaga dis-
tribusi dalam penyaluran ke 
setiap Stasiun Pengisian ba-
han bakar & umum (SPbu) 

dan Pangkalan-pangkalan 
gas elpiji di seluruh Sumatera 
utara. Hal itu diungkapkan 
gM Fuel retail Marketing re-
gion i gandhi Sriwidodo dalam 
Sosialisasi dewan energi 
na sional (den), di Hotel ar-
yaduta, Medan, (23/5).

“kami (Pertamina-red) 
se bagai entitas bisnis milik 
negara selalu menyalurkan 
bbM dan gas elpiji, walau di 
kawasan terpencil di seluruh 
indonesia. itulah sebabnya 
saudara-saudara kita dari Sa-
bang hingga Merauke dapat 
menggunakan kendaraan 

ber motor untuk membantu 
aktifitas mereka seharihari,” 
ungkap gandhi Sriwidodo.

gandhi juga menjelaskan 
kriteria batas aman Pertamina 
ditentukan melalui besaran 
coverage days. Yaitu, jumlah 
hari minimum Pertamina 
mem punyai kemampuan total 
suplai untuk memenuhi ke-
butuhan bbM dan LPg Per-
tamina (PSo dan non-PSo).

“dalam menjalankan suplai 
dan distribusi, Pertamina 
selalu menyiapkan sistem 
jalur reguler, alternatif, dan 
Emergency (rae), untuk 

meminimalisir terjadinya kri-
sis bbM di lapangan,” lanjut 
gandhi.

dalam sosialisasi den ini 
juga disampaikan materi dari 
anggota-anggota den dari 
unsur Pemangku kepentingan, 
yaitu : Perkembangan Penyu-
sunan kebijakan energi na-
sional 2011 – 2050 oleh Prof. 
dr. Herman darneil ibrahim, 
identifikasi  daerah krisis 
dan darurat energi oleh dr. ir. 
tumiran, M.eng. Pengawasan 
kebijakan energi Lintas 
Sektor oleh Prof. dr. Herman 
agustiawan.MP FrM rEG. I

INDrAMAyU – “gizi pekerja 
shift berbeda dengan gizi 
pekerja harian”, begitu yang 
selalu didengungkan oleh 
banyak orang. ter nyata hal 
tersebut di sang gah oleh dr. 
diani an drina Sp.gk dalam 
acara yang diselenggarakan 
oleh Pertamina Hospital 
balongan pada (26/5) di 
gedung Patra ayu. acara 
yang bertajuk Talkshow 
Gizi  pada Pekerja Shif t 
dan Diet pada Obesitas, 
Hipertrigliserid, Hipertensi 
dan Hiperkolesterol  ini dibu-
ka oleh gM ru Vi balongan 
dadik Pribadi. 

dalam sambutannya 
dadik menekankan pen-
tingnya pemeliharaan gizi 
pekerja untuk menunjang 
operasional pekerja. acara 
yang dihadiri sekitar 400 
orang tersebut tak hanya 

dihadiri oleh pekerja saja, 
keluarga pekerja pun turut 
hadir untuk mendengarkan 
penjelasan langsung dari 
dokter yang saat ini menjabat 
sebagai dokter ahli gizi 
klinik di rSPP dan rS Mitra 
kemayoran Jakarta.

tak hanya membahas 
mengenai kebutuhan gizi 
pada pekerja shift, acara ini 
juga membahas bagaimana 
cara diet yang tepat untuk 
mendapatkan tubuh yang 
ideal. berdasarkan hasil 
medical check up pekerja ta-
hun 2010, 29 persen pekerja 
ru Vi menderita obesitas. 
Padahal, baru- baru ini WHo 
juga menyatakan bahwa 
obesitas adalah penyakit. 
Hal tersebut tentunya sangat 
mengejutkan sehingga diper-
lukan perhatian khusus untuk 
mengatasi hal tersebut. apa-

lagi ru Vi ingin men jadi kilang 
terunggul di Asia Pasific 2015 
yang harusnya diimbangi 
dengan pekerja unggulan.

dr.diani andrina Sp.gk 
memaparkan pada intinya 
kebutuhan kalori pekerja shift 
dan harian adalah sama.Yang 
membedakan adalah berat 
ringannya aktivitas. “Jadi, 
jangan salah kaprah bahwa 
pekerja shift dengan aktivitas 
ringan memerlukan kalori 
lebih dbanding pekerja harian 
yang memiliki aktivitas kerja 
yang sama,” jelasnya.

diharapkan  para peserta 
me nyadari bahaya obesitas 
yang mengintai mereka dan 
dapat menerapkan tips sehat 
yang telah disampaikan. 
acara ini juga diramaikan 
dengan pem bagian hadiah 
berupa voucher dan sepeda 
gunung.MP rU VI

PALEMBANG - dalam rangka membina hubungan baik dengan salah satu ujung tombak 
penjualan produk pelumas, unit bisnis Pelumas region ii mengundang puluhan mekanik 
se-kota Palembang guna mengikuti gathering di arena outbond Villa bambu kuning 
Palembang, (19/6).  event ini dihadiri Sales region ii Pelumas, budiarto tedja dan eryanto 
Soelarso selaku asistant Manager customer Service & call center. 

budiarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan 
sebagai bentuk apresiasi terhadap para mekanik yang memiliki peran penting dalam 
keberhasilan Pelumas Pertamina untuk menembus pasar dan juga dipercaya oleh 
konsumen loyal. “dari merekalah para konsumen akhirnya percaya dengan memakai 
produk-produk Pelumas Pertamina, selain itu mekanik adalah rekan bisnis yang sangat 
strategis. dari mereka-lah konsumen banyak yang menjatuhkan pilihannya kepada Pelumas 
Pertamina,” imbuh budiarto tedja.

Hal senada diungkapkan oleh eryanto Soelarso. ia mengungkapkan dengan pergerakan 
pasar pelumas yang dinamis, para mekanik saat ini tidak hanya membutuhkan ilmu teknik 
mekanik otomotif semata, melainkan teknik marketing dan jiwa enterpreneurship. ia bahkan 
mengajak kepada para mekanik untuk senantiasa menumbuhkan jiwa enterpreneurship 
sehingga ke depan para mekanik bukan tidak mungkin dapat membuka bengkel pribadi 
atau menjadi agen pelumas Pertamina.

gathering ini terbagi dalam dua sesi yakni sesi seminar motivasi dan sesi outbond. 
dalam sesi motivasi, Hermansyah selaku motivator lebih memfokuskan pada bagaimana 
membangkitkan motivasi para mekanik untuk bisa menjadi marketing handal serta 
memberikan beberapa trik trik jitu dalam merayu konsumen. Hermansyah mengatakan 
setiap manusia di berikan kesempatan yang sama untuk sukses, yang membedakan hanya 
kemauan untuk menjalani proses menuju sukses tersebut. 

“acara ini seru sekali. Sejenak kami bisa melupakan aktivitas sehari-hari yang bergelut 
dengan mesin dan oli. khusus cara motivasi tadi membuat kami lebih bersemangat lagi 
dalam meningkatkan etos kerja. kami sekarang lebih tahu bagaimana caranya menyekinkan 
pelanggan tentang Pelumas Pertamina. terima kasih Pertamina. Semoga acara ini akan 
di gelar setiap tahun dengan cara yang berbeda pula,” ujar Halim, mekanik dari bengkel 
di demang Lebar daun Palembang. MPFrM rEG. II
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Untuk informasi & keluhan seputar Human resources (Hr)
silakan menghubungi:
Hr Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WiB dan 13.00-15.30  WiB) telp : 021.3816999/
ext : 6999 (Kantor pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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oleh Shynta dewi - tim koMet

http://intra.pertamina.com/kOMET

tim Knowledge management (Komet)
Quality management – dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Komet tampil di garuda Km event
koMet semakin hari semakin melebarkan sayapnya untuk menyebarkan budaya 

berbagi pengetahuan, tidak hanya secara internal di lingkungan Pertamina, namun juga 
di instansi-instansi lainnya. Misalnya saja dalam “knowledge Management event” yang 
diselenggarakan oleh Pt garuda indonesia pada pertengahan Juni 2011 yang lalu. 

acara ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan knowledge 
Management Society indonesia (kMSi), dimana penyelenggaraan sebelumnya pada 
april 2011 yang lalu bertempat di Pertamina. Peserta yang hadir merupakan para 
praktisi dan instansi yang bergabung dalam kMSi untuk saling bertukar pengalaman 
dan pengetahuan dalam melaksanakan implementasi knowledge management. acara 
ini diisi oleh beberapa narasumber yaitu Faisal Yusra dari tim koMet – Pt Pertamina 
(Persero), ipung Purwomarwanto dari Pt PLn (Persero), Mrs. nilawati irjani from Pt 
united tractor tbk., capt. novianto Herupratomo dari Pt garuda indonesia (Persero) 
tbk., Mr. Prajuto dari kM consultants. acara ini dipandu oleh Prof. Jann Hidajat dari 
kMSi.

dapat dipahami bahwa penerapan pengelolaan pengetahuan di suatu organisasi 
atau instansi bertujuan untuk mencegah hilangnya pengetahuan yang dimiliki dan 
membantu pekerjaan. namun perencanaan dan strategi yang diterapkan untuk masing-
masing organisasi dan perusahaan berbeda-beda, bergantung pada proses bisnis 
masing-masing perusahaan. Peranan pemimpin untuk mendorong pekerjanya agar 
selalu melakukan inovasi dan pembelajaran memiliki arti besar. tanpa dorongan dan 
dukungan fasilitas yang memadai maka pengelolaan pengetahuan akan sulit dilakukan.

Manfaat lainnya yang dapat dirasakan perusahaan adalah peningkatan revenue 
bagi perusahaan dimana kemampuan pekerja yang semakin baik dapat mempermudah 
dan mempercepat pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan.  Selain itu dengan adanya 
budaya berbagi pengetahuan juga memungkin pembelajaran (lesson learned, success 
story) dari suatu kejadian di suatu tempat bagi tempat lainnya.

Fasilitas pendukung yang diperlukan selain media teknologi informasi (website, 
intranet), diperlukan juga suatu lembaga pembelajaran untuk pelatihan secara langsung. 
Pertamina pun sudah menyiapkan fasilitas tersebut, yaitu Pertamina Learning center di 
Simprug – Jakarta dan HSe trainning center di Sungai gerong - Plaju.

diharapkan dengan adanya event seperti ini, sharing best practice antar instansi 
dapat memacu keberhasilan implementasi knowledge management di instansinya 
masing-masing. event ini akan dilaksanakan kMSi secara rutin dengan narasumber dan 
penyelenggara yang berbeda.•

seberapa Jauh dan seberapa tepat 
Kita telah melangkah?

oleh : dewi Hanifah - tim Quality Management, general affairs directorate

evaluasi... mungkin itu kosakata yang tepat untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan 
jika kita ingin melihat dan mengukur apa saja yang sudah berhasil kita raih sejauh ini. tidak hanya 
itu, evaluasi juga penting untuk melihat apakah kita masih berjalan di “rel” yang benar?

Jika diibaratkan bahwa tujuan yang ingin kita capai di tahun 2011 ini adalah stasiun 
pemberhentian terakhir, target ukuran kinerja dalam kPi yang kita susun adalah stasiun antara, 
maka rencana kerja-rencana kerja kita adalah rel yang menghubungkan dan mengarahkan kita 
untuk dapat mencapai stasiun akhir itu. evaluasi wajib dilakukan untuk melihat apakah kita telah 
mencapai stasiun antara yaitu kPi dengan benar pun dengan rel yang sesuai, yaitu rencana 
kerja yang telah kita tetapkan?

apapun bentuknya, metodenya, wadahnya atau apapun namanya, evaluasi merupakan 
bagian dari proses pencapaian kinerja yang tidak boleh ditinggalkan. Semangat itulah yang 
men-trigger terbentuknya evaluasi dalam wadah rapat kerja (raker) tengah tahun Quality 
Management. Sesuai dengan namanya, raker ini dilaksanakan setiap pertengahan tahun atau 
setiap berakhirnya periode triwulan kedua.

Mengapa harus raker? tidak cukupkah dengan sistem pelaporan tertulis atau informasi 
informal lewat media email? Sebenarnya banyak media yang bisa digunakan di dalam kita ingin 
memperoleh informasi. namun kita juga harus memperhatikan seberapa luas cakupan sumber 
informasi yang ingin kita tangkap. Lingkup kerja Quality Management di Perusahaan ini meliputi 
seluruh unit operasi/ usaha/ bisnis dan anak Perusahaan yang wilayah operasionalnya tidak 
kurang dari tiga puluh unit. Selain itu tidak hanya proses evaluasi yang ingin kita dapat dalam 
raker tersebut, namun juga ada beberapa proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan 
dalam raker tersebut.

Selain mengevaluasi penca-
paian kinerja seperti yang telah 
ditetapkan dalam calendar of 
event (coe), beberapa agenda 
yang menjadi target dalam raker 
tersebut adalah persiapan annual 
Pertamina Quality (aPQ) awards 
dan finalisasi Code of Pertamina 
Quality Management System yang 
merupakan hasil penyempurnaan 
Pedoman Sistem Manajemen 
Mutu Pertamina (SMMP).

banyak aspek yang harus 
dilihat dan ditinjau dalam upaya 
memberikan peni laian yang 
obyektif kepada para calon nominator aPQ awards. kriteria dan poin-poin penilaian yang 
telah disepakati dalam Qualilty Management Forum bulan desember tahun 2010 yang lalu, 
akan menjadi standar / acuan dalam menentukan calon pemenang. Pada raker tengah tahun 
mendatang, masing-masing perwakilan dari unit operasi/ usaha/ bisnis dan anak Perusahaan 
akan mengajukan data sebagai evidence penilaian sebagai tahapan dalam proses penjurian 
aPQ awards.

code of Pertamina Quality Management merupakan hasil penyempurnaan Pedoman SMMP 
sebagai kebijakan dan arahan strategis bagi Insan Mutu dalam menjalankan aktifitas perbaikan 
berkelanjutan, mengarahkan sistem kerja dan proses dalam upaya untuk meningkatkan kinerja 
mulai dari entitas terkecil dalam Perusahaan yang pada akhirnya akan mampu ikut mewujudkan 
cita-cita yang merupakan Visi Pertamina.

Para peserta raker akan melakukan finalisasi atas pedoman yang telah melakukan 
penggodokan secara bertahap, dan terakhir dilakukan pada 7 – 8 Juli 2011 oleh para 

insan Mutu yang berasal dari berbagai 
direktorat, yang membidangi masalah Sistem 
Manajemen, continuous improvement 
Program, knowledge Management, dan 
Pertamina Quality assessment.

Melalui raker tengah tahun tersebut 
diharapkan semua aktifitas insan Mutu 
dapat dikendalikan dengan baik agar mampu 
berjalan sesuai rel rencana kerja, mampu 
mencapai target kinerja dengan target 
kualitas dan hasil yang sesuai dan pada 
akhirnya dapat meraih mimpi kita bersama 
di penghujung tahun mendatang.•
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syukuran HUt ke-11 pWp Frm region i

Pak Harto, 
The Untold 
Stories

buku yang berjudul “Pak Harto. 
the untold Stories” ini diluncurkan 
dalam rangka memperingati ulang 
tahun ke-90 mantan Presiden ke-dua 
indonesia ini (8 Juni 2011).

buku yang ditulis oleh 5 
orang penulis sekaligus ini, 
mendokumentasikan kegiatan Pak 
Harto dalam berbagai peristiwa 
pembangunan selama 31 tahun 
kepemimpinan beliau, menceritakan 
tentang kisah, sisi-sisi pribadi 
Soeharto dan juga foto-foto yang tak 
pernah dipublikasikan sebelumnya, 
ada kisah yang tak terduga, jenaka, 
dan juga mengharukan.

dalam buku Pak Harto the 
untold Stories ada 113 narasumber 
yang akan mengungkapkan kisah 
mereka dengan sosok Soeharto. 
beberapa orang yang turut berkisah 
didalam buku tersebut seperti 
mantan Perdana Menteri Malaysia, 
Mahathir Muhammad, mantan 
Presiden Filipina, Fidel ramos. 
bahkan, mantan Perdana Menteri 
Singapura, Lee kuan Yew, dan raja 
brunei darussalam, juga Sultan 
bolkiah turut menuliskan sendiri 
pengalamannya.

dalam buku ini narasumber 
memaparkan kesaksian-
kesaksiannya mengenai keseharian 
Pak Harto. Salah satu kesaksian 
datang dari bapak emil Salim 
—salah seorang menteri dalam 
empat kabinet Pembangunan 
yang dipimpin Pak Harto –, bapak 
emil Salim menceritakan beberapa 
pengalaman-pengalamannya 
bersama Pak Harto, salah satunya 
bagaimana kerisauan Pak Harto 
memikirkan rakyat indonesia 
yang sedang kekurangan pangan. 
Pengalaman ini yang kemudian 
memicu pencanangan swa sembada 
pangan oleh Pak Harto, yang 
keberhasilannya diakui secara 
internasional.

Setidaknya buku ini dapat 
Merekonstruksi kembali gambaran 
figur dan karakter tokoh besar 
negeri ini, dan dapat bermanfaat 
bagi banyak orang yang hendak 
mencari hikmah dari pikiran, 
perkataan, dan tindakan Pak Harto.
MPPErPUSTAkAAN

MEDAN – dalam rangka memperingati Hut Persatuan Wanita Patra 
(PWP) ke-11, PWP tingkat Wilayah Pertamina Fuel retail Marketing 
region i mengadakan syukuran dengan memberikan santunan kepada 
61 pelajar kurang mampu dan pemberian bingkisan kepada pekerja 
penyapu jalan serta pekerja penarik becak, pada (31/5). 

 ketua PWP tingkat Wilayah Pertamina Fuel retail Marketing 
region i, Lily gandhi Sriwidodo, menyampaikan bahwa kegiatan 
ini adalah sebagai ungkapan syukur 11 tahun berdirinya Persatuan 
Wanita Patra dengan dirayakannya secara sederhana. PWP dituntut 
untuk selalu meningkatkan kualitas dan kemampuan diri, agar dapat 
selaras dengan para suami sehingga kehidupan ber rumah tangga 
dapat berjalan harmonis.

Lily gandhi juga selalu menekankan kepada seluruh anggota PWP, 
agar selalu belajar dan memperluas wawasan secara terus menerus 
seumur hidup, sehingga selalu berkembang mengikuti zaman dan 
menjadi pribadi yang kuat, tangguh dan pandai. namun Lily gandhi 

BALONGAN - dalam rangka memperingati Hut ke -11, PWP ru 
Vi melakukan bakti sosial berupa penyerahan paket Sembako 
kepada warga sekitar kilang dan Perumahan bumi Patra. kegiatan 
ini  merupakan agenda kerja PWP ru Vi tahun 2011. Hadir pada  
kesempatan tersebut  ketua PWP  ru Vi Yuni dadik Pribadi, Seksi 
bidang ekonomi asri  iwan Soemantri,  serta  pengurus. 

Sejumlah 550 paket Sembako  dibagikan pada ( 1/6)  di beberapa 
tempat. Yaitu, di balai desa balongan, Panti Jompo “ Wredha kasih 
ibu” desa balongan,  balai desa Majakerta dan  gedung PWP, di 
gedung PWP  terdiri dari Warga blok ceblok Singajaya, Warga desa 
Singaraja dan abang becak yang mangkal di komplek Perumahan  
bumi Patra . Sembako tersebut diserahkan langsung  secara simbolis 
oleh ketua PWP Yuni dadik kepada setiap warga  di tempat desa 
masing-masing. 

Pada kesempatan  tersebut  ketua PWP Yuni dadik Pribadi 
menyampaikan  bahwa pemberian sambako ini  merupakan bentuk 
kepedulian sosial anggota PWP selaku istri pekerja Pertamina terhadap 
masyarakat  sekitar kilang dan perumahan. “Mohon jangan dilihat dari 
nilainya  namun tolong dilihat dari keikhlasan kami sebagai istri pekerja 
Pertamina,” ujar Yuni dadik.  “Selain itu,  kami juga ingin   memperat  

hubungan silaturahmi  dengan masyarakat sekitar.  kami mohon doa seluruh 
masyarakat sekitar kilang untuk kelancaran operasional kilang balongan. ke 
depan mudah-mudahan kami bisa memberikan bantuannya lagi,” tambah 
Yuni dadik.MPrU VI

juga mengungkapkan bahwa menjadi pandai bukan berarti membuat kita 
berubah menjadi manusia yang sombong dan takabur.

 Sementara itu, ketua Panitia Hut PWP ke-11, irma ivan Maltar dalam 
hal ini mengungkapkan bahwa acara ini berlangsung dengan hikmad. Sebab 
selama ini PWP telah melakukan beberapa kegiatan kunjungan ke Panti 
asuhan bani adam Jalan Mangaan kelurahan Mabar dan anak fakir miskin 
kelurahan gaharu telah memberikan bantuan berupa sembako.  

 Selanjutnya juga, PWP Memberikan beasiswa kepada 35 pelajar Sd, 
17 SMP dan SMa sebanyak 9 orang. PWP juga memberikan bantuan bahan 
bangunan ke Masjid Syafa’atul ikhwan dan sehat bersama PWP dengan 
memberikan makanan sehat di Posyandu di kecamatan Silalas Medan. 

 Sementara itu Penasehat PWP, gandhi Sriwidodo juga mengungkapkan 
bahwa Pertamina dan PWP harus mempunyai pilar kepada masyarakat 
dalam penerapan kegiatan bakti sosial, sehingga bisa mensinergikan 
Pertamina kepada masyarakat untuk mendapatkan pencerminan yang baik 
dari masyarakat.MPFrM rEG. I

SOrONG – ru Vii mengadakan acara Sosialisasi accelerated 
Preventive response (aPr) for Hydrocarbon Storage and 
Handling di Sorong dan kilang kasim. acara dimulai pada rabu 
(25/5) dan berakhir pada Jumat (27/5). Sosialisasi ini dihadiri oleh 
VP Planning and optimization, Staf ahli direktur Pengolahan, tim 
Manajemen Refinery Directorate, Tim Manajemen RU VII, Tim 
Manajemen ru V dan tim aPr for Hydrocarbon Storage and 
Handling. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
soft skills dan hard skills tim manajemen ru Vii berkaitan dengan 
pengelolaan hydrocarbon. Pengelolaan hydrocarbon sendiri 
terkait dengan empat hal yaitu people, process, equipment dan 
safety. disela-sela acara juga diadakan sharing session dengan 
VP Planning and optimization, rachmad Hardadi, dan staf ahli 
direktur Pengolahan, Masril Moeis, tentang kesiapan start up ru 
Vii. acara ditutup dengan pelaksanaan Focus group discussion 
(Fgd) untuk melihat pemahaman dan kohesivitas tim manajemen 
ru Vii dalam memecahkan kasus yang diberikan pemateri.MPrU 
VII

rU Vii adakan sosialisasi 
‘apr for Hydrocarbon storage and Handling’
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mohon diri
Sehubungan dengan 
ber akhirnya masa pe-
ngabdian kami di Per-
tamina pada tanggal 28 
Juni 2011, maka dengan 
kerendahan hati, kami 
dan keluarga mohon 

un tuk dibukakan pintu maaf sebesar-
be sarnya atas segala kesalahan, ke-
khilafan, tutur sapa dan perbuatan 
yang tidak berkenan, dalam kedinasan 
maupun di luar kedinasan, demikian pula 
dalam pergaulan, baik yang disengaja 
maupun tidak disengaja selama masa 
pengabdian di Pertamina. Semoga allah 
SWt selalu melindungi kita semua dan 
Pertamina semakin jaya. amin.

Halimah Bire - 621297
asst. Liaison relation - PSo Fuel retail
Marketing & trading directorate
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SyUkUrAN INTErN MAINTENANCE ArEA 3

BALIkPAPAN – Seiring dengan akan berakhirnya rangkaian kegiatan 
t/a kilang balikpapan ii tahun 2011, Maintenance area 3 (Ma3) meng-
adakan syukuran intern di dalam lingkungan kerjanya, (10/5). acara 
bertujuan untuk memanjatkan doa serta mengucapkan terima kasih 
kepada tuhan Yang Maha esa atas terlaksananya kegiatan t/a yang 
sesuai jadwal. dipimpin oleh Maintenance execution Manager imam 
Sunarto, acara dibuka dengan sambutan dari Ma3 Section Head efrizon 
mewakili segenap pekerja di Ma3. dalam kesempatan yang berbahagia 
ini juga dilangsungkan acara pelepasan 10 pekerja senior Ma3 yang 
sudah memasuki usia pensiun. imam Sunarto menyampaikan kunci 
suk ses dalam melakukan pekerjaan yang baik adalah “nikmati pekerjaan 
yang kita lakukan dan ikhlas dalam mengerjakannya, maka kita akan 
mendapatkan hasil yang terbaik”. kepada pekerja senior yang sudah 
memasuki usia pensiun, imam mengharapkan agar mereka memiliki 
wadah tersendiri yang akan memudahkan untuk berkomunikasi apabila 
suatu saat diperlukan sumbangsih dan pemikiran dari pekerja senior 
dalam memecahkan masalah dan upaya peningkatan kinerja.MPrU V

INDrA SETyAwATI
Vice President Perencanaan & Portfolio
Pt Pertamina gasFo

to
 : 

P
e

r
ta

g
a

S

FArIS AzIz
Manager Supply & distribution 
region iii,
Marketing & trading directorateFo
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MAHASISwA UNIVErSITAS DIPONEGOrO 
kUNJUNGI PErTAMINA PUSAT

JAkArTA - Sebanyak 73  mahasiswa Jurusan 
administrasi Publik dari FiSiP universitas dipone-
goro, Semarang,  angkatan 2008  berkunjung ke 
Pertamina pada Selasa (7/6). rombongan yang 
diantarkan 4 dosen pembimbing, diterima cSr of-
ficer Iwan Ridwan Faisal  di Gedung Utama Lantai M. 
rombongan mendapat penjelasan tentang  sejarah 
Pertamina dan profil bisnisnya dalam industri migas 
nasional.MPUHk
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PErTAMINA HArUS BErGErAk kE ArAH PErUSAHAAN 
ENErGI 

JAkArTA - “Pertamina  mulai berpikir seperti perusahaan-perusahaan   
minyak internasional yang sekarang sudah bergerak  bukan saja di 
energi fosil,  tetapi juga ke energi non-fosil. Pertamina diminta  untuk 
masuk ke sana dan hal  ini sejalan  dengan visi dan misi Pertamina 
untuk menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia.”  demikian 
diungkapkan direktur Pengolahan edi Setianto  dalam satu acara  di  
Research & Development – Refining Development, Pulogadung pada 
Senin (20/6). acara dihadiri komisaris Pertamina triharyo Soesilo, 
Staf ahli komite Pengolahan dewan komisaris  Pertamina Maskurun 
Mulyosukarto dan rusdi erwin, direktur Pengolahan edi Setianto, SVP 
business development - Heru Sutrisno, VP Heru Supandriyo, Pjs VP r 
& d agustina eliyanti, Subagio (LaPi itb) dan undangan lainnya.  untuk 
itulah, lanjut edi, fungsi r & d  dituntut  untuk membangun kapabilitas 
teknologinya. ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama,  teknologi 
katalis yang umumnya  sudah non-licensed hydro processing, seperti 
yang sudah dikuasai perusahaan lain.  kedua, teknologi frontier. dan 
yang ketiga, teknologi  yang mengarah pada clean energy. MPUHk

SIMULASI kEBAkArAN DI kANTOr PUSAT

JAkArTA - HSSe Pertamina melaksanakan simulasi evakuasi pekerja 
saat terjadi kebakaran untuk mengantisipasi munculnya kondisi darurat 
di lingkungan kerja pertamina. Selasa (31/5). Simulasi ini berlangsung di 
lantai 4 gedung annex, dimulai dengan memadamkan api menggunakan 
alat pemadaman api ringan, setelah itu para pekerja diarahkan untuk 
keluar gedung melalui tangga darurat. Joko Susilo Vice President 
HSSe Pertamina mengatakan bahwa pelatihan ini secara periodik 
rutin dilaksanakan. Minimal setahun sekali, sesuai dengan peraturan 
gubernur dki Jakarta. “untuk di  Pertamina, kita sudah melakukan 
pelatihan ini di gedung kwarnas, gedung Pusat, dan sekarang di 
gedung annex,” ujarnya.  Pada simulasi ini, selain evakuasi pekerja juga 
dijadikan sarana bagi tim HSSe Pertamina untuk mengevalusai sarana 
dan fasilitas system mereka.  Seperti alarm dan jaringan komunikasi dan 
komando pusat. “Latihan ini sangat berguna sekali bagi kita, apabila 
sewaktu- waktu terjadi kebakaran atau keadaan emergensi,” kata irzon 
Pebrianto, salah satu pekerja yang ikut simulasi tersebut.MPwNr

Warung Kopi
Gara-gara Fotokopi ID Card
Bu Mala : Mang, pesen nasi uduk ya..
Mang warta : Makan di sini apa dibungkus bu?
Bu Mala : di sini Mang. dua ya..
Mang warta : Silakan duduk dulu bu…
Bu Tika : Outsourcing di tempat saya minggu lalu 

deg-degan semua, pas disuruh ngumpulin 
fotokopi id card.

Bu Mala : Wah sama bu. Mereka khawatir, ada pe-
ngurangan tenaga oS di sini. Saya sendiri 
cuma bisa bilang, mau didata kali… selama 
ini kan sepertinya oS di Pertamina jumlahnya 
belum terdata dengan baik..

Bu Tika : Yah, saya juga bilang begitu… Menenangkan 
hati mereka. 

Bu Mala : Wajar sih kalau mereka khawatir. Mereka 
tidak diberitahu alasannya kenapa harus 
mengumpulkan foto kopi id card. Jadinya 
kan yang muncul adalah kecurigaan dan 
kekhawatiran. Padahal mereka banyak yang 
sudah lama mengabdi di sini .

Bu Tika : iya, yah… apa salahnya sih dikasih tau 
alasannya biar gak bikin resah. Mereka kan 
di sini statusnya juga kerja.

Pak Hamzah : Wah, wah.. ibu-ibu sepertinya lagi bicara 
serius nih…

Bu Mala : eh, sini Pak… iya nih, lagi ngomongin 
kejadian minggu lalu itu lho…

Pak Hamzah : oh itu, di tempat saya juga jadi bahan omong -
an. ini merupakan pembelajaran bagus agar 
perusahaan ini juga harus mulai membina 
outsourcing-nya dengan baik.

Bu Tika  : Yah, moga-moga aja begitu Pak. Harus 
dipetakan dan dibenahi agar mereka juga 
mampu diberdayakan dengan maksimal. 
bukan seperti kasus-kasus sebelumnya, 
tau-tau ada pemutusan hubungan kerja 
sepihak. kan kasian kalau begitu. Mereka 
sudah lama mengabdi di perusahaan ini, 
tapi diberhentikan dengan tiba-tiba. coba di-
upgrade dong keahlian mereka. dibina juga 
mental kerjanya. bagaimanapun pencapaian 
yang diraih perusahaan ini sedikit banyak 
juga berasal dari keringat mereka.

Bu Mala  : iya, betul. Mereka kan pasti punya keluarga 
yang harus dihidupi. Walaupun cuma out-
sourcing, seharusnya perusahaan besar 
seperti Pertamina ini menerapkan etika 
kerja yang berperikemanusiaan. Jangan 
semuanya diserahkan ke vendor. kalau 
ven dornya  bagus sih gak masalah. tapi 
ka lau vendornya nakal, gimana? Harus te-
tap ada kontrol yang ketat. bagaimanapun, 
mereka juga kita butuhkan untuk membantu 
menyelesaikan tugas kita kan?

Pak Hamzah : Ya betul banget bu. kalau sudah begitu, 
Pertamina jadi world class company makin 
cepat dicapai, karena semua bekerja keras 
dan cerdas. 

Mang warta : dan yang pasti banyak yang mendoakan ya 
Pak…

Pak Hamzah : betul itu Mang… MP

rU II : BASkET BALL rEFINEry UNIT II kEMBALI DIGELAr

DUMAI - Lapangan basket badan Pembina olah raga (baPor) 
ru ii pada (13/6) kembali diramaikan dengan digelarnya turnamen 
basket ball kilang cup ke-3 tahun 2011. turnamen kali ini diikuti 
oleh 8 klub basket dari 8 bagian yang ada di ru ii dumai (utilities, 
oM, Laboratorium, Hcc, Hoc, HSc, Me, MPS).  acara dibuka 
oleh rPo Manager Syamsugito. tampak hadir Production dumai 
Manager eriyadi dan Section Head di lingkungan kilang ru ii. 
“apapun hasilnya, menang atau kalah dalam satu  pertandingan 
itu biasa tapi yang penting sekali adalah bagaimana kita menjaga 
sportifitas dalam bertanding,” ucap Syamsugito. Syamsugito 
berharap turnamen ini dapat berjalan lancar dan masing-masing 
tim mampu menunjukkan kemampuannya dan bertanding penuh 
semangat.  Sebelum pertandingan awal dimulai, Syamsugito  
didampingi oleh Production dumai Manager eriyadi melakukan 
pelepasan balon sebagi tanda turnamen ini dimulai.MPrU II
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pertamina gas area JBt raih 
penghargaan Kecelakaan nihil

APkIPrAH anak perusahaan

pHe sinergikan 
Komunitas Fotografi 
dan ‘Fun Bike’

Pelatihan ‘Oil Spill Respon’ dan Sertifikasi IMO Level 1

Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Muhaimin iskandar menyerahkan penghargaan kecelakaan nihil untuk Per-
tamina gas area Jawa bagian timur. Penghargaan tersebut diterima oleh direktur Pengembangan usaha Pertamina 
gas Harjana kodiyat (kanan).
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HUt ke-3, 
pdsi terus Berbenah diri

JAkArTA - keberhasilan Per-
tamina gas dalam menjaga 
angka zero accident di wilayah 
operasi area Jawa bagian 
timur (Jbt) membuahkan 
hasil dua buah Penghargaan 
kecelakaan nihil. kedua 
penghargaan tersebut dite-
rima dari gubernur Jawa ti-
mur dan Menteri tenaga kerja 
dan transmigrasi. 

Penghargaan kecelakaan 
nihil pertama diserahkan oleh 
gubernur Jawa timur pada 
23 Mei 2011 dan diterima 
oleh Manajer area Jbt yakni 
bapak arie Wisianto. “kami 
memang menerapkan standar 
keamanan yang cukup ketat. 
karena kami sadar bahwa 
kami bergerak di bidang usa-
ha transportasi gas yang 
sa ngat rentan terhadap kece-
lakaan,” jelas arie. 

ar ie  juga mengucap 
syukur atas keberhasilan ini. 
Menurutnya, penghargaan ini 
merupakan buah kerja keras 
seluruh pekerja Pertamina 
gas di area Jbt yang berhasil 
mempertahankan 4,78 juta 
jam kerja tanpa kecelakaan. 
dengan wajah cerah arie me-
nerima penghargaan tersebut 
bersama 143 peru sahaan 

lainnya yang juga berdomisili 
di Jawa timur.

berselang seminggu, Per-
tamina gas kembali menerima 
penghargaan yang sama 
dari Menteri tenaga kerja 
dan transmigrasi  Muhaimin 
iskandar. Penghargaan ter-
sebut diserahkan dalam 
acara anugerah k3 tahun 
2011 tingkat nasional pa da 

31 Mei 2011 di Hotel Mer-
cure, ancol Jakarta. Pa da 
kesempatan tersebut direktur 
Pengembangan usaha Per-
tamina gas Harjana kodiyat 
hadir mewakili manajemen 
Pertamina gas untuk menerima 
penghargaan tersebut. “Salut 
kepada area Jbt karena 
ber hasil mempertahankan 
zero accident sejak 1997 

hing ga sekarang,” ujar Har-
jana saat mengungkapkan 
rasa bahagianya menerima 
penghargaan tersebut.

Penghargaan ini memacu 
Pertamina gas untuk tetap 
menjaga predikat nihil ke-
celakaan kerja tidak hanya 
di area Jbt, tapi juga di se-
lu  ruh wilayah operasinya.MP 

PErTAGAS

JAkArTA – Fotografi adalah seni, bahasa gambar yang 
universal dan memiliki sejuta makna. karena itu lewat 
fotografi para pekerja Pertamina Hulu Energi berkumpul 
di ruang pertemuan Lt. 7 gd. kwarnas, mengikuti sharing 
session “Clinic Photography”, Jumat (10/6). tak hanya 
pecinta fotografi yang berkumpul, para pekerja yang 
memiliki ketertarikan dalam dunia foto turut ambil bagian 
dalam sharing session klinik foto yang disampaikan Poer 
Subagja dan rekan dalam bendera Jamming Pro.

tampak hadir direktur utama PHe dwi Martono, 
yang juga meramaikan pertemuan rutin kelompok 
fotografi PHE ini. Selain memaparkan teknik dasar 
pengambilan gambar, para pekerja juga diberikan tips 
dan trik teknis dan konsep foto.

Menurut Manager relation Pt. PHe ali Mundakir 
kegiatan ini selain sebagai ajang berbagi ilmu, meng-
hidupkan komunitas hobi foto, serta mempererat silatu-
rahmi para pekerja PHe.  “kita tidak hanya memiliki 
kelompok foto, tetapi ada juga kelompok sepeda, dan 
lain-lain yang rutin mengadakan kegiatan. Setidaknya 
menjadi sarana penyaluran kreatifitas pekerja yang 
memiliki keahlian di bidang lain,”jelasnya.

di sesi akhir pertemuan, koleksi foto hasil jepretan 
pekerja diulas dan mendapatkan masukan agar bisa 
menghasilkan gambar yang lebih maksimal. tak hanya 
itu, pekerja juga diminta praktek foto pada keesokan 
harinya, Sabtu (11/6) pada saat acara PHE Fun bike 
di kompleks ui depok. keluarga besar PHe sangat 
menikmati acara liburan akhir pekan dengan bersepeda 
santai mengelilingi jalur khusus sepeda yang tersedia 
kawasan universitas indonesia.

acara yang dihadiri lebih dari 100 peserta ini juga 
diisi dengan peluncuran PHE Goes Club oleh Presdir 
PHe dwi Martono. PHE Goes Club adalah persatuan 
penggemar sepeda keluarga besar Pertamina Hulu 
energi.MPwNr/kUN/DSU

JAkArTA - Pt Pertamina drilling Services indonesia 
(PdSi) mengadakan syukuran Hut ke-3 yang dihadiri Wakil 
Pemegang Saham PdSi dwi Martono,  komisaris PdSi 
Subarkah kustowo dan Sujartono, dirut PdSi amran anwar 
beserta jajaran direksinya, jajaran staf dan manajemen PdSi, 
dan undangan lainnya, di kantor PdSi, Menara Standard 
charetered Lantai 16, pada (13/6). 

dirut PdSi amran anwar dalam sambutannya sedikit 
mengungkapkan kilas balik PdSi yang resmi berdiri pada 13 
Juni 2008,  dan mengatakan bahwa  masih banyak hal yang 
harus dibenahi dari PdSi, baik internal maupun eksternal.  

Manajer Legal PdSi Lindung nainggolan  selaku   ketua 
Panitia Hut  melaporkan bahwa sejumlah acara menyambut 
Hut PdSi ini  telah diselenggarakan. antara lain,  arung 

jeram pada (28/5) di Sukabumi yang diikuti 45 pekerja PdSi 
dan donor darah pada (6/6)  yang  berhasil menjaring 68 
pendonor, dari target awal 100 peserta. Selain itu,  pada 
(8/6) juga diadakan fun bike dan family gathering di taman 
Mekarsari, Jonggol serta premier golf yang dilaksanakan 
pada akhir Juni 2011.  Sedangkan acara peringatan  Hut 
ke-3 ini juga  dilangsungkan di area-area drilling.MPUHk

PANGkALAN SUSU – Pt Pertamina eP  (PeP) Field Pangkalan 
Susu mengadakan pelatihan oil spill respons dan sertifikasi 
iMo level 1 kepada pekerja dan pekarya yang bertugas da-
lam pengapalan dan penanggulangan  tumpahan minyak di 
permukaan air laut, pada 23-26 Mei 2011. Pelatihan yang 
diikuti oleh 24 peserta tersebut tidak hanya berasal dari Field 
Pangkalan Susu, namun juga diikuti oleh 2 peserta dari depot 
elpiji Pangkalan Susu dan 2 orang dari dok Pangkalan Susu.

 Field Manager PeP Pangkalan Susu Sigit gunanto 
mengatakan bahwa program yang dilaksanakan ini sangat 
penting dalam operasional Field Pangkalan Susu. “Wilayah 
operasional kita tidak hanya di darat namun juga di laut,” ujar 
Sigit. Sigit juga menjelaskan pentingnya pelatihan ini juga 
sehubungan dengan kegiatan mooring (pemompaan minyak) 
yang rutin dilaksanakan di laut. 

Sementara itu Manager training center HSe Sungai gerong 
Suhendar Wijaya mengatakan bahwa setiap petugas marine 
harus andal dan paham dalam penanggulangan tumpahan 
minyak di laut. “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan ke-
terampilan dengan membekali peserta dengan berbagai macam 
pengetahuan teknis bagi para petugas lapangan yang terlibat 
langsung dalam operasi pembersihan tumpahan minyak di laut 
maupun di garis pantai,” ujar Suhendar.

Suhendar juga mengharapkan kepada para peserta pe-
latihan agar dapat memahami masalah keselamatan, kesehatan 
kerja dan lindungan lingkungan melalui buku panduan HSE 
Guidelines yang telah diberikan kepada para peserta. dengan 
panduan buku itu, para peserta dapat mempersiapkan dan 
melindungi diri dari potensi bahaya yang mungkin ada di sekitar 
tempat bekerja atau yang timbul dalam pelaksanaan tugas atau 
pekerjaan yang lakukan.

 Selain pelatihan di kelas juga dilakukan drill penggelaran 
oil boom di perairan Pelsus Pangkalansusu yang dibagi dalam 
tujuh regu, yaitu regu Oil Boom 1 dan 2; regu Skimmer ; regu 
dispersant ; regu Oil Floating Storage; regu Husky dan regu 
Rubber Boat/rib (Rescue). kegiatan ini juga melibatkan 3 
speedboat dan 1 tugboat.MPPEP P.SUSU
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pertamina terima Kunjungan 
delegasi 12 negara penghasil migas

kITABErITA

Css KiosK 2011 
di semarang

JAkArTA – dalam rangka menjalin hubungan baik dengan 
kalangan industri minyak dan gas, Pt Pertamina (Persero) 
menerima kunjungan delegasi 12 negara penghasil migas di 
dunia, pada Jumat (17/6). 

delegasi yang berkunjung di antaranya adalah perwakilan 
perusahaan migas dan perwakilan dari kementerian  migas dari 
negara thailand, timor Leste, Vietnam, india, angola, nigeria, 
iraq, Sudan, iran, Myanmar, cambodia, dan Yaman.

Para delegasi yang diterima oleh Pertamina di ruang 
Pertemuan gedung kwarnas ini disajikan pena yangan company 
profile Pertamina. dalam kesempatan tersebut SVP upstream 
Strategic Planning & Subsidiary Management Pertamina  Salis 
S. aprillian menyampaikan presentasi mengenai kegiatan 

DUMAI - Fungsi Finance Refinery Off Site Region I 
bekerja sama dengan Fungsi Hr are/bP ru ii dan 
it area ru ii mengadakan Workshop GLS-SAMK 
yang dilaksanakan di Hotel grand elite – Pekanbaru. 
kegiatan ini terdiri dari dua batch, yaitu  batch i pada  
11 – 12 april 2011 dan batch ii   pada 14 – 15 april 
2011. Masing-masing batch diikuti 20 peserta.

Workshop ini dibuka oleh Manager Refinery Off 
Site region i Sigit Hanggoro. dalam sambutannya, 
Sigit mengatakan bahwa workshop ini diadakan  
untuk meningkatkan ketelitian dan kecepatan dalam 
penginputan data pergerakan minyak oleh user.  
ka rena,  apabila tidak akurat dalam peng-entry-an 
data, akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, 
khususnya ru ii dumai “Melalui workshop ini juga 
diharapkan pekerja  yang terlibat langsung dengan 
kegiatan arus minyak lebih memiliki sense of 
belonging terhadap kinerja ru ii,” ujar Sigit.

adapun instruktur yang memberikan materi pada 
Workshop gLS-SaMk ini adalah Sugeng Supriadi, 
Fatizaro Harefa dan Sayuti dari internal Finance 
Refinery Off Site Region I, Maison Des Arnoldi dari  
Fungsi opex , serta eka Suhendra dari kantor Pusat.
MPrUII 

SEMArANG - untuk menjawab tantangan perkem-
bangan teknologi informasi yang sangat cepat, Cor-
porate Shared Service (cSS) menggelar cSS kioSk 
2011 di FrM iV Jateng & diY (6/6).

acara yang berlangsung pada 6-10 Mei 2011 
ini bertujuan memperkenalkan layanan cSS dan it, 
sekaligus sebagai ajang sharing bagi para pekerja  
Pertamina terkait masalah maupun keluhan di bidang 
tersebut. Hal ini dilakukan agar tercipta pemahaman 
yang lebih oleh user, khususnya di FrM iV Jateng 
& diY. 

Pembukaan kegiatan cSS kioSk 2011 ditandai 
dengan penekanan tombol kioSk oleh gM FrM iV 
rifky e. Hardijanto didampingi oleh area Manager 
it&Mt  Semarang Y. iwan Setiawan, yang dilanjutkan 
dengan memainkan education puzzle game.

Pada kesempatan ini rifky menekankan penting-
nya teknologi informasi agar bisa dimanfaatkan 
de ngan baik. “informasi itu merupakan sesuatu 
yang sangat penting sehingga harus dikelola secara 
profesional,” ujarnya lugas. 

Sementara iwan Setiawan mengungkapkan, 
selain memperkenalkan layanan cSS, kegiatan ini 
juga merupakan kesempatan untuk menyosialisasikan 
Service Level Agreement kepada para customer. 

dengan konsep santai di depan cafetaria, cSS 
kioSk 2011 ini diisi oleh computer stand dari it & 
Mt Semarang yang bisa digunakan oleh lingkungan 
pemasaran Jateng & diY. Selain itu,  pekerja FrM 
region iV juga dapat menikmati bantuan layanan 
informasi teknologi dan komunikasi, di antaranya 
mengenai layanan gadget terbaru,  layanan aplikasi, 
layanan permintaan atau pemeliharaan perangkat it, 
sharing session dari Microsoft, dan HP, serta layanan 
internet maupun Wi-Fi.

“Saya berharap agar kita bisa membuat roadshow 
ke seluruh lokasi di wilayah Pemasaran Jateng & diY 
mengenai kioSk 2011, tidak hanya berpusat di kantor 
unit,” ujar iwan bersemangat.MPFrM rEG. IV

Pertamina Hulu dan peluang kerja sama yang bisa dilakukan 
dengan Pertamina.

untuk mengenal lebih jauh proses bisnis yang dilakukan 
oleh Pertamina, para delegasi juga disajikan pemaparan tentang 
bisnis Pertamina downstream terkait project & partnership 
opportunities serta Upstream Technology Center yang saat ini 
dimiliki oleh Pertamina.

Para delegasi terdiri dari level manager ke atas sebagai 
pihak pengambil keputusan. Sehingga kunjungan ini sebagai 
momen yang baik bagi Pertamina untuk mengenalkan diri 
lebih jauh di mata para pelaku bisnis migas di dunia agar  ke 
depannya terbangun kerja sama yang lebih baik bagi kemajuan 
kedua belah pihak.MPIk

Workshop gls-samK 
di dumai
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Menyulap Gunung Sampah Menjadi Rupiah

rU iii plaju gulirkan dana 
pendidikan rp 180 Juta
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gM ru iii irwan secara simbolis menyerahkan beasiswa dan 
bingkisan sekolah untuk siswa Sd.

perak Utara Kini lebih Bali
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Walikota Surabaya tri rismaharini disambut warga rW 07 dan rW 08 ke-
lurahan Perak utara saat meresmikan  wilayah tersebut menjadi kampung 
binaan Pertamina. 

SUrABAyA – Suasana rW 07 dan rW 08 kelurahan Perak 
utara kini berbeda karena telah menjadi kampung binaan 
Pertamina. Wilayah yang berlokasi di belakang terminal 
Surabaya group tersebut kini bernuansa baLi (bersih, 
asri, Lestari dan indah) berkat program Pendampingan dan 
Pengelolaan Sampah dari Pt Pertamina (Persero).

kampung binaan Pertamina ini diresmikan oleh Walikota 
Surabaya tri rismaharini dan Manager Supply & distribution 
region iii Fariz aziz di rW 08 kelurahan Perak utara, Minggu 
(26/6).

Pada kesempatan tersebut, Walikota Surabaya tri 
rismaharini sangat mengapresiasi program penghijauan yang 
melibatkan langsung masyarakat. karena dengan keterlibatan 
langsung masyarakat, maka dapat menumbuhkan kesadaran 
dan rasa menjaga yang lebih berkelanjutan.

Sedangkan Manager Supply & distribution region iii Fariz 
aziz menjelaskan Pertamina akan terus berupaya agar wilayah 
di sekitar operasi Pertamina di Jatim balinus lainnya juga 
menjadi asri dan hijau seperti di Perak utara ini.

”ini upaya kami untuk bersama-sama masyarakat saling 
menjaga lingkungan sekitar kami. karena bagaimanapun, Perta-
mina dan peran masyarakat tidak dapat dipisahkan,” ujarnya.

Program Pendampingan dan Pengelolaan Sampah di Perak 
utara ini dilakukan sejak Maret hingga Mei 2011. beberapa 
kegiatan yang dilakukan antara lain sosialisasi pengenalan 
sampah, kerja bakti massal, pembuatan handycraft dari sampah, 
pembuatan sirup dari belimbing wuluh, bantuan komposter, 
tempat sampah dan tanaman, serta kegiatan lainnya.

Masyarakat pun merasakan manfaat dari program ini. 

Seperti dituturkan beberapa warga setempat, yang menyatakan 
program ini telah mengubah wilayahnya menjadi lebih nyaman 
ditinggali. Warga berharap program ini tidak berhenti, namun 
juga dilanjutkan dengan program bermanfaat lainnya.

ke depannya, Pertamina berencana melakukan program 
serupa di wilayah sekitar unit operasi lainnya. dengan program 
ini, Pertamina berharap masyarakat, terutama di sekitar wilayah 
operasi Pertamina makin memiliki kesadaran dan kemampuan 
dalam menciptakan lingkungan bersih dan asri. bahkan bukan 
tidak mungkin, hasil karya pengelolaan sampah yang diciptakan 
dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi warga setempat.MP 

FrM rEG. V

berkubang dengan sampah, kini dilakoni Sarmili ketua rW 
08 Lenteng agung, Jakarta selatan. Pria berusia 55 tahun ini, 
merupakan penggerak dan pelaku program kebersihan dan 
penghijauan di kampungnya.

Sarmili bukanlah sarjana ataupun pengamat lingkungan 
hidup. Pensiunan perusahaan penerbitan terkenal di ibukota 
ini, menjadi motor kegiatan kebersihan sampah kali ciliwung 
yang melintas kawasan Lenteng agung.

kepedulian Sarmili pada kebersihan dan penghijauan 
di lingkungannya bermula dari sebuah film. “Sekitar tahun 
2008 saya melihat film Surat dari 2012. Dimana diceritakan 
generasi kita kerdil, susah mendapatkan ari minum, untuk 
mandi, dll karena lingkungan yang rusak,”kenangnya. dari 
film terebut Sarmili paham, kerusakan lingkungan tersebut 
akibat ulah dirinya dan manusia generasi sekarang, yang 
tidak pernah peduli dengan kebersihan lingkungan.

karena itulah sejak mengajukan pensiun dini dari 
tempatnya bekerja, Sarmili menggerakan warganya untuk 
tidak membuang sampah di sungai, serta mengajak 
mengolah sampah rumah tangga. Pasalnya di wilayahnya, 
terdapat tiga titik gunung sampah di pinggir kali. “Memang 
tidak mudah menyadarkan mereka. tetapi saya berprinsip 
pegang dulu ‘orang penting’nya. nanti mereka akan mem-

bantu kita mengkampanyekan tujuan kegiatan 
tersebut,”katanya.

Sarmili pun menggandeng ‘pentolan’ pemuda 
kampung, dan tokoh masyarakat setempat untuk 
bersama-sama menggerakkan warga tidak lagi 
membuang sampah di kali. “kami tampung 
sampah warga, dan kami pilah di pemilahan 
sampah usaha Mandiri gibaSS. Setelah itu, 
per lahan warga kami ajarkan memilah sampah 
rumah tangganya,”jelasnya.

Memang pada awalnya banyak kendala yang 
dihadapi. Warga tak mau direpotkan dengan 
memilah sampah. namun perlahan setelah diberi 
pengertian mereka paham. Setiap harinya sekitar 
3,5 ton sampah rumah tangga dari rW 08 diambil 
adi – ketua pemuda setempat --  menggunakan 
gerobak motor bantuan dari dinas Pekerjaan 

umum. Sampah tersebut dipilah bersama 3 warga lainnya. 
Sampah organik langsung dicacah, untuk didiamkan 

selama 4 hari hingga nanti menjadi kompos. “awalnya kami 
hanya memiliki mesin pencacah saja, jadi kompos yang 
dihasilkan masih kasar. tetapi setelah mendapat bantuan 
mesin penyaring dari Pertamina, kompos yang dihasilkan 
lembut dan siap pakai,” ungkap Sarmili.

kiprah warga rW 08 Lenteng agung dalam memilah 
sampah sedikit demi sedikit mendapatkan hasil. kompos 
bisa dijual ke warga sendiri, atau saat pameran. bahkan 
wargapun mulai melakukan budidaya tanaman sayuran dan 
tanaman hias dalam pot. “bukan soal uangnya dapat berapa, 
tetapi kelak pengolahan sampah bisa menjadi rupiah yang 
besar,”kata Sarmili optimis. 

kini selain dikumpulkan di penampungan, warga 
pun bisa mengolah sendiri sampahnya menjadi kompos. 
karena Pertamina juga memberikan alat bantu komposter 
rumah tangga. agar usahanya tidak mandeg, Sarmili telah 
mengkader warganya untuk meneruskan program positif 
ini. “Jangan sampai ketika saya tidak menjabat rW lagi, 
kegiatan ini mandeg begitu saja. Saya percaya ke depannya 
masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” jelas ketua 
rW yang telah menjabat selama 2 periode ini.MPDSU

PLAJU - Refinery Unit (RU) III menyerahkan Dana 
Corporate Social Responsibility (cSr) bidang Pen-
didikan “cerdas bersama Pertamina” sebesar rp. 
180 juta untuk 130 anak Sd di lingkungan operasi 
per usahaan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh gM ru 
iii, irwan kepada salah seorang siswa Sd di gedung 
Patra ogan Plaju pada (20/6). dana pendidikan 
tersebut diperuntukkan bagi siswa Sd kelas 3 se-
banyak  120 anak, kelas 4 (93 anak) dan  kelas V 
(100 anak). Selain bea siswa juga diberikan bingkisan 
berupa perlengkapan sekolah. 

Menurut  Public relation  Section Head ru iii Jam-
sen Purba,  selama ini pemberian beasiswa di berikan 
kepada masyarakat umum di lingkungan peru sahaan, 
tetapi pada tahun ini diperuntukkan kepada keluarga 
outsourcing yang bekerja di ru iii.

diharapkan, dengan bantuan cSr ini, dapat 
men  jadi pendorong bagi orang tua untuk terus mem-
berikan pendidikan yang memadai bagi putera-puteri 
dan  terbina hubungan harmonis antara perusahaan, 
pe merintah dan masyarakat dalam rangka menjaga 
kelancaran operasi kilang ru iii, sehingga keberadaan 
perusahaan dapat tetap eksis dan maju.MP rU III

CILACAP - Sebagai wujud kedekatan dan kepedulian 
perusahaan kepada masyarakat sekitar kilang, ru iV 
cilacap yang dimotori oleh Public relations pada  27 
Mei 2011 memberikan bantuan kursi dan meja tenis 
meja untuk warga masyarakat rt 01 &  04 rW iV 
kelurahan cilacap. bantuan 100 kursi tersebut secara 
simbolis diserahkan oleh Public relations Section 
Head ruseno kepada ketua rW iV H. Shodikin Syam, 
sementara  meja pimpong diserahkan kepada ketua 
rt 01 rW iV Heri Supriyanto.

dalam sambutannya ruseno berharap bantuan ini 
bisa bermanfaat dan bisa menjadi sarana komunikasi 
guna mempererat kerjasama dalam mendukung ope-
rasional kilang ru iV cilacap, sehingga akan terjalin 
hubungan yang harmonis antara Pertamina dan ma-
syarakat. 

H. Shodikin mewakili warga mayarakat dalam 
sambutannya mengucapkan banyak terimakasih 
ke pada Pertamina yang telah banyak membantu 
war ga kelurahan cilacap. bantuan kursi tersebut 
nanti nya akan digunakan bersama bagi warga yang 
membutuhkan.

Sebagai wujud kedekatan Pertamina dengan 
warga, usai penyerahan bantuan, dilakukan juga olah 
raga pimpong bersama antara pekerja Pertamina yang 
diwakili Public relations dengan warga setempat.MP 
rU IV

peralatan olahraga untuk 
Kelurahan Cilacap


