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Pertamina Hijaukan 
Bandara Juanda
PT. Pertamina (Persero) 

terus melakukan upaya 

untuk meningkatkan 

pelestarian lingkungan 

lewat program 

Menabung 100 Juta 

Pohon. Kali ini 1.000 

pohon ditanam di 

kawasan Bandara 

Internasional Juanda, 

sebagai bentuk 

dukungan terhadap 

program Eco Ariport.

Dalam era perdagangan bebas yang makin kompetitif, 
perusahaan-perusahaan saling bersaing ketat dalam menjaga 
dan meningkatkan pertumbuhan kinerjanya. Ketatnya 
persaingan tersebut memicu setiap perusahaan melakukan 
investasi guna mewujudkan pertumbuhan yang maksimal. 
Tidak dipungkiri bahwa investasi menyebabkan adanya 
kebutuhan korporasi untuk memperoleh pendanaan, secara 
lokal maupun global. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, 
beberapa perusahaan mencari alternatif pendanaan melalui 
aksi korporasi di pasar keuangan, seperti pinjaman perbankan, 
obligasi, maupun aksi korporasi berbasis ekuitas seperti 
penawaran saham (IPO, mitra atau investor strategis, dan 
lainnya).

Dalam mengakses pasar keuangan tersebut, terutama 
pinjaman perbankan dan obligasi, seringkali muncul pertanyaan 
bagaimana cara perusahaan untuk membayar utang pokok 
serta kuponnya (bunga). Terdapat beberapa upaya yang umum 
dilakukan oleh korporasi antara lain melalui dana internal (kas), 
serta pembiayaan kembali (refinancing) baik dengan pinjaman 
bank atau dengan penerbitan bond baru. 

Seperti yang dilakukan PT Jasa Marga Tbk pada tahun 
2010. Jasa Marga melakukan refinancing pinjaman melalui 
penerbitan obligasi. Sebagian dana hasil penerbitan obligasi 
tersebut ditujukan untuk melunasi obligasi yang lebih awal 
diterbitkan tahun 2002, serta percepatan pelunasan kredit 
investasi. Sisanya, untuk pendanaan pengembangan investasi 
dan modal kerja perseroan. 

Sebagai catatan, pinjaman yang dilunasi tersebut 
adalah untuk mendanai pembangunan ruas jalan tol. Ketika 
pembangunan telah selesai dan beroperasi, sebagian 
keuntungan dari ruas jalan dapat digunakan untuk membayar 
kupon obligasi. Obligasi menjadi pilihan bagi Manajemen Jasa 
Marga karena memiliki jangka waktu (tenor) panjang dan tingkat 
bunga tetap, sesuai dengan karakteristik operasional ruas 
tol yang juga bersifat jangka panjang (long term investment 
dibiayai dengan long term debt).

Penting bagi perusahaan yang memiliki pinjaman 
perbankan atau obligasi untuk berkomitmen menjalankan 
investasi sesuai dengan perencanaan. Selain itu, penerbit 
obligasi juga merancang kebijakan dan strategi keuangan 
jangka panjang untuk mempersiapkan pembayaran, baik 
kupon maupun utang pokok secara tepat waktu. Hal ini 
antara lain dapat dilakukan melalui mekanisme penyisihan 
dana untuk kebutuhan khusus, yang dalam hal ini adalah 
untuk pembayaran utang (dikenal dengan istilah sinking fund). 
Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan cara 
pembayaran yang paling efisien, sehingga tidak membebani 
perusahaan saat masa jatuh tempo utang tersebut.•

DEMI KEPERcAyAAN 
INvESTOR PASAR UANG

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.

MarketUpdate

Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan menanam pohon 
beserta siswa SD di kawasan 
Bandara Internasional Juanda.

SURABAyA - Konsistensi 
Pertamina dalam menggalakkan 
program “Menabung 100 Juta 
Pohon” terus dilaksanakan 
pada tahun 2012 ini, dengan 
target menanam 4 juta pohon. 
Seribu pohon di antaranya 
ditanam di kawasan Bandara 
Internasional Juanda, Jumat 
(17/2). 

mempunyai tiga sasaran Ban-
dara yang akan menjadi target 
penghijauan, yaitu Bandara 
Juanda yang telah berlangsung 
hari ini, Bandara Lombok, dan 
Bandara yang ada di Jakarta,” 
ungkap Hari. 

Sementara i tu Tr ikora 
mengungkapkan kondisi lahan 
sekitar bandara Juanda yang 
masih gersang. Menurutnya 
dukungan Pertamina dalam 
menghijaukan kawasan Bandara 
Juanda sangat relevan dengan 
tiga pilar kebijakan Angkasa 
Pura I, yakni meningkatkan 
customer indeks, meningkatkan 
non airo, serta environment.

“Saya berharap setelah 
pohon ditanam sebaiknya 
dirawat, apa yang telah ditabung 
hari ini dapat menghasilkan 
manfaat,” tegas Hari. 

Pada hari  yang sama, 
Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan menyempatkan diri 
untuk dapat melihat  lokasi 
ta nam di Bandara Juanda 

dan ikut menanam beserta 
beberapa anak-anak SD yang 
berada di lokasi.

Selain di kawasan Bandara 
Juanda, program Menabung 
100 Juta Pohon di kawasan 
Jawa T imur di laksanakan 
dengan mengembangkan 
ekowisata di Wonorejo dan 
kampung hijau di Perak Utara, 
Sura baya, pembagian 4.000 
po hon kepada masyarakat 
di Surabaya dan sekitarnya, 
serta penanaman 1.500 pohon 
Gaharu di Tanjungwangi.

Program Menabung 100 
Juta Pohon digulirkan pada 
tahun 2011 dan dilaksanakan 
hingga 2015. Selama lima 
tahun berturut-turut,  Pertamina 
menargetkan penamanan  1 juta 
Pohon pada 2011, 4 juta pohon 
di tahun 2012 . Sementara tiga 
tahun selanjutnya berturut-turut 
15 juta pohon pada tahun 2013, 
30 juta pohon di tahun 2014, 
dan 50 juta pohon pada tahun 
2015.•DEWI SRI UTAMI 

Penanaman 1.000 pohon 
di Juanda, dihadiri Corporate 
Secretary Pertamina Hari 
Karyuliarto, General Manager 
PT Angkasa Pura I (Persero) 
Trikora Harjo. Menurut Hari, 
p rog ram i n i  me rupakan 
wujud tanggung jawab sosial 
Pertamina dalam meningkatkan 
pe l e s t a r i an  l i ngkungan , 
sekaligus mendukung program 
Kementerian Perhubungan 
yang mengharapkan sejumlah 
bandara sebagai Eco Airport.

Kegiatan menanam pohon 
diawali dengan penyerahan 
bibit tanaman secara simbolis 
kepada siswa SD Sedati Gede I 
dan SD Semampir I. Keterlibatan 
anak-anak dalam penanaman 
pohon juga menjadi bagian dari 
edukasi bagi generasi penerus 
bangsa agar peduli terhadap 
lingkungan.

“Kami berharap kegiatan 
in i  dapat  menggerakkan 
antusiasme masyarakat dalam 
menanam pohon. Pertamina 
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

Menjalankan usaha minyak, 
gas, serta energi baru 
dan terbarukan secara 
terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial 
yang kuat

MISI

Dalam mencapai  visi dan misinya, 
Pertamina berkomitmen untuk 
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional, 
menghindari benturan kepentingan, 
tidak menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan integritas. 
Berpedoman pada asas-asas tata 
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala 
regional maupun internasional, 
mendorong pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya sadar 
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi BUMN, dan 
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus 
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan 
pelanggan, dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan 
orientasi komersial, mengambil 
keputusan berdasarkan prinsip-
prinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional dan 
memiliki talenta dan penguasaan 
teknis tinggi, berkomitmen dalam 
membangun kemampuan riset dan 
pengembangan.

TATA NILAI

POJOK
MANAJEMEN VICE PRESIDENT PETROCHEMICAL TRADING 

KATARINA DENNI WISNUWARDANI

TERUS TINGKATKAN 
KUALITAS PRODUK 
PETROCHEMICAL

Pengantar Redaksi:
Petrochemical terus mengembangkan produk-produk 

unggulan nya. Misalnya, sekarang ini yang sedang diperbincangkan, 
yaitu aspal yang selama ini tidak pernah dilirik ternyata menjadi 
primadona. Apa tanggapan vice President Petrochemical 
Trading Pertamina, Katarina Denni Wisnuwardani kepada 
Media Pertamina, berikut paparannya.

Berapa target Petrochemical Trading untuk tahun 2012? 
Target margin yang diberikan perusahaan kepada Petrochemical 
Trading untuk tahun 2012 sebesar Rp 657,308 miliar, naik dari 
tahun 2011 sebesar Rp 317,34 miliar.

Walaupun kontribusi margin saat ini masih relatif kecil di ban-
dingkan Unit Bisnis lainnya, namun ke depan seiring ber produksinya 
Kilang Petrokimia Pertamina, maka produk-produk Petrokimia 
diharapkan akan menjadi andalan.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk menyiasatinya? 
Untuk produk yang masih belum terjual secara optimal, SR (Sales 
Representative) Petrochemical Trading akan lebih aktif turun ke 
pasar untuk mengetahui lebih precisely atau komprehensif peta 
persaingan, harga serta bila perlu pemrosesan lanjut produk untuk 
peruntukan atau aplikasi lain (diversifikasi). Misalnya, produk Solvent 
yang pada dasarnya berfungsi sebagai pelarut pada pabrik cat 
dan thinner, sekarang mulai difungsikan sebagai lem adhesive 
atau formal dehyde.

Sedangkan untuk produk-produk Aromatic & Olefin serta 
Aspal produksi Pertamina yang telah tersalurkan semuanya untuk 
kebutuhan domestik dan masih mengalami shortage, kami masih 
terus berusaha meningkatkan market share dengan mencari source 
lain melalui mekanisme trading.

Berkaitan dengan kecanggihan dari kilang untuk me-
menuhi kebutuhan, bagaimana kesiapannya?  Pada awal 
pembangunannya, kilang kita pada umumnya diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan BBM sehingga produk-produk Non BBM 
masih memiliki kualitas yang as it is. Namun ke depannya Pertamina 
harus semakin fokus pada bisnis produk-produk Non BBM, baik 
mengolah lanjut di Kilang sendiri (Pertamina) atau kerja sama 
dengan konsumen untuk pembangunan pabrik dengan skala yang 
lebih kecil, mengingat peluang mendapatkan margin pada bisnis 
Petrokimia sangat menjanjikan dibandingkan perolehan margin dari 
BBM PSO yang di luar kendali Pertamina.

Dirut Pertamina dengan pihak Bina Marga Kementerian 
PU telah menandatangani MOU Penyediaan Aspal Untuk 
Penyelenggaraan Jalan Nasional. Mengapa baru sekarang 
dilakukan? Bisnis Aspal tidak ditataniagakan sehingga di dalam 
negeri Aspal Pertamina bersaing dengan aspal-aspal produksi Major 
Oil Corporation. Sejalan dengan kebutuhan Aspal yang tinggi, tingkat 
kompetisi terjadi antar pelaku bisnis di tingkat supplier, distributor/
dealer, sampai dengan kontraktor peserta tender pengerjaan 
jalan. Tidak jarang persaingan tersebut menyebabkan efek negatif 
terhadap kualitas dan durability jalan yang dikerjakan. Oleh karena 
itu, perlu dijalin komunikasi yang terintegrasi antara para stakeholder 
aspal di Indonesia mulai dari produsen, supplier, distributor/agen 
dan Direktorat Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum selaku 

end user, agar dapat bersama-sama menciptakan sistem yang 
terpadu dalam hal penyediaan aspal yang akan menghasilkan 
konstruksi jalan yang berkualitas, tahan lama dan tentunya akan 
berimplikasi langsung terhadap keberhasilan pembangunan 
Nasional. Selain itu, diharapkan dengan adanya pola terintegrasi 
tersebut, frekuensi pemeliharaan jalan di Indonesia akan berkurang 
sehingga anggaran yang ada dapat digunakan untuk penambahan 
ruas jalan baru untuk mendukung pembangunan Nasional.

Pihak Bina Marga sendiri mulai tahun 2012 ini telah melakukan 
perbaikan sistem tender serta menerapkan Performance Based 
Contract selama 2 tahun untuk proyek-proyek single year dan 3 tahun 
untuk proyek-proyek multiyears.  Pertamina pun menyambut baik 
hal ini dengan melakukan Kesepakatan Bersama dengan Direktorat 
Jenderal Bina Marga Kementerian PU dalam hal Penyediaan Aspal 
Untuk Penyelenggaraan Jalan Nasional yang MOU-nya sendiri telah 
ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina dan Direktur Jenderal 
Bina Marga pada 30 Januari 2012, demi mewujudkan ketersediaan 
aspal untuk penyelenggaraan jalan nasional di Indonesia secara 
efektif dan efisien serta berkualitas.

Bagaimana strategi bisnis Aspal sendiri dalam memenuhi 
target 2012? Khusus untuk produk Aspal, dari ketujuh kilang 
Pertamina, hanya kilang RU IV Cilacap yang memproduksi Aspal 
dengan rencana produksi tahun 2012 sebesar 360.000 s/d 
390.000MT. Sementara kebutuhan Aspal nasional sesuai dengan 
data yang disampaikan oleh Dirjen Bina Marga diperkirakan sebesar 
1,2 juta MT untuk tahun 2012 ini. Untuk memenuhi kekurangan 
tersebut, Petrochemical Trading akan melakukan impor baik secara 
spot maupun term dengan sources dari kilang – kilang Aspal di Asia 
(Singapore, Malaysia, Thailand, China dan India) dan melakukan 
storage management bersama Agen Aspal Pertamina yang memiliki 
Terminal Aspal Curah di seluruh Nusantara.

Bersamaan dengan itu, Petrochemical Trading juga bekerjasama 
dengan mitra swasta untuk melakukan penelitian dan pengembangan 
modified asphalt, khususnya yang berbasis Buton Natural Asphalt 
(BNA Blend Pertamina) yang kualitasnya di atas aspal minyak 
sehingga cocok untuk diaplikasikan pada Jalan Tol hingga Bandara 
yang memerlukan kualitas Aspal Highgrade.

Bagaimana dengan kendala untuk mencapai target? 
Ada beberapa kendala baik internal maupun eksternal, antara lain 
kapasitas produksi dari kilang RU IV Cilacap cenderung rendah di 
bawah kapasitas optimal karena pertimbangan keekonomian kilang, 
regulasi internal yang masih belum mendukung aktifitas trading kita 
secara optimal, serta kualitas produk Aspal dari kilang RU IV Cilacap 
yang baru memenuhi spesifikasi Bina Marga untuk penyelenggaraan 
jalan nasional, namun belum dapat diterima secara langsung untuk 
penggunaan di Jalan Tol dan Bandara.

Bagaimana harapan ke depan untuk Petrochemical 
Trading? Kami berharap bahwa Pertamina mendapat dukungan 
penuh dari Pemerintah untuk dapat membuat Kilang Petrokimia, 
atau kita dapat melakukan akuisisi terhadap TPPI sehingga kita 
sendiri bisa mengelola bisnis Petrokimia ini secara lebih handal dan 
efisien demi memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. 
Setelah itu baru kita akan bermain di pasar Asia Tenggara atau 
Regional.•NILAWATI DJ
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Menabung Pohon

EDITORIAL OPINI
PEKERJA Toharso • Staff Ahli Direktur Pemasaran & Niaga

Menjadi Role Model
DARI KEJADIAN DI RUMAH

Suatu hari  saya pulang kerja dan  sampai di rumah di 
sekitar Slipi Jaya, Jakarta Barat, menjelang Maghrib pukul 18.00. 
Saya  lihat anak bungsu saya  yang  sedang menendangi bola di 
dalam rumah. Anak saya ini masih duduk di kelas 5 - SD Al Azar 
V Kemandoran,  sangat suka pada sepak bola maupun futsal. 
Kebetulan dia juga sekolah bola di AS-IOP (Akademi Sepakbola 
Intinusa Olah Prima) Apacinti di Senayan Jakarta sejak satu tahun 
yang lalu.

 Melihat anak saya menjelang Maghrib belum mandi, saya 
coba menegurnya. “De,  tolong mandi, ini sudah sore,” kata saya. 
Saya sering memanggil anak terkecil saya dengan panggilan 
Adik (Ade). Tidak diduga anak saya dengan tetap bermain bola 
merespons,  “Emangnya papa sudah mandi?”  

Ahaa..! Ini barang kali yang sering kita dengar dengan 
istilah  “role model” atau “teladan”. Ketika kita menyuruh orang 
lain melakukan sesuatu tidak dengan contoh tindakan nyata, 
maka tidak akan diikuti oleh orang yang kita suruh. Rupanya 
ketika saya suruh anak saya mandi, saya sendiri belum mandi 
karena memang baru pulang kerja.

 
DI TEMPAT KERJA

 Inilah sekelumit contoh dialog kejadian nyata yang sering kita 
hadapi sehari-hari. Begitu juga yang terjadi di perusahaan kita ini. 
Betapa sulitnya seorang pimpinan ataupun atasan meminta anak 
buahnya untuk mengubah kebiasaan bekerja sesuai dengan 6 
C, yaitu Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, 
Commercial, dan  Capable.  Semua ini adalah nilai-nilai luhur 
bagi setiap insan bukan hanya di Pertamina, tetapi juga bersifat 
universal bagi perusahaan yang ingin maju. Rasanya sangat sulit 
untuk menanamkan nilai-nilai luhur ini menjadi budaya setiap 
orang di perusahaan tanpa ada keteladanan dari pimpinan/
atasan. 

Membaca pernyataan Emirato Ivanotoya, Tim Culture & 
Transformation - HR (Media Pertamina, 20 Februari 2012, 
hal.  3), terkait dengan hasil survei Theme-O-Meter tahun 
2011 menyatakan bahwa, “Konsistensi hasil ToMS ini cukup 
mengkhawatirkan, kenapa? Karena bisa saja hal ini menunjukkan 
apa yang dilakukan oleh Fungsi atau Manajemen dianggap belum 
optimal memberikan pengaruh yang berarti bagi mereka.”

Pada paragraf lain disebutkan juga bahwa akan terus 
dikembangkan program-program intervensi budaya yang 
memberi kan pengaruh yang berarti bagi perusahaan.  

Pertanyaannya adalah, apa  untungnya bagi kita, pekerja,  
harus berbudaya luhur? Pertanyaan yang mudah dijawab, tetapi 
kita sering melupakan karena saking   mudahnya jawaban ini. Apa 
itu? Jawabannya ada di dalam  cerita  berikut ini, ketika  saya 
bertemu kembali dengan seorang teman lama, namanya JB. 

 
KILAS BALIK

 JB bercerita bahwa dia pernah menelepon kantor Pertamina 
dan lama sekali tidak diangkat. Dia juga pernah dikomplain 
konsumen Pertamina, bahkan dikomplain oleh pengurus YLKI 
(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang kurang puas 
dengan pelayanan Pertamina.  Semua yang dia rasakan itu 
sangatlah tidak mengenakkan. 

 JB melanjutkan ceritanya. Dulu waktu saya ditempatkan 
di Timor Timur, pelanggan terbesar Pertamina  adalah UNTAET 
(United Nations Transition Administration for East Timor) yang 
terdiri dari UNHCR, UNOP, UNDP dan lainnya. Produk yang 
mereka gunakan berupa  solar, minyak tanah, avtur, LPG dan 
pelumas, juga drum kosong untuk wadah BBM tentara mereka 
di hutan. Kontrak pembeliannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 
18 juta dolar AS/tahun. Kepada pelanggan di Timor Timur 
ini  kami manjakan betul. Kalau mereka butuh minyak yang 
mendesak, malam hari atau hari liburpun tetap kami layani. Yang 
penting Pertamina dapat duit dan pelanggan puas. Mereka butuh 
tangki BBM, kami kasih mereka untuk menyewa tangki Depot 
Dili yang idle capasity. Karena di Dili  udaranya sangat panas, 
saya sediakan kulkas untuk menyimpan soft drink.  Ada BV Bir, 
Coca Cola, Sprite, Aqua, dan lain-lain,  kecuali minuman keras 
tidak tersedia. Bila ada petugas UNTAET datang ke depot, saya 
persilakan ambil sendiri soft drink yang ada di kulkas.   

Lebih lanjut JB bercerita.  Ketika saya memimpin Pertamina 
di Timor Timur setelah jajak pendapat awal tahun 2000, saya 
putuskan untuk menerapkan strategi begini: Layani pelanggan 
sebaik mungkin dengan tindakan yang simpatik. Tegakkan 

kejujuran dan keterbukaan. Semua kebijakan Pertamina di 
Timor Timur,  semua pekerja harus tahu dan melakukannya 
dengan baik. Ada kebersamaan, ada kekompakan, ada rasa 
kebanggaan bersama. Pernah ketika saya baru menjabat 
Marketing Manager Representatrive Timor Timur, para pekerja 
local staff pagi sekali  sebelum jam kantor pukul  08.00 WIT, 
mereka minum minuman keras di depot. “Kawan-kawan, 
tolong jangan minum pagi-pagi, malu kalau dilihat konsumen. 
Minumnya siang saja kalau sedang istirahat,” kata saya. 

 Eh,  rupanya mereka betul-betul memindahkan jam 
minumnya. Dari pukul  08.00 pagi ke pukul  12.00 siang saat 
istirahat. Kebetulan pelanggan di Dili siang juga sudah ada yang 
menunggu di depot untuk beli minyak. Kebetulan waktu itu kita 
menerima pembelian BBM, Pelumas ataupun LPG yang harus 
dibayar dengan cash keras, karena kebetulan memang belum 
ada bank. Maka ada alasan untuk melarang lagi para pekerja 
local staff untuk tidak minum siang hari. ”Kawan-kawan, tolong 
jangan minum siang hari. Minumnya nanti sore saja pulang 
kantor. Malu kita sama pelanggan,” kata saya lagi.

 Betul juga mereka tetap minum, tapi pindah waktunya dari 
pukul 12.00 ke pukul  17.00 sore. 

Saya tanyakan lagi kepada JB,”Apa dampaknya?”
Tetapi JB melanjutkan ceritanya.  Pasangan minum adalah 

merokok. Akibatnya puntung rokok ada dimana-mana. Kaleng 
soft drink berserakan. Saya pungut sampah tersebut sengaja 
di depan meraka. Eh, besoknya lingkungan depot sudah mulai 
bersih dari sampah puntung rokok dan kaleng soft drink. 

Terakhir saya katakan kepada  mereka bahwa minum 
tidak boleh di kantor, tapi di rumah masing-masing setelah 
pulang kantor. Di Timor Timor kita bisa gajian karena uang 
dari pembeli/pelanggan. Bila tidak ada lagi pelanggan membeli 
minyak, LPG, pelumas Pertamina, maka kita tidak akan gajian 
lagi. Alhamdulillah,  mereka mematuhi anjuran tersebut. 

Kok bisa ya? Menurut saya minum atau tidak minum itu 
adalah urusan mereka, yang saya atur adalah bagaimana 
melayani pelanggan dengan baik.

 
REFLEKSI 

 Saya lantas berpikir atas kejadian menegur anak saya dan 
cerita teman  saya JB tersebut. Betapa sulitnya membangun 
budaya pekerja di depot yang kecil,  apalagi yang lebih besar, 
yakni budaya perusahaan. Butuh waktu, kesabaran dan yang 
lebih penting lagi harus ada “role model” (keteladanan). Untuk 
menjadi teladan membutuhkan pengorbanan, tanpa henti, 
tidak cukup aturan tertulis, tetapi lebih pada tindakan nyata. 

Beberapa hari yang lalu,  saya lihat di tangga lobi depan 
kantor pusat, ada badut HSE – eeh maaf..... – maksud 
saya  badut iklan yang didandani untuk mengingatkan kita 
untuk berbudaya HSE. Termasuk budaya kalau kita mau naik 
atau turun dari/ke ketinggian harus pegangan hand rill. Tapi toh 
hampir semua dari kita belum melakukan ini. Mungkin mereka 
akan melakukan bila pernah punya pengalaman terpeleset 
atau jatuh akibat tidak pegangan hand rill.

Sama halnya dengan budaya aman naik mobil pakai 
safety belt ketika kita duduk di kursi belakang. Saya sendiri 
mengajari  anak dan istri saya untuk melakukan ini butuh waktu 
lebih dari 10 tahun baru mereka  mau melakukan. Itupun kalau 
mobilnya masuk  jalan tol, misalnya ketika mau berkunjung 
ke neneknya anak-anak di Bogor atau ke Bandara. Maklum 
mereka tidak dididik di perusahaan minyak seperti kita. 
Mestinya untuk kita yang dididik di perusahaan minyak cukup 
2 tahun.  Kalau lebih dari 2 tahun, rasanya kok malu ya...

 
BELAJAR MEMBERIKAN cONTOH TINDAKAN NyATA

 Jadi, menjadi  role model  atau teladan tidaklah mudah.  Di 
awalnya,  mungkin kita akan dicibir, dicemooh, bahkan mungkin 
akan diasingkan dari lingkungan sendiri karena dianggap 
berbeda dan aneh. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Kata 
orang bijak,  “Tidak ada obat yang enak dimakan”. Tapi hasil 
dari obat tersebut akan kita nikmati nanti, untuk jangka panjang. 
Role model adalah obat. Obat untuk menjadi perusahaan world 
class company.

Di Pertamina pasti banyak role model, paling tidak sudah 
punya cita-cita menjadi role model. Kalaupun belum menjadi 
role model di Pertamina secara korporat, setidaknya kita dapat 
menjadi role model di fungsi kita. Atau kalau tidak, jadilah role 
model di keluarga kita di rumah. Semoga...•

Tahun XLVIII, 27 Februari  2012

Sejak akhir tahun 2011 lalu,  Pertamina 
gencar mengampanyekan program menabung 
100 juta pohon. Awal mula gerakan tersebut 
diperkenalkan ke publ ik, banyak yang 
berkomentar “Ada-ada saja. Pohon kok 
ditabung!”, kira-kira seperti itu. Padahal jika 
dicermati, menabung pohon tidak jauh beda 
dengan investasi barang berharga lainnya. 

Hasil yang didapat dari menabung pohon, 
selain menghasilkan buah untuk beberapa jenis 
pohon  produktif, bisa juga menghasilkan kayu. 
Bukan itu saja, menabung pohon juga akan 
menyerap karbondioksida (CO2) yang sangat 
membantu mengurangi pemanasan global di 
bumi ini. Sebuah investasi yang akan dirasakan 
anak cucu kita di masa datang.

Investasi untuk bumi lewat menabung pohon  
menjadi perhatian serius Pertamina. Sebagai 
perusahaan energi nasional yang mengambil 
hasil bumi, Pertamina merasa bertanggung 
jawab ikut menjaga kelestarian bumi, agar 
tetap terjaga keberlangsungannya. Memang 
secara langsung Pertamina tidak menyumbang 
kerusakan hutan yang terjadi di negeri ini. 
Namun Pertamina sadar kerusakan hutan 
yang terus terjadi, merupakan tanggung jawab 
seluruh elemen bangsa ini untuk mengurangi 
dampak tersebut.

Mengurangi emisi karbon akibat kerusakan 
hutan, memerlukan pendekatan konservasi yang 
efektif. Salah satunya dengan kegiatan Reducing 
Emissions from Deforestation and Degredation, 
carbon stock enhancement and forest conser-
vation atau REDD+. Yakni mengurangi degradasi 
hutan, menjaga ketersediaan karbon, dan me-
ningkatkan penyerapan karbon di hutan. Cara-
nya dengan menanami lahan-lahan kosong, 
meng hidupkan kembali hutan yang gundul.

Karena itulah pemerintah sejak tahun lalu 
menggulirkan program penanaman satu miliar 
pohon, yang diikuti gerakan sejenis oleh berbagai 
instansi pemerintah maupun swasta. Pertamina 
dengan program menabung 100 juta pohon, 
Kementerian Perhubungan lewat gerakan Eco 
Airport, dan lain-lain yang terangkum sebagai 
salah  satu program tanggung jawab sosial di 
bidang lingkungan.

Yang jadi pertanyaan, Bagaimana program 
tersebut bisa terjamin keberlangsugannya? Atau 
hanya sekadar menjadi seremonial belaka? 
Karena investasi dengan cara menabung 
pohon tidak bisa dilakukan sekali tanam selesai. 
Menabung pohon perlu proses panjang, dari 
menanam, merawat hingga pohon benar-benar 
kuat dan bisa memberikan manfaat ekonomi 
maupun ekologi dalam menjaga keseimbangan 
alam.

Seperti disampaikan Corporate Secretary 
Pertamina Hari Karyuliarto saat membuka 
kegiatan penanaman pohon di Bandara Juanda, 
(17/2). Dia berharap pohon yang ditanam se-
baiknya dirawat. Bukan sekadar menanam 
pohon yang justru tak terawat  dan mati sia-
sia.

Semoga niat Pertamina dalam mendukung 
pelestarian alam, menyokong pengurangan 
emisi karbon benar-benar menuai hasil seperti 
yang diharapkan. Program menabung 100 
juta pohon yang digulirkan dari tahun 2011 
sampai 2015 nanti bisa memberikan manfaat 
bagi generasi berikutnya. Dan pastinya akan 
menumbangkan komentar pesimis tentang ke-
giatan Menabung Pohon.•
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PEKAN INI
INvESTOR TURKI MINATI PROyEK 
PANAS BUMI
JAKARTA (Investor Daily) - Investor Turki, 
Hitai Turki, siap menanamkan modal pada 
proyek geothermal (panas bumi) senilai 3 miliar 
dolar AS di Indonesia. Investor tersebut sudah 
menyurvei empat lokasi dan tinggal melakukan 
eksplorasi. “Penjajakannya tahun lalu dan baru 
tahun ini mereka ingin melakukan investasi. 
Itu dimulai dengan tahapan eksplorasi,” kata 
Deputi Perencanaan Investasi Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Tamba P Hutapea, di 
Jakarta, Selasa (21/2). 

PERTAMINA TEMUKAN cADANGAN 
GAS DI PAGARDEWA
JAKARTA (Seputar Indonesia )-  Anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero), Pertamina 
EP (PEP), menemukan cadangan gas bumi di 
area PAFE Pagardewa , Sumatera Selatan. Hasil 
uji produksi pada sumur eksplorasi Lavetera 
(LVT)-1 ini memproduksikan gas sebesar 5,7 juta 
standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) pada 
bukaan sumur 36/64 inci. ”Kami sangat bersyukur 
bahwa penemuan cadangan gas di sumur LVT-1 
ini menambah daftar keberhasilan eksplorasi di 
area PAFE pagardewa,” ujar Presiden Direktur 
Pertamina EP Syamsu Alam di Jakarta.

MENyONGSONG GO PUBLIC BUMN
JAKARTA (Investor Daily)- Pemerintah men-
canangkan go public untuk sejumlah BUMN pada 
tahun ini. Perusahaan-perusahaan yang akan 
segera ke lantai bursa. Antara lain PT Perkebunan 
Nusantara (PN) VII, PT Semen Baturaja, PT 
Geothermal Energy, PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia dan PT Garuda Maintenance Facility. 
Masyarakat, khususnya kalangan pasar modal, 
menyambut dengan antusias rencana tersebut, 
karena hal itu akan menambah darah segar dalam 
kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Di samping 
itu, kehadiran saham BUMN diharapkan dapat 
menambah pilihan investasi. Apalagi jika saham-
saham BUMN yang go public tersebut nantinya 
menambah deretan blue chips stock. 

KERJA SAMA PERTAMINA - SAUDI 
ARAMcO
JAKARTA (Kompas) - Pertamina dan Saudi 
Aramco Asia Company Saudi Arabian Oil Company 
(Saudi Aramco) sepakat melaksanakan kajian atas 
rencana pembangunan proyek kilang minyak dan 
petrokimia terintegrasi di Tuban, Jawa Timur. 
Kajian ini mengenai kelayakan  ke ekonomian. 
Hal itu tertuang dalam nota ke  sepahaman 
antara Saudi Aramco Asia Company Ltd dan 
Pertamina. Menindaklanjuti nota kesepahaman 
itu, tim pelaksana proyek akan memasuki fase 
selanjutnya, yaitu kajian bersama, termasuk di 
dalamnya riset pasar, analisis keekonomian, serta 
studi konfigurasi kilang.

PILIHAN BBG DINILAI MASUK AKAL
JAKARTA (Jurnal nasional)- Kebijakan energi 
alternatif BBG dianggap pas saat ini, dalam 
kaitannya dengan rencana pembatasan bahan 
bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada April 
mendatang. Salah satu opsi konversi BBM ke 
BBG ini, selain produksi gas dalam negeri yang 
memadai, juga diimbangi dengan stok cadangan 
yang melimpah. Hal ini dipastikan dapat menjamin 
ketersediaan konsumsi pasokan gas di dalam 
negeri ketimbang BBM.•EDHELWIS

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menandatangani Statement of Commitment berkaitan dengan keseriusan 
jajaran tim manajemen menjalankan target kinerja yang telah ditetapkan.
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Program GE Oil & Gas University Kembali Digelar

Direktur Utama :
Governance and Decision Right 
Harus Dimaksimalkan
JAKARTA - “Cita-cita kita 
masih tetap, ingin menjadi 
perusahaan migas unggul 
Asia Tenggara tahun 2018, 
dan  juga ingin menjadi fifteen 
top perusahaan besar di tahun 
2022. Saya tahu ini agresif, 
tetapi memang kita manusia 
harus tumbuh dan punya 
cita-cita supaya bisa menjadi 
kebanggaan Indonesia,” te-
gas Dirut Pertamina Ka ren 
Agustiawan ketika mem-
berikan pengarahan pada 
Town Hall Meeting untuk 
menyos ia l i sas i kan  Key 
Perfomance Indicator (KPI) 
tahun 2012. Sosia l isas i  
ber langsung di  Gedung 
Utama Lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, pada Rabu (15/2),  
dan dihadiri seluruh jajaran 
Direksi Pertamina dan tim 
manajemen yang terdiri dari 
para SVP,  VP, manager serta 
pimpinan anak perusahaan.  

Direktur Utama Karen 
Agustiawan mengatakan  
bahwa perusahaan ini harus 
mampu mencapai target yang 
telah ditetapkan. Untuk itu, 
Karen menekankan  elemen-
elemen penting yang berlaku 
untuk semua direktorat, da-
lam  mencapai target-target 
tersebut. 

Pertama, pentingnya HSE 
Excellence dan Operational 
Excellence. Kedua, mana je-
men human capital. Ketiga, 
IT dengan system availibility 
mencapai 99 persen. Ke em-
pat, sumber keuangan yang 

kuat dan  sehat, cukup untuk 
menyediakan  capex dan 
working capital.  Kelima, R & D 
(Research and Development) 
yang mampu menghasilkan 
paten teknologi maupun 
me manfaatkan teknologi 
kemitraan.  

Tidak lupa, Dirut juga 
menyinggung masalah KPI. 
KPI akan dikaitkan dengan 
HSE dan GCG, sebagai 
persyaratan utama manajemen 
yang akan bersifat matrix 
operasional.  “HSE dan GCG 
itu adalah monitoring tools  
pemantauan implementasi 
proyek dan juga inisiatif,” ujar 
Karen.  

Perlu diketahui,   KPI 
telah ditandatangani oleh 
jajaran Direksi  dan kepala 

fungsi pada  Selasa (7/2). 
“Saya meng harapkan ada 
konsistensi. Kalau menjadi 
KPI yang kritikal di posisi 
atas, maka dibawahnya pun 
harus merasakan bahwa KPI  
tersebut kritikal. Jadi harus 
ada konsistensi antara KPI 
yang vertikal dan juga yang 
horizontal,” ungkap Karen.  

Ditegaskan lebih lanjut,  
bahwa KPI in i  memang 
salah satu komponen buda-
ya kinerja,  tetapi bukan 
satu-satunya. Komponen-
kom  ponen lain adalah or-
ganizations structure, rules 
and responsibility juga harus 
je las.  “Governance and 
decision right ini yang saya lihat 
belum digunakan maksimal. 
Saya memantau, hak yang 

diberikan untuk membuat 
keputusan itu memang tidak 
pernah digunakan karena 
selalu dilempar ke atas,” 
tegas Karen. 

“Ini discouraging sekali. 
Saya melihat ada tendensi 
bahwa keputusan itu dibuat 
berdasarkan rapat,  la lu 
disepakati bersama-sama. 
Secara individual tidak mau 
membuat keputusan. Ini ge-
jala yang  aneh sekali. Ini ha-
rus berubah.”

Karen pun mendorong  ja-
jaran manajemen untuk berani 
mengambil keputusan karena 
mereka telah diberikan hak 
untuk memutuskan sesuai 
kewenangannya.•URIP HERDIMAN 

KAMBALI

JAKARTA – Kembali Pertamina Learning Center dengan GE Oil 
and Gas University menyelenggarakan program GE Oil & Gas 
yang berlangsung selama tujuh minggu, mulai 13 Februari – 3 
April 2012, di Jakarta. 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, 
pelatihan ini merupakan yang kedua kalinya. “Pada pelatihan 
pertama tahun lalu, saya sangat terkesan. Para peserta dan 
manajemen pun merespon positif program tersebut,” ujarnya.

“Saya berharap kerja sama kedua ini akan membawa nilai 
tambah dan perbaikan terhadap peserta dan juga Pertamina. 
Karena saya percaya akan ada selalu ruang untuk perbaikan 
di setiap bidang,” papar Karen.

Hadir pada pembukaan tersebut, Direktur SDM Rukmi 
Hadihartini, Direktur Hulu Muhamad Husen, Direktur Pemasaran 
dan Niaga Djaelani Sutomo, Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin, 
National Executive General Electric Indonesia, Handry Satriago, 
dan seluruh peserta kursus.

Menurut Karen, program yang ditawarkan GE Oil & 
Gas University sangat cocok dan sejalan dengan program 
transformasi di Pertamina, khususnya di Direktorat Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang ingin menjadikan pekerja Pertamina 
world class. 

Karen mengharapkan pelatihan yang akan diberikan GE 
tidak hanya sebatas pengetahuan tentang bisnis hulu dan hilir,  
tetapi juga tentang bagaimana meningkatkan aspek HSE. 
“Saya berharap, GE akan berbagi ilmu bagaimana pekerja 
mereka berkomitmen dan patuh terhadap peraturan lingkungan 
yang beragam dan juga untuk mengimplementasi HSE dalam 
aktivitasnya sehari-hari,” tandasnya.

“Kepxada seluruh peserta program ini, saya berharap dapat 
mengambil ilmu dengan sebaik-baiknya. Apalagi program ini 
mempunyai modul yang sangat baik dan dibagi menjadi tiga 
bagian. Yaitu,  leadership, energy and oil & gas proccesses, 
dan rotating machinery,” imbuh Karen.•NILAWATI DJ
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Para siswa SD antusias mengamati ambulans bantuan Pertamina.
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Alat Biopori
untuk Masyarakat
Jawa Tengah

JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan 

terhadap upaya peningkatan kualitas 

lingkungan hidup, Pertamina Pemasaran 

Jateng & DIY menyerahkan bantuan 6.250 

alat bor biopori bagi masyarakat Jawa 

Tengah. Bantuan alat bor biopori diserahkan 

oleh GM Fuel Retail Marketing Region IV Rifky 

E Hardijanto  didampingi HR Area Manager 

JBT kepada Kepala BLH Jateng Joko 

Sutrisno untuk selanjutnya didistribusikan 

melalui BLH di seluruh Kabupaten dan 

Kotamadia di Jawa Tengah. 

Alat bor biopori ini selain untuk memak-

simalkan air yang meresap ke dalam tanah 

karena cadangan air tanah di bumi ini yang 

kian menipis akibat pemanasan global juga 

dapat membantu mengurangi permasalahan 

banjir. Tak hanya itu dengan membuat lubang 

biopori sedalam 1 m dapat dimanfaatkan 

untuk menimbun sampah organik sehingga 

sampah organik menjadi pupuk alami yang 

dapat meningkatkan kesuburan air tanah. 

Kepala BLH Jateng Joko Sutrisno dalam 

sambutannya menyampaikan penghargaan 

dan ucapan terima kasih kepada Pertamina 

yang secara aktif terlibat dalam upaya peles-

tarian lingkungan, khususnya di wilayah Jawa 

Tengah. 

Sebelumnya pada Juni 2011,  Pemasaran 

Jateng & DIY juga telah menyerahkan bantuan 

5.000 alat bor biopori bagi masyarakat DIY 

dan pada tahun 2009 sejumlah 5000 buah 

alat bor biopori diserahkan kepada Pemprov 

Jateng dan Pemprov DIY.•FRM REGION Iv
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SURABAyA - Sebagai ko-
mitmen terhadap pe ngem-
bangan sumber daya manusia 
Indonesia yang kompetitif di 
masa depan, PT. Pertamina 
(persero) bekerjasama dengan 
Universitas Airlangga (UNAIR) 
Su rabaya ,  meresmikan 
Gedung Laboratorium Basic 
Science di Fakultas Sains 
dan Teknologi, Jumat (17/2). 
Pembangunan  gedung 
tersebut merupakan salah 
satu perwujudan kegiatan 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) Pertamina di bidang 
pendidikan.

Peresmian Laboratorium 
Basic Science dilakukan oleh 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, dan Rektor 
UNAIR Prof. Dr. H. Fasich, Apt. 
Menurut Karen, pembangunan 
Gedung Laboratorium Basic 
Science  sebagai bagian 
dari upaya Pertamina dalam 
memajukan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

“Bantuan CSR pendidikan 
b e r u p a  p e m b a n g u n a n 
Gedung Laboratorium ini 
diharapkan mampu men-
dukung terwujudnya Univer-
sitas Airlangga sebagai pe-

lopor pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
sebagaimana dicita-citakan  
seluruh Civitas Akademika 
Unair,” tegas Karen.

Pelaksanaan proyek ge-
dung Laboratorium Basic 
Science Universitas Airlangga 
dilakukan sejak 2010 hingga 
akhir 2011 dengan anggaran 
sekitar Rp 3,07 miliar. Gedung 
Laboratorium Basic Science 
akan berada di bawah pe-

ngelolaan Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas 
Airlangga yang membawahi 
11 program studi. 

Selain bantuan pem ba-
ngunan fasilitas pendidikan, 
CSR pertamina di bidang 
pend id i kan  j uga  t e l ah 
melaksanaklan sejumlah 
program rutin lain seperti 
pem berian  beasiswa, pro-
gram edukasi melalui Cer-
das Bersama Pertamina, 

Pertamina Goes To Campus 
hingga program peningkatan 
kompetensi kader-kader 
ter baik perguruan t inggi 
melalui Ol impiade Sains 
Nasional (OSN) Petamina. 
Kegiatan tersebut diharapkan 
mencetak generasi muda yang 
handal serta menciptakan  
sumber daya manusia yang 
berkualitas dalam menunjang 
pembangunan d i  tanah 
air.•DEWI SRI UTAMI/FRM REG. v

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan meresmikan Gedung Laboratorium Basic Science di Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Airlangga.

BALIKPAPAN – RU V raih penghargaan Corporate 
Social Responsibility (CSR) dari Pemerintah 
Kota Balikpapan atas keaktifannya selama ini. 
Penghargaan tersebut diberikan pada upacara 
peringatan HUT Kota Balikpapan ke-115 di 
Lapangan Merdeka, Jumat (10/2). General Manager 
RU V Iriawan Yulianto menerima piagam dari 
Walikota Balikpapan Rizal Efendi. Pertamina telah 
melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui 
program CSR. Tahun 2011 saja, tidak kurang 
dari Rp 4,7 miliar dikucurkan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Balikpapan. Program CSR Pertamina meliputi 
bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, 
In frastruktur dan Penanggulangan Bencana 
Alam.•RU v BALIKPAPAN

Penghargaan cSR untuk RU V Balikpapan

JAKARTA - Bertempat di Gedung Annex Lantai 5, Coordinator 
SME & SR Partnership Program Wahyu Suswinto menerima  
rombongan   Himpana Jakarta Barat yang dipimpin Ketuanya  
Haryo Sasongko.   Pertemaun tersebut  untuk mempromosikan 
produk  super gerobak bakso Quantum produksi PT Aditec 
Cakrawiyasa,  untuk para pekerja aktif atau pensiunan 
Pertamina yang hendak berwiraswasta. 

Wahyu dalam kesempatan itu menjelaskan tentang PKBL, 
khususnya Program Kemitraan (Partnership Program) , dengan 
ketentuan aset bersih pengusahanaya tidak boleh lebih dari 

Mempromosikan Gerobak Bakso ke PKBL
Rp 200 juta, dan omsetnya tidak boleh leibh  dari Rp 1 Miliar. 
“Ditambah, sekarang Program PK itu, uangnya harus kembali,” 
tegas Wahyu. “Artinya, dana ini harus tersalurkan, tetapi juga 
harus kembali.”   

Gerobak bakso Quantum bisa digunakan untuk pedagang 
mie bakso, sementara variannya bisa untuk pedagang  mie 
ayam, siomay, soto dan rawon. Harga paket dasarnya Rp 5 juta, 
belum  dimodifikasi. Gerobak bisa dilengkapi dengan sepeda  
atau sepeda motor.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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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

FUNGSI QUALITy MANAGEMENT KORPORAT 
MENUJU ISO 9001

Oleh : Shynta Dewi, Tim KOMET  – General Affairs Directorate
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KOMET DuKuNG 
KEbERhASILAN bISNIS 
pERuSAhAAN

Sebagai salah satu Fungsi yang berperan untuk mengendalikan dan mengelola penggunaan sistem 
standar di lingkungan Perusahaan, Quality Management dituntut tidak hanya sebagai policy maker, 
namun juga memiliki sensitifitas terhadap dinamika lapangan (baca : lingkungan kerja).

Tak kenal maka tak sayang, mungkin itu salah satu pepatah yang mampu menggambarkan satu dari 
sekian banyak alasan bagi Fungsi Quality Management Korporat untuk bertekad mengimplementasikan 
ISO 9001 di lingkungan kerjanya. Bahkan lebih dari sekedar mengenal. Kita dituntut untuk terlibat 
secara aktif, sekali lagi bukan hanya sebagai pembuat kebijakan ataupun pengendali, namun juga 
sebagai pelaksana dan menjadi bagian yang secara intens melaksanakan kaidah ISO 9001. Bukan 
sertifikasi, namun cukup implementasi.

Mengapa ISO 9001 yang menjadi pilihan untuk diimplementasikan? Itu adalah pertanyaan wajar 
yang muncul dari benak kita semua. ISO 9001 adalah dasar dari pelaksanaan sistem standar yang perlu 
diimplementasikan jika suatu Organisasi fokus akan kualitas proses. Area kerja Quality Management 
sangat minim bersentuhan dengan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kecelakaan ker  ja sehingga 
OHSAS 18001 belum menjadi prioritas. Kegiatan Quality Management tidak menghasilkan limbah yang 
dapat membahayakan lingkungan sehingga ISO 14001 juga belum menjadi prioritas.

ISO 9001 berorientasi pada proses, sehingga setiap masalah 
akan bisa terdeteksi diawal dan tidak hanya 
tindakan perbaikan yang akan dilakukan 
namun standar ISO 9001 juga mengatur 
mengenai tindakan pencegahannya.

Perusahaan ser ing d ihadapkan 
pada masalah yang berulang sehingga 
akhirnya menyebabkan tingginya biaya 
dan ketidakpuasan pelanggan. Meskipun 
pelanggan Fungsi Quality Management 
Korporat bukanlah end customer, namun 
kami juga dituntut untuk mampu meningkatkan 
kepuasan Fungsi Quality Management Direktorat, 
Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan  yang 
notabene adalah Pelanggan terbesar kami.

Sering terjadinya rework (pekerjaan berulang) tanpa disadari akan menimbulkan dampak 
pemborosan biaya, waktu dan tenaga yang secara kumulatif akan bernilai signifikan dan mampu 
mempengaruhi kinerja Fungsi. Disini ISO 9001 akan beperan untuk menjaga asal kualitas proses 
dan hasil dari pekerjaan agar selalu konsisten atau memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. 
Jika dilakukan secara konsisten, akan berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas dan efisiensi 
Organisasi.

ISO 9001 juga menjelaskan tentang keterlibatan setiap orang, sehingga meningkatkan semangat 
dan kerjasama yang lebih baik pada Pekerja, karena adanya kejelasan tugas, wewenang dan hubungan 
antar bagian yang terkait sehingga Pekerja dapat bekerja dengan baik dan efektif.

Demi mendukung cita-
cita tersebut, Fungsi Quality 
Management Korporat telah 
menyusun program kerja yang 
melibatkan partisipasi dari 
beberapa Fungsi  yang harus 
didukung juga oleh Pimpinan 
Fungsi dan semua Pekerja 
yang terlibat didalamnya. Mulai 
dari proses untuk memperjelas 
scope atau alur kerja, pe-
nyempurnaan sistem tata kerja, 
dan pemenuhan klausul-klausul 
yang dipersyaratkan dalam ISO 
9001 hingga program audit nanti 
dijalankan. Upaya untuk meningkatkan peran Manajemen untuk semakin aktif dan nyata juga sedang 
diupayakan seperti yang dipersyaratkan oleh ISO 9001 melalui Management Representative-nya.

Dengan tercapainya cita-cita untuk implementasi ISO 9001 di Fungsi Quality Management Korporat, 
kami optimis akan berupaya untuk menyebarkan virus baik itu ke entitas Organisasi lain. Sampai 
pada akhirnya tanpa kita sadari, hal tersebut akan menjadi suatu budaya yang melekat bagi seluruh 
Organisasi yang mampu memberikan jaminan peningkatan kualitas proses dan hasil bagi Perusahaan 
secara menyeluruh.•

oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate

Awal Pebruari yang lalu KOMET telah mengadakan Forum Sharing dengan tema World Class HR: 
Success Story & Lesson Learned yang diawali keynote speech dari Direktur SDM  Rukmi Hadihartini. 
Forum KOMET  kali ini membahas enam topik seputar improvement yang telah berhasil diterapkan 
di Pertamina, yaitu : Peningkatan Efektifitas Sistem Seleksi Kandidat Pimpinan Fungsi/Unit Bisnis 
dengan Melakukan Kuantifikasi Kapabilitas yang Dipersyaratkan Di PT. Pertamina - oleh Aloysius 
WJB; Mempersingkat Waktu Proses Rekrutmen  BPS & BPA dengan Menggunakan Variasi Metode 
Sourcing Kandidat di PT. Pertamina (Persero) – oleh Dwi Maryati; Efektifitas Travel Management 
dengan Penggunaan Corporate Card di  Pertamina – oleh Renny AD & Nuniel Tribudiastuti; Efisiensi 
dan Peningkatan Budaya Proaktif Learning Layanan Pembelajaran melalui Penggunaan E-learning 
yang Terintegrasi dengan Kebutuhan Kompetensi Jabatan di PT. Pertamina – oleh Eko Nurdiyanto; 
Perbaikan Demografi  Usia Pekerja Melalui New Method Man Power Planning di Direktorat Pengolahan 
-  oleh Pahlizatra & Gusman; dan Peningkatan Coverage Medical Checkup dengan Menggunakan 
MCU Online di Pertamina oleh Tri Ludiarini.

   

Hasil improvement tersebut sudah secara nyata diterapkan dan dirasakan manfaatnya bagi 
Pekerja dan Perusahaan. Diharapkan melalui forum ini, pekerja dapat mengetahui dan memahami 
proses bisnis SDM sehingga dapat merasakan benefitnya.

Forum KOMET selanjutnya akan mengangkat tema “Upaya Peningkatan Jumlah Cadangan 
Migas Pertamina” yang direncanakan akan mengundang Direktur Hulu Muhamad Husen. Adapun 
topik yang akan dibahas adalah :

Forum ini akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Maret 2012 di Kantor Pusat. Bagi para 
KOMETers di Kantor Pusat yang memilki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan kategori aset 
pengetahuan KOMET (success story, lesson learned, trouble shooting, problem solving) dan memenuhi 
prinsip 3R (Reliable, Repeatable, Replicable) terkait dengan tema di atas, silakan mendaftarkan judul 
materi/tema/aset pengetahuan Anda melalui email : KOMET@pertamina.com selambat-lambatnya 
pada hari Jum’at / 16 Maret 2012. 

Pelaksanaan Forum KOMET secara sporadik yang dilaksanakan di Kantor Pusat, Unit Operasi/
Region, dan selanjutnya Anak Perusahaan adalah salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan 
KOMET dalam rangka mencapai target Perusahaan. Melalui media tatap muka dan didukung dengan 
infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki, aset pengetahuan dapat ditransfer dari seseorang ke 
seseorang, bahkan sekelompok orang sehingga budaya berbagi pengetahuan dapat tumbuh dan 
berkembang dengan pesat.•

  

!

!

!



SINOPSIS

Budayakan Sehat dengan Fitness Center

Notes From Qatar adalah kumpulan 
tulisan Muhammad Assad Salah satu 
ciri khas dan kekuatan dari Notes From 
Qatar. Buku ini memberi pelajaran penting 
bagaimana Muhammad Assad, sang 
penulis, menghadapi tantangan hidup dan 
mengatasi persoalan-persoalan dalam 
rantauannya di Qatar, sehingga dapat 
menginspirasi kita bagaimana membuat 
diri untuk menjadi pribadi yang lebih 
baik, menghargai diri sendiri serta selalu 
bersyukur menghadapi kehidupan. 

Isi buku ini berhasil mengemas 
setiap kejadian-kejadian dan masalah 
yang dilalui diqatar ke dalam satu bentuk 
cerita yang sangat menarik, sederhana, 
mudah dipahami dan kemudian dibahas 
serta dikupas makna dan hikmah yang 
terkandung didalamnya. Ada satu tulisan 
dalam buku ini yang diharapkan bisa 
menginspirasi sipembaca bagi kawula 
muda kita “ Ayo Menjadi Enterpreneur ! 
Quote yang ditulis Assad yang berbunyi “ 
Muda berkarya, Tua Kaya Raya, Mati masuk 
sorga”.   

Maka tidak terbayangkan setelah 
membaca buku ini berapa banyak anak 
muda yang akan berbondong bondong 
menjadi pengusaha. Sungguh indah 
membayangkan jika bangsa Indonesia yang 
kaya raya ini dipenuhi oleh entrepreneur-
enterpreneur sejati. Masalah kemiskinan 
pun akan semakin mudah diatasi karena 
dengan banyaknya entrepreneur maka akan 
tercipta banyak lapangan pekerjaan, yang 
secara langsung akan meningkatkan tingkat 
kesejahteraan bagi masyarakat   

Salah satu ciri khas dan kekuatan dari 
Notes From Qatar adalah adanya ayat-ayat 
Al Qur`an atau hadits dan menghubungkan 
dengan tulisan, karena bertujuan ingin 
menyampaikan kepada para pembaca 
(generasi muda khususnya), bahwa ajaran 
Islam itu tidak sulit dan tempatnya bukan 
hanya di masjid saja, tapi mencakup seluruh 
aspek kehidupan seluruh umat manusia. 

Walaupun ada ayat-ayat Qur`an dan 
hadits, bukan berarti tulisan ini hanya 
eksklusif untuk pembaca Muslim. Banyak 
dari teman-teman non-Muslim yang juga 
senang dan menjadi pembaca setia Notes 
from Qatar karena nilai-nilai yang ditawarkan 
Islam adalah universal dan berlaku untuk 
seluruh umat manusia.

Buku ini adalah buku yang sangat 
menginspirasi kita yang sedang mencari-cari 
alasan untuk berhenti dan menyerah. Karena 
buku ini menceritakan tentang kisah dibalik 
kesuksesan orang-orang terkenal, masalah 
dan hambatan yang mereka rasakan tapi 
tidak menjadi penghalang bagi mereka 
untuk berhenti. Masalah dan hambatan 
itu malah menjadi cambuk untuk mereka, 
hingga mereka bisa seperti sekarang 
ini.•PERPUSTAKAAN
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JAKARTA - Tidak seimbangnya antara bekerja dan kehidupan rumah 
tangga, rupanya menjadi perhatian fungsi HR Medical. Berangkat 
dari keprihatinan  tersebut, fungsi HR  Medical menyelenggaarakan 
seminar Worklife Balance dengan tema  Merangsang Kecerdasan 
Balita. Acara yang berlangsung  di Lantai Ground Gedung Utama 
pada Rabu (1/2), ditujukan untuk para pekerja  muda yang  baru 
memiliki  balita. Acara yang digagas bersama dengan Komunitas 
Ketemu Ayahbunda ini menghadirkan psikolog  Dr. Rosa Minie, yang 
akrab dipanggil Bunda Romi sebagai narasumber dan Pemimpin 
Redaksi Ayahbunda Tenik Hartono sebagai moderator.

Health & Medical Management Manager Dr. Renaldy M. Nur 
Fattah mengatakan sekarang makin banyak pekerja yang pulangnya 
jauh setelah jam kantor usai. Hal ini diperkirakan bisa membawa 
dampak kepada kualitas hubungan antara para pekerja muda 
dengan putera-puterinya yang masih berusia balita. 

Bunda Romi berbicara banyak hal tentang hubungan  orang tua 
dan anak-anak yang masih dibawah balita, serta bagaimana memilih 
sekolah untuk anak-anak balita. “Pilihlah  sekolah yang terdekat 
dengan rumah Anda, jangan yang jauh-jauh. Kasihan  anak Anda 
nantinya,” katanya. 

Mengembalikan Peran Orang Tua

Satu hal yang diingatkan Bunda Romi, tanggung jawab utama 
pendidikan anak  adalah pada orang tua, bukan pada  pembantu, baby 
sitter,  tempat penitipan anak atau sekolah yang memiliki jam belajar 
seharian penuh.• URIP HERDIMAN KAMBALI

Bunda Romi memotivasi para peserta seminar worklife balance yang diadakan HR Medical 
bekerja sama dengan Komunitas Ketemu Ayahbunda.
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MEDAN –  Untuk mendorong seluruh pekerja dalam menerapkan 

kebugaran dan kesehatan jasmani di lingkungan kerja, Medical 

Sumbagut membuka fasilitas fitness center di Wisma 2T Enviro 

Pertamina Pemasaran Region I Medan.

Fitness center Pertamina Medical Sumbagut yang dulunya 

merupakan tempat lounge dan karaoke Wisma Petro, secara resmi 

pada Kamis (3/2) diubah dan diresmikan oleh General Manager Fuel 

Retail Marketing Region I Gandhi Sriwidodo. Turut hadir  dalam 

kesempatan tersebut, Fuel Industry & Marine Marketing Region 

I Manager Wawan Adianto, Manager HR Area Sumbagut Mufti, 

Sales Region I Manager Pertamina Lubricants Ibnu Prakoso, Head 

Of Medical Sumbagut Dr Mochammad Haris,  dan seluruh peserta 

senam pagi.

 General Manager Fuel Retail Marketing Region I Gandhi 

Sriwidodo mengharapkan fasilitas fitness center bisa dimaksimalkan 

penggunaannya demi meningkatkan kesehatan dan kebugaran pekerja 

dan keluarga.

 “Kesehatan bagi kita sangat berguna, maka pekerja harus bisa terus 

meningkatkan hidup sehat bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan kerja 

di sekitarnya,”  tegas Gandhi.

Pada kesempatan yang sama Head Of Medical Sumatera Bagian 

Utara  (Sumbagut) Dr. Mochammad Haris mengungkapkan bahwa fitness 

center adalah fasilitas bagi seluruh pekerja, sehingga diharapkan bisa 

dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Medical Sumbagut melakukan 

pemotongan nasi tumpeng sebagai pertanda telah resminya Fitness 

Center Pertamina Medical Sumbagut. Pemotongan dilakukan oleh 

perwakilan dari Ibu PWP, Ny Mufti dan diserahkan kepada Head Of 

Medical Sumbagut Dr Mochammad Haris dan Manager HR Area 

Sumbagut Mufti sebagai perwakilan dari pekerja.•FRM REG. I



Warung Kopi
Gelisah
Pak Hamzah : Manggggg... kok bengong....
Mang Warta : Ehhh... Pak Hamzah.  Malu deh ketauan 

bengong nih... Mau makan apa Pak? Ato 
cuma ngopi aja?

Pak Hamzah : Makan lahhh Mang. Kan udah siang. 
Pak Joni : Hahaha.. Kayaknya Mang Warta lagi galau 

nihhhh... Gak biasanya si Mang lupa sama 
jam....

Sari : Kenapa Mang? Lagi kena musibah yaaa?
Mang Warta : Hehehehe enggak Mbak Sari....
Iyum : Mang Warta lagi gelisah Mba, Pak...
Ujang : Husss Iyum... Ikut campur aja ihhh...
Iyum : Yeeee... Kan kasian kalo Mbak Sari gak 

dijawab....
Mang Warta : Ah udah sana.... Tuh, Pak Hamzah, Pak Joni, 

sama Mba Sari mau makan. Layanin dulu 
atuh....

Iyum : Siap bos... 
Pak Hamzah : Hehehe... Lucu-lucu ya anak dua itu. Sering 

berantem, tapi rajin-rajin. Ramah pula.... 
Suasana akrab begini nih yang bikin kita 
selalu pengen ke warung Mang Warta.

Mang Warta : Hehehehe....
Pak Joni : Kok cuma ketawa aja Mang... Kenapa sihhh. 

Gelisah kenapa?
Mang Warta : Gelisah biasa Pak... Khawatir gak bisa 

dagang di lingkungan Pertamina lagi.
Pak Hamzah : Lho memangnya ada yang mau gusur Mang 

Warta?
Mang Warta : Enggak, bukan itu Pak. Itu kantin baru di 

Kantor Pusat kan sudah mau jadi. Saya gak 
tau apa dapet tempat gak di situ....

Pak Joni : Lho, ya harus dapet dong.. Kan Mang Warta 
udah lama di sini. Pembayaran sewa gak 
pernah telat kan? Emangnya banyak yang 
berminat ya Mang?

Mang Warta : Pasti banyak Pak... Ya semua kewajiban mah 
sudah saya laksanain...

Pak Hamzah : Ya kalau semua kewajiban sudah dipenuhi, 
masa sih gak diprioritaskan? Tenang aja 
Mang. Malu donk kalo Pertamina pilih kasih 
untuk urusan kantin. Yang penting, Mang 
Warta cepet-cepet daftar. Jangan gelisah lagi, 
kita jadi ikut gelisah nih makannya... Hehehe.•

yUDI cHANDRA ADI
Master Data Manager 
Corporate Shared Service
Direktorat Umumfo
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PAcU SPORTIvITAS 
DI ARENA BOWLING

JAKARTA –  Sebagai rangkaian kegiatan 
mem peringati HUT ke-5, Pertamina Gas (Perta-
gas)  menyelenggarakan  kejuaraan Bowling 
di Jaya Ancol Bowling Center, Minggu (12/2). 
Pertandingan ini diikuti oleh peserta yang tidak 
hanya dari lingkungan internal Pertamina tapi juga 
berasal dari lingkungan anak perusahaan. Selain 
juga perusahaan lain seperti PLN , PGN, dan 
BP Migas ikut berpartisipasi. Presiden Direktur 
Pertagas Gunung Sardjono Hadi mengharapkan  
kejuaraan ini bukan sekadar mencari pemenang. 
Namun yang lebih utama,  menjadi ajang 
silaturahmi antar peserta dan menjunjung tinggi 
sportifitas. Dalam pertandingan tersebut para 
pemenang mendapatkan piala dan hadiah yang 
lain seperti voucher uang pembinaan.•KUNTORO

Fo
to

 : 
 R

U
 V

 B
A

LI
K

PA
PA

N

SETIyAWAN
VP Marketing & Trading Internal Auditfo

to
 : 

 In
tE

r
n

a
L 

a
u

d
It

FIRDAUS BAMBANG S.
VP Investigation Internal Auditfo
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LEGAL & GA MANAGER RU II JADI 
NARASUMBER DI RAKERKES KOTA DUMAI

BUNyU - Untuk meyinkronisasikan pelaksanaan dan perwu-
judan arah pembangunan kesehatan antara Pusat, Provinsi 
Riau dan Kota Dumai dalam mencapai Millenium Development 
Goals (MDGs), diperlukan perencanaan pembangunan yang 
sistematis, terarah, dan terpadu.  Sehubungan dengan 
itu Dinas Kesehatan Kota Dumai menggelar Rapat kerja 
Kesehatan (Rakerkes) Kota Dumai Tahun 2011  pada akhir 
tahun 2011 di Hotel Comfort, Dumai. Dalam acara itu, RU 
II yang diwakili Legal & General Affairs Manager RU II Fardi 
menjadi narasumber. Fardi memaparkan tentang program 
CSR Pertamina khususnya di RU II, mulai dari penjelasan 
mengenai misi dari CSR, tujuan,  dan program-program yang 
telah dijalankan. Rapat Kerja ini  dihadiri perwakilan dari  semua 
elemen kesehatan dari pemerintah  maupun instansi  yang ada 
di kota Dumai.•RU II DUMAI
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TIM PATRA DOK TENNIS cLUB 
SORONG JUARAI DRAGON 
MANDIRI cUP I

JAKARTA - Tim dari Patra Dok Sorong (Pertamina 
Dockyard Sorong)  berjaya pada turnamen tenis 
terbuka Dragon Mandiri Cup I yang digelar di 
lapangan tenis Pelti Kota Sorong  pada 14 - 18 
februari 2012. Tim ini mengalahkan 15 tim  lain 
yang datang dari berbagai daerah. Tim Patra 
Dok Sorong yang diperkuat oleh pemain binaan 
Pertamina Dockyard Sorong antara lain Ece, 
Noldy, Ari, Hendro, Tropol, Purwanto, Kapten Tim 
M. Umar Said di bawah asuhan Hamid Aldjokja 
tampil perkasa  dengan menaklukkan tim Nabire. 
Pimpinan Pertamina Dockyard Sorong  Susilo 
Utomo menyampaikan akan selalu mendukung 
penuh kegiatan Patra Dok Sorong Tennis Club.• 
PERTAMINA DOcKyARD SORONG
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PERTAMINA BALIKPAPAN JUARA I 
PAWAI HUT KOTA BALIKAPAPAN

BALIKPAPAN –   RU V Balikpapan yang berkolaborasi 
dengan FRM Region VI berhasil merebut gelar Juara 1 dalam 
Lomba Pawai Pembangunan pada peringatan Hari Jadi Kota 
Balikpapan ke-115, Minggu (12/2). Sejak start di Lapangan 
Merdeka, kendaraan hias RU V sudah mencolok di antara 
peserta lainnya. Ukurannya yang besar dan desainnya yang 
khas menarik perhatian ribuan warga yang tumpah menonton 
di pinggir Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Letjen A Yani. Kilang 
besar bertuliskan “Crude Oil” dengan SPBU mini di bagian 
belakang, begitulah penampilan Pertamina RU V di pawai 
tersebut. Dari jauh warga Balikpapan sudah bisa mengenali 
kendaraan besar yang satu itu. Ketika melewati panggung 
kehormatan, Walikota Balikpapan Rizal Efendi dan segenap 
jajaran Muspida pun berdecak kagum. Sebagai lokomotif 
pembangunan, tidak heran Pertamina tampil mentereng di 
antara kendaraan hias perusahaan dan BUMN lainnya. Tidak 
hanya jago dalam pawai, keberadaan RU V di Balikpapan 
selama ini juga telah menggerakan roda ekonomi Balikpapan 
menjadi lebih dinamis. Meski sempat diguyur hujan, pekerja dan 
mitra kerja yang ikut dalam pawai tetap semangat membagi-
bagikan pelumas gratis kepada warga.•RU v BALIKPAPAN
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ANAK PERUSAHAAN

Dirut Pertagas :
Kecepatan dan Kreativitas 
Anda Kami Tunggu

Defensive Driving Training PEP Field Bunyu
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JAKARTA – Sebanyak 59 calon pekerja Pertamina 

Gas (Pertagas) secara resmi mengikuti Program 

Bimbingan Profesi Sarjana (BPS), Bimbingan 

Profesi Ahli (BPA), serta Tenaga Berpengalaman 

2012. Pembukaan tersebut secara resmi dilakukan 

oleh Presiden Direktur Pertagas Gunung Sardjono 

Hadi, di Pertamina Learning Center, Senin 

(13/2).

Hadir dalam acara tersebut Direktur Operasi 

Pertagas Gusti Azis, VP Operasi Wilayah Ti mur 

Pertagas Ridwan Amir, VP Engineering Pertagas 

Thomas Suhartanto, VP Pengusahaan Pertagas 

Soeprapto Soemardan, dan General Manager 

Support  Zaenal Arifin. 

Gunung Sardjono Hadi mengimbau para calon 

pekerja terpilih  itu untuk dapat bertindak cepat 

dan lebih kreatif demi menjawab segala tantangan 

perusahaan di depan. Terlebih untuk mencapai 

target Pertagas sebagai world class, dan pada 

2013 sebagai public company.

“Anda adalah pemuda terpilih yang telah 

melalui suatu proses seleksi yang sangat ketat, 

selektif, dan boleh dikatakan world class. Anda 

boleh berasal dari perguruan tinggi mana saja, 

tapi ketika di Pertagas, semuanya blending. Saya 

anggap setara. Kita harus menjawab tantangan 

Pertamina yang panjang di depan sana,” ungkap 

Gunung.

Gunung juga mengatakan bahwa tantangan 

yang akan dihadapi Pertagas  sebagai perusahaan 

yang bergerak di bidang transportasi gas, niaga 

dan processing gas, akan semakin tinggi di 

depan. Menurutnya, akan ada banyak proyek yang 

digarap oleh Pertagas, seperti proyek Trans Java 

yang dibesut dari ujung Cilegon hingga Gresik, 

Serang hingga Gresik, Semarang hingga Cilegon, 

Terminal LNG dan lain sebagainya. Selain itu juga 

tantangan lain akan hadir terkait ketergantungan 

akan Liquified Natural Gas (LNG).

Hal tersebut membuat Pertagas kian naik 

posisi nomor tiga, setelah Pertamina EP dan 

Pertamina Hulu Energi. Sebelumnya Pertagas 

berada pada peringkat  enam selama 2 sampai 

3 tahun kebelakang. Rekam jejak menyebutkan 

Pertagas berhasil menyumbang revenue sebesar 

Rp 2,3 triliun, dengan laba bersin sebesar  Rp 

750 miliar.

 “Setelah pelatihan ini, Anda tidak mungkin 

bersantai-santai. Deliver kemampuan Anda. Sigap 

dalam mengambil tongkat estafet. Kecepatan dan 

kreatifitas anda kami perlukan,” katanya.

Pendidikan calon pekerja ini berlangsung 

selama delapan bulan terhitung dari 13 Februari 

sampai 30 Oktober 2012, yang akan dilakukan baik 

di ruang kelas Pertamina Learning Center  maupun 

di ruang terbuka.  Sejatinya program pendidikan 

ini merupakan strategi korporat dan Pertagas 

dalam mengantisipasi berbagai kebutuhan 

untuk menjawab berbagai permasalahan ke 

depan.•SAHRUL HAETAMy ANANTO

Dua Sumur Baru PHE WMO 
Mulai Alirkan Migas
JAKARTA – Dua sumur baru 
yang dibor Pertamina Hulu 
Energi (PHE) West Madura 
Offshore (WMO) berhasil 
memproduksikan migas. 
Pencapaian ini meningkatkan 
produksi PHE WMO yang 
pada akhir Januari 2012, 
produksinya sempat merosot 
di bawah 11.000 barel per 
har i .  “Per  16 Februar i , 
produksi PHE WMO sebesar 
15.500 barel minyak per 
hari dan 149 juta kaki kubik 
gas per hari,” kata Kepala 
Divisi Humas, Sekuriti, dan 
Formalitas, Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (BPMIGAS), 
Gde Pradnyana di Jakarta, 
Kamis (16/2).

Gde menjelaskan, akhir 
Februari ini produksi PHE 
WMO diperkirakan meningkat 
lagi karena masih ada satu 
sumur baru yang mulai ber-
produksi. Selain itu, ada tiga 

sumur yang akan distimulasi. 
Sejak Agustus 2011, operator 
blok tersebut menggunakan 
dua rig untuk melakukan 
pengeboran di lima sumur. 
PHE WMO akan menambah 
satu rig lagi pada Juli 2012 
serta tiga platform baru.

“Kami berharap akhir 
tahun ini produksi minyak 
PHE WMO bisa mencapai 
30.000 barel per hari,” kata 
dia.

Gde mengakui tidak mudah 
meningkatkan kapasitas 
produksi secara frontal di Blok 
WMO. Salah satu alasannya, 
saat diambil alih Pertamina 
pada Mei 2011 lalu, produksi 
minyak di Blok WMO sedang 
mengalami penurunan akibat 
tiadanya investasi menyusul 
ketidakjelasan perpanjangan 
kontrak dan siapa yang 
men jad i  ope ra to r  B lok 
WMO.

Pada Agustus  2010 

produksi minyak di Blok WMO 
pernah mencapai 26.000 
barel per hari. Tapi karena 
nyaris tidak ada investasi 
baru, produksi terus merosot. 
Pada Januari 2011 menjadi 
19.000 barel per hari. Saat 
Pertamina mengambil alih 
blok tersebut pada awal Mei 
2011, produksinya tinggal 
sekitar 13.000 barel per hari.

Senior Executive Vice 
President and General Ma-
nager PHE WMO Imron Asjhari 
mengatakan, menghadapi 
kondisi ini, pekerjaan utama 
Pertamina saat mengambil 
a l i h  B lok  WMO ada lah 
m e n g h a m b a t  p r o s e s 
penurunan produksi dengan 
mengoptimalkan sumur-
sumur minyak yang  telah 
ada dan sesegera mungkin 
melakukan pengeboran sumur 
baru. Pencapaian produksi 
saat ini berkat penambahan 
produksi dari sumur baru dan 

optimalisasi sumur-sumur 
yang lama. “Tanpa usaha itu, 
pastilah penurunan produksi 
di Blok WMO akan lebih parah 
lagi,” kata dia.

Pihaknya optimis produksi 
Blok WMO bisa ditingkatkan 
lagi. Sesuai dengan Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan, 
Blok WMO ditargetkan bisa 
memproduksi minyak 40.000 
barel per hari dan dan 200 
juta kaki kubik per hari pada 
2015 nanti.

Tak hanya itu, peluang 
untuk mendapatkan cadangan 
baru masih besar. Saat ini blok 
tersebut masih mempunyai 
66  p rospek  dan  l eads 
eksplorasi. Rasio keberhasilan 
pengeboran sumur eksplorasi 
di WMO mencapai 80 persen 
dan penggantian cadangan 
rata-rata masih di atas 100 
persen dalam sepuluh tahun 
terakhir.•BPMIGAS

BUNyU - Pertamina EP Field 
Bunyu mengadakan Defensive 
Driving Training (DDT) bagi 
para pekerja dan pekarya 
Field Bunyu. Kegiatan ini 
diadakan selama 3 hari mulai 
31 Januari hingga 2 Februari 
2012 dengan 65 peserta yang 
terbagi dalam dua batch.

Pada tahun 2011, ke-
giatan serupa pernah di-
adakan di Field Bunyu, namun 
pada kesempatan ini para 
peserta tidak hanya diberikan 
materi di classroom, namun 
juga kesempatan untuk 
men jajal l intasan offroad 
pada sesi praktek. Dengan 
menggandeng produsen 
mobi l  Ford Corp. serta 
Indonesia Smart Drive dan 
Harent, training ini dijalani 
dengan sangat antusias oleh 
para peserta yang berasal dari 
berbagai fungsi.

Kegiatan ini diadakan 
untuk menanamkan budaya 
mengemudi aman dalam 
diri peserta sesuai prinsip-
prinsip HSE yang selalu 
dijalankan di Pertamina EP. 
Terlebih lagi ada banyak lokasi 
sumur ataupun instalasi lain 
di Field Bunyu yang relatif 
sulit untuk dijangkau, teru-

pada (31/1) untuk Batch 1 dan 
(1/2) untuk Batch 2. Pada sesi 
tersebut dijelaskan pengertian 
tentang defensive driving, 
safety driving dan ecodriving. 
Seorang smart driver harus 
selalu menjalankan prinsip 
drive safely, drive smart, 
save the fuel dan share the 
road untuk menciptakan 
karakter mengemudi yang 
aman, hemat dan ramah 
lingkungan. 

Sementara sesi praktek 
diadakan pada (2/2) untuk 
kedua batch dengan memilih 

tama saat musim hujan. 
“Ada lima tujuan utama dari 
training defensive driving 
yaitu agar para pengendara 
dapat mengemudi dengan 
aman, mengemudi dengan 
cerdas, memperpanjang 
usia kendaraan, mengemudi 
dengan hemat, serta peduli 
akan lingkungan,” ujar panitia 
acara Andre Dicky Ferlanda 
yang merupakan pekerja 
dari fungsi Supply Chain 
Management Field Bunyu.

Pada kegiatan ini, sesi 
pemberian materi diadakan 

lokasi di jalan masuk lokasi 
sumur BN-11, namun tetap 
da lam ja rak  aman dar i 
sumur.

Salah seorang peserta, 
Febri Iswanto menjelaskan 
bahwa training ini sangat 
menarik. “Banyak orang yang 
bisa mengemudi, namun 
ternyata tidak memahami 
mengemudi dengan aman.
Training ini sangat bermanfaat 
terutama untuk pekerja di 
la pangan,” ujar pekerja dari 
fungsi Pemeliharaan ini.•PEP 

FIELD BUNyU
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PHE Terus Kejar 
Target Produksi

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Kunjungan Kerja Direktur Hulu 
ke Pertamina EP cepu
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen berdiskusi dengan pekerja PEP Cepu dan operator Blok Cepu.

cEPU - Berbagai usaha 
dilakukan Pertamina untuk 
memenuhi kebutuhan migas 
domestik. Salah satunya 
dengan ditanda tangani nya 
Kontrak EPC 1 - 5 Blok Cepu 
pada 2011 lalu. Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen 
menaruh perhatian penuh 
kepada full field project Blok 
Cepu yang digarap oleh 
Pertamina EP Cepu bersama 
mitra bisnisnya,  Mobil Cepu 
Limited (MCL). 

Untuk  itulah, Muhamad 
Husen beserta rombongan 
memantau langsung kegiatan 
di Wilayah Blok Cepu pada 
19 – 20 Januari 2012. Dalam 
kunjungan ke Lapangan Ba-
nyu Urip, Direktur Hulu meng-
observasi kegiatan EPF (Early 
Production Facilities) yang 
dijalankan oleh operator Blok 
Cepu, Mobil Cepu Limited 
(MCL). 

Dalam kesempatan ter-
sebut, Husen melakukan 
diskusi tentang permasalahan 
operasi. Di antaranya sistem 
kerja on – off sebagai salah 
sa tu  ca ra  e fek t i f  yang 
diterapkan untuk mencegah 
fatality accident di lapangan. 
“Karena berdasarkan survei, 
kesalahan dan fatality ke-
banyakan terjadi pada akhir 

minggu atau libur,” ujarnya.
Direktur Hulu juga mela-

kukan kunjungan ke wilayah 
ker ja k i lang  min i  (Mini 
Refinery) TWU di Kalitidu, 
lokasi pemboran SKW – 18/22 
milik JOB – PPEJ di Sukowati, 
serta CPA Mudi dan Fasilitas 
tangki penampungan minyak 
Pertamina EP CEPU yang 
dioperasikan oleh Geolink di 
Mudi, Tuban. 

Di Cepu, Direktur Hulu 
beserta rombongan juga 
berdialog dengan para pekerja 
dari  Pertamina EP Region 

Jawa Field Cepu, Pertamina 
EP CEPU, dan JOB – PPEJ. 
“Kita sebagai keluarga besar 
Pertamina, hendaknya saling 
mendukung dan bekerja sama 
dalam membentuk image 
positif  di mata masyarakat.  
Sehingga mereka merasa 
bangga dan mau memberikan 
kontribusi positif dengan 
mendukung jalannya kegiatan 
operasi Pertamina,” jelas 
Husen menanggapi alotnya 
negosisasi dengan warga 
setempat dalam pembebasan 
lahan di Cepu.

Diskusi juga membahas 
masalah SDM dan HSSE. 
Dalam pertemuan tersebut, 
para pekerja yang hadir diminta 
untuk mengisi kuesioner 
berkaitan de ngan kinerja Hulu 
secara ke se luruhan. “Ini akan 
kami evaluasi di Pusat,” tegas 
Husen. 

Sebagai salah satu back-
bone kegiatan hulu Pertamina, 
aspirasi dan kegiatan operasi 
Pertamina EP Cepu sangat 
dibutuhkan untuk mencapai 
target yang telah ditetapkan 
pemerintah.• PEP cEPU

JAKARTA - Pada 1 Februari 2012 lalu Direktur 
Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Salis S. 
Aprilian melantik dua pejabat baru di lingkungan 
PHE. Mereka adalah Jonly Sinulingga sebagai GM 
PHE-ONWJ menggantikan Tenny Wibowo yang kini 
menjadi Direktur Usaha Internasional PHE dan Gandot 
Werdiantoro sebagai VP Asset Support menggantikan 
Doni Hernadi. Salis mengharapkan para pejabat baru 
segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya dan 
segera  mengalang upaya meningkatkan produksi. 
“Dengan target produksi minyak 71 MBOPD di PHE 
untuk 2012, sampai hari ini kita masih lack sekitar 10 
MBOPD,” ungkap Salis.

Menanggapi penugasan itu Jonly Sinulingga 
mengungkapkan target sekitar 17,5 MBOPD untuk 
minyak dan 100 MMSCFD untuk gas kepada PHE 
ONWJ memang cukup besar, karena target ini 
merupakan seperempat dari total target PHE untuk 
2012. “Namun saya optimistis target ini bisa dicapai 
mengingat ONWJ merupakan aset yang bagus,” ujar 
Jonly. 

Beberapa langkah strategis yang tengah dilakukan 
PHE ONWJ antara lain kegiatan eksplorasi yang 
dilakukan di zona transisi antara laut dan darat. “Daerah 
itu belum pernah dieksplorasi hingga saat ini. Saya kira  
peluangnya besar untuk menghasilkan hidrokarbon 
yang tinggi,” ujar Jonly. Ia juga menegaskan upaya 
keras meningkatkan produksi tersebut tentu dengan 
tetap menempatkan penerapan prinsip Health Safety 
& Environment (HSE) sebagai fokus utama, karena 
produksi tinggi yang menjadi sia-sia bila terjadi 
kecelakaan fatal.

Khusus kepada fungsi Asset Support, Salis 
mengharapkan fungsi ini mampu menjadi think-tank 
bagi Direksi untuk menentukan aah kebijakan bisnis. 

“Melihat kompleksitas yang ada di PHE baik dari 
sisi aset maupun budaya usaha di masing-masing unit 
bisnis, tugas tersebut berat tetapi bukan tidak mungkin 
dilaksanakan,” ungkap Gandot.

Gandot menambahkan ada dua hal utama 
yang segera akan dilakukannya. Yaitu melakukan  
assessment atas semua aset di PHE untuk melihat 
apa yang masih bisa dikembangkan di sana serta 
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di 
PHE. 

Gandot menyontohkan, ada beberapa set yang 
sudah hampir habis masa kontrak, biasanya mitra 
sudah tidak mau investasi lagi. Dalam kondisi seperti 
itu perlu dipertimbangkan apakah menguntungkan 
bagi PHE untuk masuk lebih jauh ke aset tersebut. 
“Nah, pertimbangan seperti ini harus datang dari fungsi  
Asset Support,” kata Gandot.

Begitu pula untuk aset-aset yang menjadi beban, 
pertimbangan apakah aset tersebut didivestasi atau 
dicarikan jalan keluar lain untuk menghidupkannya juga 
harus datang dari fungsi Asset Support. Karena itu ke 
depan, dalam setiap proses akuisisi aset, sebaiknya 
PHE terlibat sejak awal, sehingga identifikasi potensi 
risiko maupun keunggulan aset tersebut sudah 
diketahui sedari dini. 

Gandot menyadari, masa depan Pertamina salah 
satunya akan bergantung dari PHE. Oleh karena itu, 
peningkatan level kompetensi SDM PHE harus lebih 
diprioritaskan agar mampu menangkap peluang bisnis 
di masa depan.•PHE

BANDUNG - Pesona Bandung sebagai Paris Van Java menjadi 
daya tarik para wisatawan domestik dan mancanegara untuk 
mengisi liburan di Ibukota provinsi Jawa Barat itu. Tak heran 
jika setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang ke kota 
ini terus meningkat. Peluang ini dibaca oleh Patra Jasa untuk 
mengembangkan fasilitas hotel yang nyaman bagi semua 
kalangan dengan merenovasi Patra Jasa Hotel Bandung.

Direktur Utama Patra Jasa Donny Subakti dalam acara 
peletakan batu pertama renovasi hotel Patra Jasa di Jl. Ir. Juan-
da, Bandung, Kamis (9/2), berjanji memberikan nuansa lain bagi 
para wisatawan saat menginap di Hotel Patra Jasa  Bandung. 
Hotel yang berubah menjadi lima lantai dengan 100 kamar 
ini direncanakan selesai pembangunannya pada akhir 2012. 
“Renovasi ini untuk memberikan pilihan menarik dan beragam 
kepada pelanggan dan membantu memosisikan Bandung 
sebagai kota tujuan untuk Meeting, Incentive, Convention dan 
Exhibition Industry,” ujarnya.

Salah satu ciri khas Hotel Patra Jasa Bandung yang baru 
adalah fasilitas parkir mobil untuk setiap kamar sehingga 
memberikan kemudahan dan privasi bagi para tamu hotel.

Langkah Patra Jasa merenovasi hotel di Bandung dengan 

Patra Jasa Bandung 
Jaring Potensi Wisatawan

konsep baru mendapatkan sambutan positif dari Walikota 
Bandung Dada Rosada serta para pengusaha yang tergabung 
dalam PHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia). 
“Semoga renovasi ini bisa memenuhi kebutuhan hunian 
wisatawan di Bandung,” ujar Dada Rosada. Ia berharap, hotel ini  
membuat wisawatan lebih lama menginap di Bandung sehingga 
bisa mendongkrak pendapatan daerah.•DEWI/KUNTORO

Simbolisasi peletakan batu pertama renovasi Hotel Patra Jasa Bandung.
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SVP Petroleum Product Marketing & Trading Pertamina Iqbal Hasan menerima 
penghargaan Top Brand 2012 dari Pimpinan Frontier Consulting Group Handy 
Irawan dan Pimpinan Redaksi Majalah Marketing P.J. Rahmat Susanta.

Prima XP Tetap Top Brand
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Sharing Knowledge 
HR Transformation 
menuju HR World Class

JAKARTA - Knowledge itu harus di-share, 

karena itu merupakan aset perusahaan. Sebab 

banyak perusahaan yang maju karena knowledge 

management-nya juga sangat maju. Demikian 

disampaikan Direktur Sumber Daya Manusia 

Pertamina, Rukmi Hadihartini pada Forum 

Komet, World Class HR Transformation di Kantor 

Pusat Pertamina Jakarta, Kamis (9/2).

Lebih lanjut Rukmi mengatakan salah 

satu bagian dari people development adalah 

bagaimana seorang pekerja dapat memberikan 

ilmunya kepada juniornya. “Pengetahuan yang 

diperoleh dari perusahaan sudah harusnya 

dikembalikan kepada perusahaan lagi, melalui 

sharing ke generasi berikutnya,” paparnya.

Menurut Rukmi, Direktorat SDM hadir di 

Forum Komet bertujuan menyosialisasikan 

kepada direktorat lain, bahwa HR Pertamina 

juga berubah. “Untuk menjadi perusahaan kelas 

dunia Pertamina harus didukung oleh SDM 

yang memiliki kemampuan dan kepemimpinan 

kelas dunia. Apalagi sekarang ini Human 

Resource diubah menjadi Human Capital. Karena 

SDM merupakan capital-nya perusahaan,” 

tandasnya. 

Menurut Rukmi, ada beberapa hal penting 

yang harus diperhatikan berkaitan dengan HR 

world class. Yaitu, melakukan rekruitmen yang 

baik, cepat dan tepat adalah harga mati yang 

harus dilakukan, memperketat Medical Check 

Up, manpower planning dan  e-learning. Selain 

itu, ada  point system, yaitu bagaimana kita 

membuat talent pool, sebagai penyedia pekerja 

yang siap ditempatkan di posisi kritikal. Dan yang 

terakhir, capability. Poin ini merujuk pada pekerja 

yang mempunyai kemampuan.•NILAWATI DJ

JAKARTA - Prima XP kembali 
membukt ikan kua l i tasnya 
sebagai salah satu produk 
pe l umas  da r i  Pe r t am ina 
Lubricants  yang bisa merengkuh 
hati konsumen. Hal tersebut 
ditandai dengan dinobatkannya 
kembali Prima XP sebagai Top 
Brand 2012 untuk kategori 
minyak pelumas.

P e n g a n u g e r a h a n  To p 
Brand 2012 diterima oleh SVP 
Petroleum Product Marketing 
& Trading Pertamina Iqbal 
Hasan dari Pimpinan Frontier 
Consulting Group Handy Irawan 
dan Pimpinan Redaksi Majalah 
Marketing P.J. Rahmat Susanta, 
di Hotel Mulia,Senayan, Jakarta, 
Selasa (7/2). 

“Ini ketujuh kalinya PrimaXP 
meraih penghargaan yang sa-
ma,” kata Iqbal.

Iqbal Hasan menjelaskan 
penghargaan yang d i ra ih 
Prima XP membuktikan bahwa 
Pertamina senantiasa melakukan 
inovasi demi meningkatkan 
kualitas produknya. “Prima 
XP kerap meraih Top Brand 
Award. Membuktikan bahwa 
kualitasnya tak kalah dengan 
merek-merek asing,” terangnya 
sambil menambahkan varian 
Prima XP yang sebelumnya 
20W-50, kini telah tersedia SAE 
10W-40 untuk mesin-mesin 
bensin modern. 

Hal senada juga disampaikan 
pereli terbaik Indonesia, Rifat 
Sungkar. Dari pengalamannya 
berlomba di tingkat internasional, 

kual i tas dan daya tahan 
pelumas produksi Pertamina ini 
tak terbantahkan. Kandungan 
aditif Extreme Protection benar-
benar melindungi dan menjaga 
kinerja mesin mobilnya saat 
turun reli.

“Saya benar-benar merasa 
bangga karena produk nasional 
akhirnya berhasil membuktikan 
memiliki kualitas yang tidak 
kalah dengan produk-produk 
luar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keandalan 
pelumas produk Pertamina 
sudah dibuktikan selama 
13 tahun kariernya di dunia 
balap. “Mulai Mesran, Prima 
XP, hingga Fastron semuanya 
sudah saya pakai dan kua-
litasnya tidak diragukan lagi. 
Bahkan Pertamina juga selalu 
melakukan inovasi-inovasi yang 
disesuaikan dengan kondisi 
cuaca dan geografis tanah air, 
hasilnya pelumas ini memang 
sangat sesuai untuk kendaraan 
di Indonesia,” tegas Rifat.

Harga Pelumas Pertamina 
yang sangat kompetitif pun 
menjadi nilai lebih. Terutama 
jika dibandingkan dengan 
merek-merek asing yang rata-
rata lebih mahal.

“Harga tidak menentukan 
kualitas dan banyak buktinya 
oli merek asing lebih mahal, 
namun spesifikasinya kalah 
jauh dengan milik Pertamina. 
Karena itu saya percaya produk 
buatan Indonesia berkualitas 
prima,” pungkas Rifat.

 Top Brand Award  2012 
merupakan penghargaan 
bagi merek-merek terba ik 
di Indonesia, yang diseleng-
garakan ke-13 kalinya oleh 
majalah Marketing dan lembaga 
r iset Front ier Consult ing 
Group.  Berdasarkan hasil riset 
tersebut, Pertamina berada 
di posisi atas bersaing ketat 
de ngan produk impor seperti 
Castrol dan Top 1. 

Pemimpin umum dan 
pe  mimpin redaksi Majalah 
Marketing P.J. Rahmat Su-
san ta, mengatakan bahwa 
peng  hargaan ini diberikan 
ber  dasarkan tiga parameter. 
“Ke tiga parameter itu ialah top 
of mind share, top of mar ket 
share, dan top of commitment 

share. Hal tersebut meng-
in dikasikan bahwa produk 
ter sebut banyak diingat oleh 
konsumen, digunakan, dan bisa 
menciptakan komitmen bagi 
konsumen untuk membeli di 
masa mendatang,” jelasnya.

Survei Top Brand meru-
pakan survei dengan metode 
data terpanjang di dunia yang 
meli batkan banyak responden 
di dalamnya. Survei dilakukan di 
Jakarta, Bandung, Semarang, 
Surabaya, Medan, dan Ma-
kassar dengan melibatkan 
le bih dari 2400 responden 
yang dilakukan secara ran-
dom dan 1200 sampel secara 
booster.•SAHRUL HAETAMy ANANTO/

PELUMAS 

JAKARTA – Dalam menumbuhkan budaya IT sebagai 
competitive advantage, Corporate Shared Service (CSS) 
Pertamina melakukan program change management yaitu 
melaksanakan Enterprise Resource Planning (ERP) Integrated 

Training, membangun dan mengembangkan aplikasi ERP 
Support serta pemberian reward & challenges. 

Atas dedikasinya meningkatkan kualitas proses bisnis di 
dalam MySAP melalui sistem ERP, PT Pertamina (Persero) 
memberikan reward & challenges dalam ajang ERP & 

Procurement Award 2011. Penghargaan ini diserahkan 
langsung oleh Direktur Umum Pertamina, Waluyo, di Ruang 
Pertamax Lantai 21, Rabu (15/2).

ERP reward & challenges 2011 kategori kriteria individual 
ERP Star kali ini diraih oleh Syahwin A. Saleh sebagai 
Assistant KAM Support S&D Region IV-Sulawesi Maluku 
Papua dan ERP Change of The Year diraih oleh Yopi Mayasari, 
Asisten Administration Supply & Distribution Sales Region 
1-Lubes Sumbagut.

Sedangkan untuk kriteria fungsi OFI Challenger diraih oleh 
LJT Region VI / Engineering Service Region IV, LJT Region VII 
/ Engineering Service Region IV, Aviation Region IV – Sulawesi 

ERP & Procurement Award 2011 : 
Mewujudkan IT Sebagai Budaya Korporat

Maluku Papua, Fuel I&M Marketing Region IV – Kalimantan, Production 
& Supply Chain (Lubes), dan LPG & Gas Product Region VI – KTI.

Untuk kriteria fungsi ERP Champion diraih oleh Finance M&T Off site 
Support III – JBB, Finance Refinery Off site Support I – Dumai, Refinery 
Unit 4 – Cilacap, Fuel Retail Marketing Region 5 – Jatim Balinus, Fuel 
I&M Marketing Region 3 – JBT, Jatim, Balinus, Aviation Region 2 – 
JBB, JBT, Lubes Region 2 – Sumbagsel, LPG & Gas Products Region 
3 – JBB, Kalbar, Bitumen Trading, S&D Region 2B – JBT, LJT Region 
2 – Sumbagsel, Internal Communication – Kantor Pusat, HR Services 
– Kantor Pusat dan HR Medical – Kantor Pusat. 

Menurut Waluyo, untuk meraih kesuksesan maka harus memiliki 
karakter sebagai Agent of Change, menjadi role model, menjadi 
motivator dimanapun berada dan sebagai pemimpin yang visioner.

“Untuk menjadi perusahaan energi yang berkelas dunia, banyak 
program-program yang kita lakukan salah satunya yaitu penerapan 
MySAP melaui sistem ERP agar data lebih akurat dan tepat waktu 
sebagai budaya korporat,” ungkap Waluyo.

Pemberian reward & challenges ini sebagai bentuk penghargaan 
kepada komunitas pengguna ERP yang telah berkontribusi dalam 
meningkatkan utilisasi ERP dan bertujuan meningkatkan kepedulian 
dan motivasi kepada kepada seluruh komunitas pengguna ERP.

SVP CSS Pertamina Burhanuddin A. E berharap ERP Award 
ini dapat menimbulkan motivasi kepada semua pemakai My SAP. 
Sehingga cita-cita Pertamina menuju perusahaan kelas dunia yang 
ditunjang oleh implimentasi sistem ERP bisa tercapai.

Penghargaan juga diberikan bagi Procurement Top Planner 

dari fungsi Asset Management, Spontaneous Planner dari fungsi 
Gas, Potential Planner dari fungsi Finance Directorate, Most Direct 

Appointment dari fungsi Manpower Planning & Recruitment, dan 
Procurement Most Contract Addendum dari fungsi Manpower 
Planning & Recruitment.•IRLI KARMILA
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Direktur Umum Waluyo memberikan penghargaan ERP Champion kepada beberapa 
fungsi dalam ERP & Procurement Award 2011.


