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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menjelaskan tentang success story bidang Hulu Pertamina kepada Menteri ESDM 
Jero Wacik saat mengunjungi stand Pertamina di  Indonesian Petroleum Association, di Jakarta, pada (23/5).

ipa ke-36 tahun 2012:
sinergitas untuk penuhi 
kebutuhan energi nasional

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

Kuartal I-2012 menjadi awal yang berat bagi perusahaan 
migas internasional. Perusahaan migas besar dituntut untuk 
cerdik untuk tajam menganalisa dan mengambil keputusan 
ditengah ketidakpastian ekonomi global serta pengetatan 
likuiditas. Strategi jangka panjang menjadi salah satu 
aspek penting karena pemulihan ekonomi belum dapat 
diprediksi. Chevron Corporation mencatatkan kenaikan 
laba bersih sebesar 4,19%, menjadi US$ 6,47 miliar pada 
kuartal I-2012, dibandingkan kuartal I-2011 sebesar US$ 
6,21 miliar. Padahal, produksinya pada periode tersebut 
malah turun 4,7%, dari 2,76 juta boepd menjadi 2,63 
juta boepd. Pengamat mengapresiasi strategi Chevron 
yang mendivestasi salah satu unit bisnisnya di Spanyol 
beberapa waktu lalu, sehingga dapat mengontribusi US$ 
200 juta laba bersihnya. Divestasi dipilih Chevron sebagai 
upaya menghadapi tantangan bisnis. Tanpa adanya strategi 
divestasi, pertumbuhan laba bersih Chevron sulit mencapai 
ekspektasi. 

Pentingnya memilih strategi saat ini tidak hanya dialami 
oleh perusahaan migas namun juga perusahaan di industri 
lainnya. Pada kondisi normal, pelaku bisnis sudah pasti 
memikirkan strateginya sejak awal. Namun saat ini strategi 
dipandang menjadi lebih penting karena terjadinya kontraksi 
pasar keuangan internasional atau market disruption dari 
berbagai sentimen negatif di Eropa. Saat ini, pelaku pasar 
mengkhawatirkan potensi keluarnya Yunani dari kelompok 
negara Eurozone, meski Bank Sentral Eropa (ECB) masih 
tetap mempertahankan Yunani. Jika Yunani keluar, obligasi 
Yunani akan gagal bayar (default) dan akan menciptakan 
efek domino bagi perekonomian negara lain, terutama bagi 
negara-negara pemegang obligasi. Reaksi negatif pelaku 
pasar tercermin dari penurunan indeks saham dunia hingga 
11%, menjadi  1.178,43 (18/5) dari level tertingginya selama 
periode Januari - Mei 2012  1.325,66 (19/3). 

Bagi Indonesia, pengaruh kontraksi ekonomi global 
akan terasa namun diperkirakan dengan dampak lebih 
rendah, seperti yang dilaporkan ADB dalam ‘How Can Asia 

Respond to Global Economic Crisis and Transformation’. 
Indonesia dipercaya lebih tahan terhadap krisis karena 
kuatnya konsumsi domestik, volume ekspor didominasi 
ke kawasan Asia, serta telah dipersiapkan dana siaga. 
Walau demikian, kondisi ekonomi global perlu menjadi 
pertimbangan bagi perusahaan dalam negeri, termasuk 
Pertamina, dalam penyusunan strategi bisnisnya.•

ketepatan strategi dalam menghadapi 
kontraksi ekonomi global

marketUpdate
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sebanyak 160 
perusahaan  migas 
lokal dan multinasional 
termasuk pt pertamina 
(persero) ambil bagian 
dalam konvensi dan 
pameran migas ipa 
ke-36.  perhelatan ini 
sebagai kesempatan 
strategis bagi pelaku 
industri migas dalam 
menciptakan iklim 
investasi konstruktif 
untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
indonesia.

jakarta – Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral, Jero 

Wacik membuka Konvensi 

dan Pameran  Indonesian 

Petroleum Association (IPA) 

ke-36 yang berlangsung se-

lama tiga hari 23 – 25 Mei 2012 

di Jakarta Hall Convention 

Center (JHCC). 

Sesuai dengan tema IPA kali 

ini “Working Together to Meet 

Indonesia’s Energy Needs”  

Jero Wacik menyampaikan 

dua pesan dari Presiden RI 

Susilo Bambang Yudhoyono 

terkait industri migas.

Pesan per tama,  Pe-

merintah dan industri mi-

gas harus saling. bekerja 

sa ma. “Kalau Pemerintah 

jalan sendiri tanpa peduli 

de ngan kepentingan industri 

migas dan begitupun seba-

lik nya maka akan terjadi ke-

timpangan,” ungkap Jero 

da lam sambutannya, Rabu 

(23/5). 

Selanjutnya pesan kedua 

adalah Indonesia dengan 

jumlah penduduk yang besar 

tentu tergantung kepada 

energi. Dengan banyaknya 

sumber energi yang dimiliki 

oleh Indonesia, maka per-

lunya memproduksi energi 

sebanyak-banyaknya  yang 

dikontribusikan untuk ke pen-

tingan bangsa dan kepen-

tingan dunia.

“Kedua pesan tersebut 

harus bisa kita jabarkan di 

dalam kehidupan kita me-

ngelola industri migas,” kata 

Jero Wacik terkait pesan 

Presiden.

Sementara President 

I PA  E l i s a b e t h  P r o u s t 

mengatakan, hingga saat 

ini lebih dari tiga perempat 

cadangan energi terpulihkan 

nasional telah dihasilkan. Jika 

Indonesia ingin tetap memiliki 

sumber daya energi yang 

berkelanjutan, maka harus 

diupayakan dengan cepat 

untuk menemukan sumber 

daya yang baru.

“IPA yakin, sektor migas 

dapat terus memberikan 

kontribusi terhadap per-

tumbuhan ekonomi na-

sional dan sangat penting 

bagi seluruh pemangku ke-

pentingan dan pihak industri 

sendiri untuk fokus pada 

kolaborasi, kerja sama dan 

koordinasi,” ujarnya.

Pada kesempatan ter-

s e b u t ,  D i r e k t u r  H u l u 

Pertamina, Muhamad Hu-

sen berkesempatan mem-

p resen tas i kan  p royek -

proyek Pertamina untuk 

pengembangan migas dan 

infrastrukturnya.  Succes 

story Pertamina di dalam 

pengembangan migas hingga 

di tahun 2015 tersebut di-

presentasikan di hadapan 

Menteri ESDM Jero Wacik 

saat mengunjungi booth 

Pertamina.

Terkait dengan program 

Konversi Bahan Bakar Mi-

nyak  ke  Bahan  Baka r 

Gas,   Muhamad Husen 

mengatakan, tahun ini akan 

banyak lapangan-lapangan 

gas yang dikembangkan 

o leh Pertamina.  Antara 

lain di wilayah Prabumulih, 

Jambaran-Blok Cepu, la pang-

an West Madura dan Blok 

Migas Offshore North West 

Java (ONWJ).•irli karmila
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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 PROJECT MANAGEMENT MARKETING & TRADING DIRECTORATE

heru purnomo

memetakan sistem 
manajemen proyek

di marketing & trading
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Tahun XLVIII, 28 Mei 2012

pengantar redaksi :
Fungsi Project Management Direktorat Pemasaran & Niaga baru 

saja mengadakan Project Management Annual Meeting. Kegiatan yang 
dimaksudkan untuk sharing knowledge mengenai manajemen proyek 
khususnya di direktorat Pemasaran dan umumnya diseluruh Direktorat 
Pertamina ini diharapkan dapat digunakan untuk dapat memetakan 
sistem manajemen proyek terbaik yang dapat diterapkan di Pertamina. 
Berikut wawancara Media Pertamina dengan Vice president project 
management marketing & trading directorate heru purnomo 
mengenai kegiatan tersebut.

 
bisa dijelaskan apa yang diharapkan dari Project Management 

Annual Meeting ini? Dalam mengembangkan bisnisnya Pertamina 
banyak melakukan proyek-proyek, dari hulu sampai hilir. Proyek-proyek 
ini memerlukan penanganan serius sejak perencanaan, pelaksanaan, 
hingga evaluasinya.  Pada kenyataannya sejalan dengan perkembangan 
dinamika di lapangan, tidak semua proyek kita berjalan mulus, berbagai 
kendala cenderung semakin berkembang, seperti kurang akuratnya 
perencanaan yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkup dan kerja 
tambah/kurang, overrun budget, kesulitan pembebasan lahan, penolakan/ 
demo masyarakat di sekitar proyek, kesulitan perijinan, kualitasnya kurang 
bagus, atau yang terekstrim ada yang berhenti sama sekali. 

Belajar dari situ, kami coba menginisiasi sebuah forum, yang kami 
sebut project management annual meeting.  Forum ini dimaksudkan untuk 
menggali dan merumuskan penanganan proyek di level pe lak sanaan 
yang lebih sesuai dengan perkembangan bisnis dan perkembangan 
lapangan  akhir-akhir ini. 

Untuk itu, kami coba mengundang pakar-pakar proyek, terutama 
dari luar Pertamina. Mengapa dari luar? Karena di dunia luar,  sudah 
berkembang sekali. Inilah yang harus kita sesuaikan. Kita mencoba 
mencari referensi, pembanding. Kalau ada masalah, kita sharing. Karena 
masalah yang kami hadapi ternyata juga dihadapi yang lain. 

 
apa saja masalah berkaitan dengan manajemen proyek? 

Walaupun proyek itu sifatnya unik, namun masalah-masalah pro yek 
yang terjadi sebetulnya typical, seperti masalah perizinan, pem bebasan 
lahan, pemilihan kontraktor, anggaran, dll.  Itu substansinya sama semua. 
Makanya disini kita mengundang dari hulu sampai ke hilir. Harapannya, 
nanti suatu saat kita punya standar manajemen proyek yang solid versi 
Pertamina,  agar penanganan  proyek-proyek Pertamina menjadi lebih 
baik. 

bagaimana dengan proyek-proyek di direktorat pemasaran & 
niaga? Proyek di Direktorat Pemasaran & Niaga sedikit berbeda dengan  
Direktorat Hulu atau di Direktorat Pengolahan. Di Pemasaran, proyeknya 
relatif nilainya kecil-kecil, tetapi jumlahnya banyak dan yang spesifik lagi 
bisnisnya cepat berubah. Jadi kalau kita terlambat menyelesaikan proyek, 
begitu proyek itu selesai, bisa jadi pasarnya sudah berubah lagi. 

Ini sering terjadi. Misalnya proyek pelumas. Pada waktu diusulkan, 
jenis produk yang akan dihasilkan sekitar 110 macam, namun ketika 
proyek sedang berjalan, ternyata pasar sudah berkembang, produk yang 
dihasilkan diharapkan berkembang menjadi 150 macam. Sehingga terjadi 
perubahan budget yang besar sekali sampai sekitar 40%. Jika proyek 
tidak disesuaikan dengan perkembangan pasar, maka hasilnya tidak 
bisa maksimal, bahkan mungkin produk yang dihasilkan sudah tidak 
menguntungkan untuk dijual. Sementara di sisi lain kita belum punya 
project management system yang bisa mengantisipasi perubahan yang 
begitu cepat. 

Makanya kami adakan event ini secara rutin setiap tahun agar 
updating knowledge kita juga bisa berkelanjutan. 

apa saja yang membuat penyelesaian sebuah proyek itu 

terlambat? apa solusinya menghadapi hal tersebut? Sebetulnya 
keterlambatan penyelesaian sebuah proyek bisa disebabkan banyak hal. 
Nah, untuk menghindari kejadian yang berulang,  salah satu upaya yang 
kami coba adalah dengan membuat project charter yang harus sudah 
disepakati oleh user dan pengelola proyek dari awal. Tujuannya adalah 
untuk memastikan lingkup proyek tidak berubah-ubah di tengah jalan, 
karena penyebab terbesar keterlambatan proyek karena adanya permintaan 
perubahan lingkup yang signifikan pada saat proyek sedang berjalan. 

Walaupun demikian, hal itu tidak otomatis dapat menyelesaikan semua 
masalah. Kondisi pasar dan persaingan, dalam waktu setahun atau dua 
tahun bisa berubah. Demikian juga, kita tidak bisa lepas dari  masalah 
kebijakan pemerintah. Padahal, proyek itu harus direncanakan satu tahun 
atau beberapa tahun  sebelumnya.  Kenyataannya, seringkali kita dapat 
order mendadak. Contohnya ketika kami menangani  program konversi 
minyak tanah ke LPG. Setahun sebelumnya, belum ada permintaan untuk 
proyek dalam rangka program konversi dari minyak tanah ke LPG. 

 
bagaimana menyiasati agar tidak terjadi order mendadak? Ada 

beberapa hal, seperti tadi saya bilang, salah satunya dengan project charter. 
Atau  kita aktif mencari informasi rencana proyek sampai beberapa tahun 
ke depan. Untuk pelaksanaan dari proyek yang mendadak ini, biasanya 
untuk proyek yang nilainya kecil kita lakukan dengan membuat long term 
contract. Namun kalau nilainya besar tidak bisa dengan cara ini. 

dari annual technical meeting kali ini, problem apa yang 
banyak ditemukan di lapangan?  Sebenarnya kalau di lapangan tidak 
terlalu banyak masalah teknis. Masalahnya justru kebanyakan non teknis. 
Misalnya, demo dari masyarakat, masalah perizinan, masalah gugatan, 
dan sebagainya.  Itulah yang kami kesulitan. Kalau teknis umumnya 
bisa kita atasi dengan baik.  Walaupun demikian, dalam kegiatan ini juga 
dimasukkan sesi contracting strategy, bagaimana menuangkan kerja sama 
antara Pertamina dengan para kontraktor tersebut  ke dalam sebuah 
kontrak agar tidak terjadi dispute  di kemudian hari. Minimal, memperkecil 
peluang dispute.

 
sebenarnya, apa target yang ingin dicapai dengan manajemen 

proyek ini? Utamanya membuat sebuah proyek selesai tepat waktu dulu. 
Karena dari sekian banyak target proyek, waktu itu sangat menentukan. 
Sehingga target utama kita adalah bagaimana membuat proyek selesai 
tepat waktu. Memang nanti target susulannya biaya dan mutu. Jadi pada 
dasarnya cost, quality dan delivery harus sesuai rencana, tetapi yang 
utamanya waktu dulu. 

 
apakah annual technical meeting ini juga akan ada dievaluasi? 

Tentu ada. Berdasarkan masukan-masukan, kita dapat teori baru. Kita 
akan adakan evaluasi. Jadi permasalahan yang kita hadapi sekarang 
apa, yang sudah pernah kita lakukan apa. Kemudian ada teori-teori 
baru, pengalaman baru seperti apa. Dari situ kita coba rumuskan lagi, 
ke depan bagaimana strategi kita agar proyek-proyek ini selesai sesuai 
dengan keinginan Pertamina. Sehingga kecenderungan berkembangnya 
permasalahan proyek dapat kita atasi dengan terus mengembangkan 
metode penyelesaiannya, keunikan proyek menuntut penyelesaian yang 
unik pula. Nanti hasil workshop ini akan kita laporkan kepada direksi dan 
kita share keseluruh Direktorat. 

 
bagaimana respon direksi mengenai kegiatan ini?  Seperti 

disampaikan Direktur Marketing and Trading,  forum  ini jangan sekadar  
menjadi forum rutin yang bersifat seremonial dengan target hasil yang biasa-
biasa saja. Direksi sangat mengharapkan dari kegiatan ini lahir program-
program yang bersifat transformasional dan dapat menghasilkan added 
value bagi perusahaan berupa efisiensi, perubahan paradigma bahkan 
perubahan budaya.•nilaWati dj/uripherdiman kambali 
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elegi untuk ‘sang melon’

EDITORIAL OPINI
pekerja emirato iVanotoya • Junior analyst Culture & Change management

sinergi untuk terikat

Tahun XLVIII, 28 Mei 2012

Baru berselang dua tahun, ‘sang melon’, 
julukan dari masyakarat untuk tabung Elpiji 3 
kg, tidak menjadi perbincangan hangat di media 
massa, kini pembahasan tentangnya mulai 
mencuat kembali. 

Semua berawal dari pemberitaan  yang 
menyebutkan beberapa wilayah di Jawa Barat 
kekurangan pasokan Elpiji 3 kg. Walaupun tak 
seriuh rendah pemberitaan dua tahun lalu tentang 
berbagai insiden penggunaan tabung Elpiji 3 kg, 
tapi pemberitaan kali ini jika tidak disikapi dengan 
cermat dan bijak dapat menurunkan image 
Pertamina di  mata masyarakat. Untuk itulah, 
Pertamina melalui General Manager Fuel Retail 
Marketing (FRM) Region III selaku Koordinator 
Pemasaran Jawa Barat mengeluarkan rilis yang 
menjelaskan kondisi sebenarnya.

Implementasi sebuah kebijakan publik 
khususnya untuk masyarakat bawah memang 
selalu berpotensi menjadi isu krusial. Sedikit saja 
ada keluhan mengenai implementasi kebijakan 
tersebut, maka bisa menjadi sebuah masalah 
nasional. Sebagai BUMN terbesar yang terbiasa 
menjalankan Public Service Obligation (PSO) 
dari pemerintah, Pertamina berkomitmen penuh  
melaksanakan  program konversi minyak tanah 
ke Elpiji 3 kg sampai saat ini. Berbagai langkah 
diambil Pertamina, agar program tersebut sukses 
dinikmati masyarakat bawah. Tentu sesuai 
dengan peruntukannya, berdasarkan peraturan 
perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Masalahnya, kondisi ideal yang diharapkan 
semua pihak tak selamanya berjalan mulus. Seperti 
kasus kelangkaan Elpiji 3 kg yang terjadi sekarang 
di beberapa wilayah Jawa Barat. Sebenarnya 
Pertamina telah mendistribusikan Elpiji 3 kg di 
wilayah tersebut sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Bahkan, seperti dikatakan GM FRM 
Region III Hasto Wibowo, saat ini Pertamina akan 
melakukan extra dropping sebesar maksimum 
satu hari untuk wilayah-wilayah yang mengalami 
kesulitan  mendapatkan Elpiji 3 kg.  

Ini memang bagai buah simalakama bagi 
Pertamina. Bayangkan saja, sampai dengan 
triwulan pertama 2012, konsumsi Elpiji 3 kg di 
Jawa Barat sudah mencapai angka 375 ribu 
metrik ton. Diperkirakan, sampai dengan akhir 
tahun 2012, konsumsi Elpiji 3 kg menjadi 1,5 juta 
metrik ton. Padahal alokasi Elpiji 3 kg pada tahun 
ini hanya 1,41 juta metrik ton, sesuai dengan 
kebijakan pemerintah berdasarkan usulan dari 
pemda setempat. Di sinilah dilema terbesar 
Pertamina. Jika BUMN ini terus menyalurkan Elpiji 
3 kg sesuai dengan kondisi di lapangan,  maka 
bisa diperkirakan akan ada over quota sebesar 
90 ribu metrik ton. Tapi, jika penyalurannya diatur, 
maka nama Pertamina lah yang tercoreng, karena 
dianggap tidak mampu mengawasi proses pen-
distribusian Elpiji 3 kg, yang mengakibatkan 
kelangkaan.

Memang dibutuhkan kearifan bersama, untuk 
melihat masalah kelangkaan ini dengan jernih. 
Termasuk para agen sebagai jalur distribusi 
agar bisa menyalurkan Elipiji 3 kg sampai ke-
pada masyarakat yang semestinya berhak 
mengkonsumsinya. Yang kedua, perlu juga kerja 
sama dengan berbagai pihak untuk meminimalisasi 
tindak pengoplosan.  Dimana masih saja terjadi 
pengoplosan Elpiji subsidi menjadi Elpiji 12 kg. Jika 
hal ini bisa diminimalisir, Elpiji 3 kg bisa diterima 
konsumen dengan baik dan tak akan ada cerita 
kelangkaan lagi.

Jika hal tersebut dilakukan bersama,  tak akan 
ada lagi elegi untuk ‘sang melon’ di negeri ini 
yang disenandungkan media massa dan menjadi 
pemicu kegelisahan masyarakat... •

Sinergi itulah yang muncul dibenak saya ketika melihat 

pertama kalinya konsep employee engagement yang telah 

diterapkan di Pertamina sebagai KPI di tahun 2012 ini. 

Sebelum masuk jauh saya membahas mengenai konsep 

employee engagement ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya 

sedikit mengenai sinergi. Dapatkah Anda membahasakan 

sinergi dengan kalimat yang mudah? Jika dapat, apakah 

itu? Sinergi berasal dari kata Yunani, yaitu synergos yang 

berarti  bekerja sama. Di dunia nyata, konsep sinergi ini bisa 

dianalogikan dengan kelompok semut yang di dalamnya 

memiliki peran masing-masing bekerja sama demi suatu 

tujuan. Dalam konteks perilaku organisasi mengacu pada 

pandangan a cohesive group is more than the sum of its parts, 

sinergi adalah kemampuan sebuah group atau kelompok 

untuk menampilkan performanya di luar kebiasaannya 

bahkan melebihi kemampuan terbaik individunya. Sudahkah 

tim Anda bersinergi? Jawaban mudahnya adalah sudah/

dapatkah Anda memberikan kemampuan terbaik Anda 

pada tim? 

Mengutip apa yang ditulis Budi Hartono pada blognya, 

secara sederhana sinergi adalah kondisi dimana 1+1 > 

2. Analogi ini sebenarnya bukan hal baru, karena ketika 

SMA dulu penulis mengalami kondisi dimana selalu ada 

perkataan “1+1 nya anak IPA berbeda dengan 1+1 nya 

anak IPS”. Menggelikan memang…namun itulah sinergi di 

dalam kehidupan sosial. Analogi yang cukup mudah adalah 

perkawinan, dimana sebuah perkawinan menyatukan dua 

orang dan menghasilkan sebuah keluarga besar. 

Kembali pada konsep employee engagement dimana 

konsep itu mensinergikan antara Discipline dan Motivation. 

Di dalam sebuah rumah besar engagement sinergi discipline 

dan motivation terbentuk atas bagian-bagian yang bersinergi 

juga yaitu objective dan aspiration, accountabilities dan 

collaboration, performance management dan recognition 

kemudian yang terakhir capabilities dan interactions.

Sebuah visi yang baik tentunya dapat menginspirasi 

para pekerjanya untuk dapat meraih visi tersebut. Visi yang 

dapat membuat pekerjanya berpikir dan berperilaku apa 

yang saya kerjakan hari ini adalah untuk esok yang lebih 

baik. Berjuang hari ini untuk dapat menginspirasi orang 

lain seumur hidup.

Sebuah perusahaan tentunya memiliki sistem yang 

dalam hal ini adalah sistem yang mengatur kinerja para 

pekerjanya. Sistem hanyalah sistem tanpa ada kontribusi 

nyata dari pelakunya sistem akan ditinggalkan. Oleh karena 

itu proses penilaian yang ketat dapat dianggap wajar 

jika proses pengakuan secara langsung yang diberikan 

perusahaan melalui para atasan menjadi sangat penting 

sebagai faktor penyeimbang dengan diberlakukannya 

sistem yang tegas. Dalam konteks ini penulis hanya ingin 

menyampaikan “there is always rewards and consequences 

if we are talking about human aspect”.

Masih ada hubungannya dengan hal sebelumnya, 

pada rumah besar engagement, pada bagian dasarnya 

diletakkan people manager capabilities dan interactions. 

Jika Anda perhatikan, people menjadi landasan dari 

bangunan rumah tersebut. Tidak cukup kemampuan 

seorang manager untuk mengatur hal-hal yang bersifat 

keorganisasian saja namun hal tersebut perlu disinergikan 

dengan kemampuan dalam berinteraksi secara sosial. 

Jika dihubungkan dengan komponen sinergi sebelumnya, 

bagaimana seorang atasan akan menilai stafnya jika 

dia hanya tahu hasil tanpa tahu prosesnya. “Bertemu” 

ketika memberikan perintah dan memberikan penilaian? 

Tanpa mau tahu kemungkinan kesulitan yang akan/

sedang dihadapi stafnya, tidak mau tahu kemungkinan 

pengembangan yang dimungkinkan kepada stafnya 

sebagai penunjang dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya ketika menjalankan tugas tersebut dan masih 

banyak lagi.

Singkat bahasan, penulis berharap kita dapat memak-

simalkan sinergi yang ada dalam perushaan ini demi men-

capai visi yang kita cita-citakan. Stop bicara mengenai 

teori/konsep ataupun sistem yang perlu diubah karena 

tidak membuat nyaman dan start bertindak mengerahkan 

kemampuan terbaik demi perusahaan yang kita cintai ini.•

ru iV gelar seminar manajemen stres 
dan pengelolaan tidur
CilaCap - Pekerja atau sumber daya merupakan aset yang 

sangat berharga bagi perusahaan. Terkait hal itu, perusahaan 

sangat memperhatikan kesehatan pekerjanya. Salah satu 

upaya pengelolaan kualitas sumber daya yang dilakukan adalah 

dengan menyelenggarakan program seminar kesehatan bertajuk 

“Griya Sehat” yang sudah dijalankan sejak tahun 2008. Kegiatan 

“Griya Sehat” kali ini mengangkat tema Manajemen Stres dan 

Pengelolaan Tidur. Acara  digelar di lantai IV Pertamina Hospital 

Cilacap dengan menghadirkan Dr. Tri Rini BS, SpKJ dari RS Dr. 

Margono Purwokerto sebagai narasumber, (11/4).

Dalam presentasinya, dr. Tri Rini BS, SpKJ, menjelaskan 

keterkaitan gaya hidup dan pola tidur dengan potensi stres. 

“Stres adalah respon atau reaksi seseorang, baik fisik, 

psikologis, maupun perilaku terhadap lingkungan sekitar yang 

berakibat pada terganggunya fungsi peran,” ujarnya. Rini 

menjelaskan, stres bisa berasal dari faktor ekonomi, masalah 

keluarga, pekerjaan, dan kecenderungan pribadi.

Menurut Head Of Medical, dr. Sugeng Santoso, peserta 

yang mengikuti kegiatan “Griya Sehat” kali ini adalah para 

pekerja dan keluarga terutama yang memilki riwayat kesehatan 

gangguan hyper asiditas atau gangguan lambung. “Program 

Griya Sehat ini akan terus digulirkan dengan beragam materi 

bahasan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja RU IV,” 

tambahnya lagi.•ru iV
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pekan ini
pertamina jamin data penjualan 
bbm bersubsidi
jakarta (Seputar Indonesia) –  Pertamina 
mengaskan data penjualan BBM bersubsidi yang 
dirilis perusahaan secara berkala itu terjamin 
dan tidak bisa dimanipulasi. Pernyataan itu 
berhubungan dengan adanya keraguan sejumlah 
pihak, terkait besarnya konsumsi BBM akhir-akhir 
ini. “Kami mempersilakan bagi yang meragukan 
validitas data kami untuk melakukan pengecekan 
langsung ke SPBU,” tegas Vice President Corporate 
Communication Pertamina M. Harun. Menurutnya, 
Pertamina juga telah melaporkan data penjualan 
BBM bersubsidi secara berkala untuk dipublikasikan 
ke media massa sehingga sulit untuk bermain 
dengan data tersebut. Harun juga menjelaskan, 
apabila SPBU belum membayar BBM-nya, 
maka pasokan tidak bisa didistribusikan karena 
pembayarannya melalui bank yang kemudian 
otomatis masuk ke sistem Pertamina. Harun juga 
mempersilakan BPH Migas untuk melakukan 
pengecekan langsung secara lebih mendalam. 
“Kami transparan,” tegasnya.

phe bidik produksi migas 
tumbuh 13 persen
jakarta (Koran Tempo) – Direktur Utama 
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Salis Aprilian 
menargetkan produksi migasnya dapat tumbuh 
sekitar 13 persen per tahun demi mengejar 
target 250 ribu barel setara minyak pada 2016. 
“Target itu bagian dari target Pertamina secara 
keseluruhan yang ingin mencapai 1 juta barel 
setara minyak dalam sehari,” ujar Salis. Tahun ini, 
PHE menargetkan produksi dapat mencapai 154,1 
ribu barel setara minyak, yang terdiri dari 70 ribu 
barel minyak dan gas 484 mmscfd. PHE juga akan 
mendongkrak laba dari produksi di Blok WMO. 
Saat ini, PHE mengandalkan produksi minyak dari 
10 blok.•rianti oCtaVia

join promo “banjir diskon oli 
pertamina dan adira”

Peluncuran join promo  “Banjir Diskon Oli Pertamina dan Adira”.
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jakarta - Terhitung sejak 

1 Mei hingga  31 Desember 

2012, Pertamina Lubricants 

bekerja sama dengan Adira 

meluncurkan Program Join 

Promo “Banjir Diskon Oli 

Pertamina dan Adira” untuk 

setiap pembelian Enduro 4T 

Racing, Enduro Matic, dan 

Enduro Gear Matic di bengkel 

yang bertanda khusus.

Program kerja sama ini 

memberikan benefit berupa 

diskon sebesar 20 persen 

kepada setiap member Adira 

untuk set iap pembel ian 

Enduro 4T Racing, Enduro 

Matic, dan Enduro Gear Matic. 

Hal ini dimaksudkan sebagai 

apresiasi untuk member Adira 

dan juga diharapkan dapat 

meningkatkan brand image 

dan sales volume Enduro 

series.

Christina C.H.S, Ass.

Man. Brand & Communication 

menga takan ,  p i haknya 

ingin meningkatkan brand 

awareness Enduro series 

kepada member Adira di 

seluruh Indonesia yang di-

harapkan dapat memberikan 

multiplier effect melalui word-

of-mouth kepada orang-

orang di sekitarnya.

“Kerja sama ini diharapkan 

menjadi win-win solution 

mengingat Pertamina sebagai 

produsen pelumas dengan 

market share terbesar di 

Indonesia dan Adira sebagai 

market leader dalam bisnis 

pembiayaan kendaraan 

bermotor, “ tutur Christina.

“Pertamina  Lubricants 

dan Adira juga sama-sama 

berperan penting dalam 

melakukan monitoring dan 

pengawasan program, baik 

dari segi teknis dan pela-

porannya, ” paparnya. 

Adira dan Pertamina sangat 

optimis bahwa program ini 

akan berjalan dengan lancar 

dan sukses.•pelumas

surabaya – Timor Gap, 

BUMN  di bidang perminyakan 

yang baru didirikan pemerintah  

Timor Leste beberapa bulan 

lalu melakukan kunjungan 

ke PT Pertamina (Persero) 

Pemasaran Jatim Balinus 

untuk mempelajari mengenai 

sistem pemasaran, baik 

dari sisi operasi, prosedur 

pengurusan pembangunan 

SPBU, desain SPBU, hingga 

penjagaan kualitas produk. 

BUMN yang  dipimpin oleh 

Fransisco Dacota Montero 

selaku President Director dan 

CEO Timor Gap ini berkunjung 

selama dua hari, yaitu pada 

18 – 19 April 2012. Hari 

pertama, Timor Gap diterima 

di Kantor Pertamina Surabaya 

oleh VP Fuel Retail Marketing 

Pertamina B. Trikora Putra dan 

Pjs. GM Fuel Retail Marketing 

Region V Faris Aziz.

Se la in  mendapatkan 

pengetahuan mengena i 

se luk be luk pemasaran 

BBM dan produk lainnya, 

rombongan juga melakukan 

timor gap belajar pemasaran 
ke pertamina

VP Fuel Retail Marketing Pertamina B. Trikora Putra menjelaskan sistem 
penyimpanan bahan bakar di SPBU kepada Timor Gap.
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kunjungan ke SPBU COCO 

yang berada di Jl. Jemursari, 

Surabaya. Kunjungan ke 

lapangan bertujuan untuk 

mengetahui desain hingga 

sistem operasi yang berlaku di 

SPBU. Selanjutnya Timor Gap 

mengunjungi  Terminal BBM 

di Perak untuk mengetahui 

tentang sistem transit dan 

pendistribusian BBM hingga 

sampai ke SPBU – SPBU. 

Hari kedua, kunjungan 

dilanjutkan dengan melihat 

sistem pengoperasian produk 

Pertamina, yaitu aspal dan 

pelumas  di PAG dan PUG 

Gresik. Kali ini, rombongan 

belajar untuk mengetahui 

bentuk-bentuk kemasan 

hingga label yang digu nakan 

yang penting untuk menjaga 

kualitas produk.

Selain hubungan bisnis, 

diharapkan ke depannya juga 

terjalin hubungan yang baik 

antara kedua Negara.•Frm 

reg V
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partisipasi 
pemasaran region 
jbb bangun 
banten

pertamina bantu Fakultas Farmasi ui
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Peletakan batu pertama pembangunan Gedung Geofisika dan Pusat Penelitian Geothermal di Universitas Diponegoro.
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depok - Dalam rangka  pe-
ngembangan  infrastruktur 
Fakultas Farmasi UI, dan 
untuk  menguji kualitas obat-
obatan generik  yang beredar 
di Indonesia,  Pertamina  
membantu pembangunan 
Laboratorium  Bioekivalensi 
Fakultas Farmasi UnIversitas 
Indonesia. Ban  tuan sebesar 
500 ribu dolar AS diserahkan 
oleh Manajer SME & SR 
P a r t n e r s h i p  P r o g r a m 
Pertamina Wahyu Suswinto 
kepada Rektor UI Prof. DR. Der 
Soz. Drs. Gumilar R. Somantri, 
di saksikan oleh Dekan FF UI 
Prof. DR. Yahdiana  Harahap, 
MS., Apt. 

Penyerahan tersebut dila-
ku kan dalam  acara peresmian 
berdirinya Fakultas Farmasi 
Univeristas Indonesia,  (12/5). 
Peresmian juga dihadiri Meneg 
BUMN Dahlan Iskan. 

Rektor UI Gumilar me-

semarang - Cepat atau 
lambat  Indones ia  akan 
mengalami insecurity energy, 
bila  95% energi yang selama 
ini berasal dari energi fosil 
tidak dicarikan alternatifnya. 
Pertamina selaku perusahaan  
energi kelas dunia memiliki 
perhatian khusus terhadap 
pengembangan dan penelitian 
di bidang energi baru dan 
terbarukan.  

 Untuk itulah, Pertamina 
mengucurkan dana sebesar 
Rp 7,2  miliar bagi Universitas 
Diponegoro (Undip) Semarang. 
Dana tersebut digunakan 
untuk pembangunan Gedung 
Geofisika dan Pusat Penelitian 
Geothermal. 

“Permasalahan di negara 
kita adalah melimpahnya 
sumber daya alam yang belum 
dikelola secara mandiri. Ini 
disebabkan minimnya tenaga 
eksplorasi, terutama di bidang 
geofisika eksplorasi, sehingga 
kita belum bisa memanfaatkan 
secara maksimal,” ujar Rifky 
Effendi Hardijanto, GM Fuel 
Retail Marketing Region IV, 
usai melakukan peletakan 
batu pertama, pada (14/5).

Pusat Penelitian Geo-
thermal ini akan  dikelola 

banten – Pemasaran Region Jawa Bagian 

Barat Pertamina meresmikan pembangunan 

Posyandu Lingkungan Sumur Wuluh 

Kelurahan Gerem dan Renovasi Madrasah 

Gerem IV, pada akhir Maret lalu di Madrasah 

Gerem IV, Kelurahan Gerem Kecamatan 

Grogol, Kota Cilegon. 

Pembangunan posyandu dan renovasi 

madrasah yang sudah dilaksanakan sejak 

2011 tersebut merupakan bagian dari 

kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR) Pertamina, yang dilaksanakan dengan 

sistem swakolela yang melibatkan masyarakat 

sekitar. 

Pada kesempatan tersebut, Operation 

Head Terminal BBM Tanjung Gerem Budi 

Prasojo menyatakan Pertamina mempunyai 

komitmen untuk mewujudkan kepedulian 

terhadap pengembangan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Sementara Wakil Walikota Cilegon Edi 

Ariadi menyampaikan apresiasi dan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada Perta-

mina. “Program ini sesuai dengan salah 

satu dari lima agenda pembangunan Kota 

Cilegon, yaitu pembangunan kesehatan dan 

kualitas SDM”, ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga di-

laksanakan penyerahan bantuan secara 

simbolis dari Pertamina dan Pemerintah 

Kotamadya Cilegon kepada perwakilan 

Madrasah Gerem IV dan Posyandu Sumur 

Wuluh. Selain itu, Kelurahan Gerem juga 

mendapatkan piagam penghargaan khusus 

sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama 

yang telah dijalin dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan CSR tersebut.

Melalui program CSR yang berkesi-

nambungan, Pertamina juga mencanangkan 

program lanjutan, antara lain meningkatkan 

pemahaman dan perilaku hidup sehat, serta 

kemampuan ibu dalam mengatasi kesehatan 

diri dan keluarga, yaitu program Pos Gizi 

untuk Program Kesehatan. Tujuan utama 

dari program ini adalah mengurangi angka 

balita gizi buruk dan gizi kurang. Sementara 

itu, program pemberdayaan masyarakat 

yang dicanangkan untuk tahun 2012 adalah 

melakukan budidaya lele dan emping untuk 

mendorong masyarakat menuju kemandirian 

ekonomi.•Frm reg. iii

Fakultas Sains dan Matematika 
untuk meneliti potensi panas 
bumi di Indonesia. Pusat 
penelit ian geothermal ini 
diharapkan bisa membantu 
meningkatkan penggunaan 
energi baru dan terbarukan. 

“Ka lau kami  mel ihat 
potensi energi panas bumi 
di Jawa Tengah ini ada di 
kawasan Dieng, Wonosobo 
dan Ungaran, Kabupaten 
Semarang. Pusat Penelitian 

Geothermal ini diharapkan 
bisa membantu,” kata De-
kan Fakultas Sains dan Ma-
tematika Undip Dr. M. Nur.

Nur menjelaskan, energi 
dari fosil suatu saat akan habis 
karena pemakaian yang besar 
sehingga perlu terobosan 
untuk menggunakan energi 
baru terbarukan, termasuk 
penggunaan energi panas 
bumi.

Dukungan Pertamina bagi 

dunia pendidikan terutama 
bagi Undip bukan kali ini 
saja. Sebelumnya juga telah 
diberikan bantuan dana untuk 
untuk pembangunan Gedung 
Fakultas Ekonomi dan Fakultas 
Teknik Geologi, peralatan 
laboratorium, dan rencananya 
dalam waktu dekat akan 
di berikan ambulance untuk 
rumah sakit pendidikan.•tatan 

agus rst

Manajer SME & SR Partnership Program Pertamina Wahyu Suswinto  (tengah) menyerahkan  bantuan secara simbolis kepada 
Rektor UI Prof. DR. Der Soz. Drs. Gumilar R. Somantri, disaksikan Dekan FF UI Prof. DR. Yahdiana  Harahap, MS., Apt. 

nyatakan  tantangan ke de-
pan sedemikian besar di 
bidang farmasi,  sehingga 
studi farmasi yang semula 
ha nya berupa departemen di 

bawah Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(MIPA), harus menjadi satu 
fakultas tersendiri. 

Sementara Wahyu Sus-

winto mengatakan  bantuan 
ini merupakan bentuk ke pe-
dulian  Pertamina terhadap 
bidang pendidikan dan ke-
sehatan.•urip herdiman 
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pQa : 
Wooowww... 
skor kita 662 !!!

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

oleh  Primawan Ratiansyah – Quality Management, General Affairs Directorate
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Setelah merasa cukup berkutat dengan penilaian nasional, Pertamina merasa yakin untuk melangkah 
ke jenjang yang lebih tinggi yaitu tingkat regional. Untuk tahun 2012 ini, Pertamina mengikuti GPEA 
(Global Performance Excellence Awards) sebagai langkah strategis untuk mengukur keunggulan kinerja 
global. GPEA dikelola oleh Asia Pacific Quality Organization (APQO) merupakan sebuah organisasi non 
profit yang berfungsi sebagai payung untuk menyatukan semua perkumpulan profesional terkemuka 
yang bergerak dalam bidang quality management di Asia Pasifik.

Suatu perjuangan yang panjang dan melelahkan untuk menghasilkan Dokumen Aplikasi (DA) dengan 
standard Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) yang berkualitas, karena DA 
yang baik haruslah memiliki deskripsi yang jelas tentang proses bisnis sejak dari tahap perencanaan 
sampai implementasi, pedoman/STK/TKO harus lengkap, data infomasi tentang hasil selama 3 (tiga) 
tahun terakhir harus ada, dan data pembanding yang relevan. Tantangannya adalah tidak semua dari 
deskripsi, pedoman, dan data yang dibutuhkan itu tersedia.

Sejak bulan Januari sampai Maret 2012 ini, Tim 
Penyusun DA yang terbagi menjadi Tim Inti dan 
Narasumber telah bahu membahu melewati tahap 
pengisian template, penyiapan draft, konsinyering, 
finalisasi draft, challenge session, finalisasi DA dan  
pengiriman DA ke pihak APQO untuk di-assess.

Untuk mengikuti assessment tingkat regional, DA 
Pertamina terlebih dahulu harus di-assess dan diusulkan 
oleh core member APQO di Indonesia. Untuk itu Pertamina 
bekerjasama dengan Indonesia Quality & Productivity 
Management Association (IQPMA) atau yang lebih dikenal 
dengan Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktifitas 
Indonesia (AMMPI), sebagai satu-satunya core member 
APQO di Indonesia, dalam proses self assessment dan pendaftaran keikutsertaan dalam GPEA 2012.  

Tepatnya hari Jumat, 25 Mei 2012 di Ruang Fastron – Lt. 
21, Kantor Pusat Pertamina, dilaksanakan acara penyerahan 
hasil assessment DA Pertamina tahun 2012 dari IQPMA 
berlangsung. Adalah Ir. Suwahono MSc sebagai Chairman 
of IQPMA yang menyerahkan hasil assessment tersebut 
kepada Pertamina yang diwakili oleh Direktur Umum selaku 
penanggung jawab tim penyusun DA Pertamina. Selain 
anggota IQPMA, acara tersebut dihadiri oleh Tim Inti, dan 
Tim Narasumber.

 Suatu hasil yang menggembirakan sekaligus 
menghembuskan optimisme bagi Pertamina, karena dari 
hasil self assessment oleh IQPMA tersebut Pertamina 
masuk ke dalam Band V dengan predikat “Emerging 
Industry Leader” dengan skor 662,75. Hal ini merupakan 
lompatan bagi Pertamina, karena skor Pertamina pada 
tahun 2008 hanya 501. Selain itu, hal yang perlu dicatat pada penyusunan DA Pertamina tahun 2012 
adalah DA tersebut seutuhnya dibuat oleh Insan Mutu Pertamina dalam 2 (dua) bahasa tanpa bimbingan 
konsultan. 

Tapi hasil tersebut 
belumlah menjadi akhir 
p e r j a l a n a n  k a r e n a 
kita masih menunggu 
pengumuman ca lon 
pemenang dari GPEA 
yang sesuai jadwal akan 
disampaikan pada bulan 
Juni 2012 mendatang. 
Acara penganugerahan 

bagi pemenang GPEA 2012 akan dilaksanakan dalam acara 18th Asia Pacific Quality Conference & 5th 
National Convention on Quality pada tanggal 14-17 Oktober 2012 di Colombo Srilanka.   

 
Semoga hasil assessment regional Pertamina memperoleh hasil maksimal dan memuaskan … 

Aamiin …•

Kegiatan audit Continuous Improvement Program (CIP) secara korporat telah dilaksanakan. 
Terdapat beberapa konstrain dalam mencapai target pelaksanaan audit khususnya terkait dengan 
seberapa besar kontribusi yang diharapkan dengan kegiatan CIP ini.

Di lihat dari sasaran yang dituju dalam pelaksanaan audit CIP terdapat 3 (tiga) proses utama 
yang dilakukan dalam rangka mendorong dan menumbuh kembangkan budaya inovasi dan 
improvement di lingkungan seluruh pekerja yang terlibat maupun yang tidak terlibat secara 
langsung. Tiga  hal dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Proses verifikasi implementasi. Merupakan suatu proses 
membandingkan data dan fakta (evidence) dari masing-masing 
risalah kelompok  atau individu yang dipresentasikan di APQ Awards 
dengan keadaan faktual di fungsi atau organisasi tempat dilakukan 
proses kegiatan tersebut. 

b. program coaching. Program bimbingan dan motivasi 
terhadap  semua pelaku/anggota yang terlibat dalam program 
inovasi dan improvement saat ini. Proses ini juga dilakukan kepada 
para pimpinan/leader front line dalam rangka menyamakan 
persepsi terhadap komitmen kegiatan CIP dalam mendorong 
pekerja di lingkungannya dapat terlibat secara aktif.

c. program monitoring.  Program pemantauan  progress 
pelaksanaan kegiatan CIP dalam tahun berjalan untuk memonitor  
secara kontinu step by step, mulai dari langkah awal sampai 
selesainya pelaksanaan kegiatan sehingga bisa dipresentasikan di 
forum sesuai tingkatannya.

Pada dasarnya ketiga program ini akan berpengaruh  terhadap 
keberhasilan program berkelanjutan yang telah ditetapkan. Kata kuncinya adalah adanya 
konsistensi mulai dari tingkat Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan sampai ke tingkat kantor 
pusat.

Pelaksanaan audit CIP tahun ini telah dimulai terhadap semua risalah yang ikut serta dalam 
Forum Presentasi CIP pada APQ Awards tahun 2011 yang lalu. Sebanyak 95 risalah yang ikut 
serta dilakukan audit implementasi dimulai pada akhir April dan diharapkan akan difinalisasi pada 
akhir bulai Mei ini th 2012 sebagai bahan evaluasi labih lanjut.

 Dengan sudah dimulainya audit implementasi CIP terhadap risalah yang ikut di tingkat korporat 
dapat memicu juga pelaksanaan audit implementasi yang dilakukan oleh semua Unit Operasi/
Unit Bisnis/Anak Perusahaan. Risalah yang akan diaudit berjumlah 1300 risalah dan diharapkan 
dapat dikompilasi hasil auditnya secara korporat.

Berdasarkani calender of event (CoE) kegiatan audit implementasi diharapkan dapat 
diselesaikan di seluruh lokasi pada akhir triwulan II tahun 2011 ini termasuk audit kegiatan CIP 
tahun berjalan (th.2012) ini. Dan yang perlu menjadi perhatian bagi semua aktifis kegiatan CIP, 
baik anggota maupun para pimpinan/leader dari semua lokasi kegiatan, adalah laporan audit 
kegiatan CIP tahun 2012 paling lambat harus sudah diselesaikan pada akhir TW II ( Juni ) sebagai 
salah satu persyaratan dalam keikutsertaan pada forum presentasi CIP.

 
Mengingat jadwal kegiatan audit saat ini sudah menjelang akhir pelaksanaan, maka perlu 

menjadi perhatian kita semua khususnya Fungsi Quality Management  di Unit Operasi/ unit Bisnis 
dan Anak Perusahaan untuk dapat segera merealisasikan pelaksanaan audit paling lambat pada 
bulan Juni sesuai  komitmen yang sudah ditetapkan dalam CoE.

Pelaksanaan audit kegiatan CIP yang meliputi program  coaching/bimbingan, proses motivasi 
dan monitoring progress untuk mendorong proses kegiatan CIP diharapkan dapat berjalan dengan 
baik dan lancar sehingga menghasilkan suatu yang mempunyai nilai/value bagi individu pekerja, 
fungsi/organisasi dan pada gilirannya bagi perusahaan. 

Kita tunggu hasil audit kegiatan CIP dari seluruh Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak 
Perusahaan. kita tunggu ide-ide dengan tema terbaik dari seluruh pelosok lokasi kegiatan 
perusahaan. Semangat, hebat !!!.•

Audit CIP : Verifikasi Implementasi, 
Coaching dan Monitoring kegiatan

oleh Adriwal  –  Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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judul buku : kepemimpinan sepanjang Zaman
penulis : Freddy numberi 
penerbit : bip
kolasi : xvi/206p/il/23cm

Buku berjudul Kepemimpinan Sepanjang 
Zaman merupakan buku tentang topik yang 
tepat waktu dan sangat dibutuhkan untuk 
menghadapi berbagai perubahan besar dan 
turbelensi yang sedang melanda dunia. Buku 
ini juga mengajarkan tentang bagaimana 
seharusnya kepemimpinan itu berlaku sepan-
jang zaman. Pengalaman memimpin diberbagai 
medan, yang disertai dengan kemampuan 
seorang ilmuwan intelaktual. Buku ini membuat 
landasan teori dari para pemikir dan kata-kata 
mutiara dari pemimpin besar dunia.

Buku Kepemimpinan Sepanjang Zaman 
sengaja diluncurkan saat ini bertepatan 
dengan umur bangsa dan negara ini yang 
sudah tua (102 tahun kebangkitan nasional, 
usia kemerdekaan RI 65 Tahun, dan 12 tahun 
gerakan reformasi). Buku ini terdiri dari tiga 
bagian utama, yaitu  (i) posisi kepemimpinan di 
antara administrasi dan manajemen, (ii) konsep 
dasar teori kepemimpinan, dan (iii) best practice 
kepemimpinan dalam era perubahan. Buku ini 
dirancang sedemikian rupa unuk memberikan 
pengetahuan, pelatihan dapat digunakan 
sebagai alat bagi para pembacanya yang siap 
untuk memimpin berbagai bentuk organisasi 
yang dipimpinnya.         

Fungsi kepemimpinan yang akan di 
bahas dalam bab ini. Sebagai pengantar, 
saya sengaja menepatkan kutipan oleh Ralph 
Nader karena betapapun hebat dan berhasilnya 
ia memimpin suatu bangsa, tapi kalau 
tidak berhasil mempersiapkan kader-kader 
penerus, ia akan terhitung sebagai pemimpin 
yang gagal mempersiapkan kader penerus 
cenderung mengarah pada pengultusan 
dirinya dan menjadi pemimpin yang otoriter, 
mengembangkan model kepemimpinan yang 
mengultuskan individu sebagai pemimpin 
karismatik, bahkan pemimpin seumur hidup 
pada era yang semakin terbuka diberbagai 
bidang dan saling terkait satu sama lain ini akan 
sulit dilakukan, Ke depan wajah kepemimpinan 
akan lebih diwarnai oleh pemimpin yang 
menjadi fasilitator. Pemimpin yang memiliki 
kemampuan dan kepekaan untuk melayani 
dan memperdayakan tim yang dipimpin untuk 
mengeluarkan semua talenta yang dimiliki demi 
tercapainya tujuan sebuah organisasi. 

Ada empat formula yang disampaikan 
oleh Stephen Covey yaitu pertama meng-
inspirasikan kepercayaan (inspired trust), 
Kedua memperjelas tujuan (clarify purpose), 
Ketiga menyelaraskan sistem (align system), 
Keempat memberdayakan orang (empower 
people). Kehadiran buku ini, dapat memberikan 
pencerahan dan pencerdasan bagi segenap 
komponen bangsa, untuk lebih memahami teori-
teori kepemimpinan secara lebih komprehensif. 
Buku Teori-teori kepemimpinan buah pikiran 
Freddy Numberi, layak dijadikan referensi 
oleh segenap komponen bangsa, utamanya 
generasi muda kita yang akan menjadi 
pemimpin di masa depan.•perpustakaan

SOROT

pertamina ikut berduka
jakarta  - Setelah hampir 2 minggu menanti, akhirnya pe-
merintah menyerahkan  45 jenazah  korban jatuhnya pesawat 
Sukhoi Super Jet 100 kepada para keluarga korban yang 
ber kepentingan. Penyerahan berlangsung di Bandara Halim 
Perdanakusuma pada Rabu (23/5). Di antara 45 korban 
meninggal dunia, 2 diantaranya adalah keluarga besar Pertamina. 
Yaitu, Edie Satriyo, pekerja Pertamina yang diperbantukan 
sebagai Direktur Pemasaran PT Pelita Air Service. Dan yang 
kedua, Capt. Darwin Pelawi, Direktur Operasi PT Pelita Air 
Service. 

Sebagaimana diketahui, pesawat Sukhoi Super Jet 100 yang 
sedang melakukan joy flight (demo terbang) jatuh pada Rabu, 9 
Mei 2012 lalu sekitar pukul 15.00 di Gunung Salak, Kabupaten 
Bogor. Pesawat saat itu mengangkut 45 penumpang dan awak 
pesawat, terdiri dari 35 WNI dan 10 warga negara asing.  

Penyerahan dilakukan oleh Menteri Perhubungan RI EE 
Mangindaan kepada para  keluarga korban. Untuk dua pekerja 
Pertamina, penyerahan dilanjutkan dari pihak Pertamina kepada 
Pelita Air Service (PAS), dan kemudian dari PAS kepada pihak 
keluarga. Penyerahan  jenazah Capt. Darwin Pelawi, jenazah 
dilakukan oleh Direktur Keuangan Andri T. Hidayat selaku 
PTH Dirut Pertamina kepada Dirut PAS Andjar Wibawanun, 
yang kemudian menyerahkannya kepada keluarga almarhum. 
Sementara  jenazah Edie Satriyo, penyerahan dilakukan 
oleh Direktur SDM Evita M. Tagor kepada Dirut PAS Andjar 
Wibawanun, yang kemudian menyerahkannya kepada keluarga 
almarhum. 

Dalam penyerahan kedua jenazah disertai dengan doa sesuai 
agama  masing-masing korban. 

pemakaman edie
Setelah diserahkan, jenazah Edie Satriyo dibawa ke rumah 

duka di Perumahan Bona Vista, kawasan Lebak Bulus, Jakarta 
Selatan. Jenazah disemayamkan selama satu jam, kemudian 
disholatkan di Masjid  Al – Fallah, Bona Indah, Lebak Bulus. 
Dari sana, jenazah kemudian  dibawa ke TPU Tanah Kusir untuk 
dimakamkan. 

Haryono Suyono yang mewakili keluarga Edie, menyatakan 
rasa terima kasihnya atas bantuan semua pihak atas musibah 
yang menimpa Edie, adik iparnya. Dan ia pun memohonkan agar 
pintu maaf dibukakan untuk almarhum.    

Dalam acara pemakaman di Tanah Kusir,  tampak hadir  
jajaran manajemen dan pekerja Pertamina dan Pelita Air Service 
dari berbagai lapisan yang berbaur menjadi satu. 

Sementara jenazah Capt. Darwin Pelawi dibawa keluarganya 
ke rumah duka di Jl. Johar Baru,  kawasan Percetakan Negara, 
Jakarta Pusat. Jenazah dimakamkan Kamis (24/5) di San Diego 
Hills, Karawang. 

kesan andjar
Dirut Pelita Air Service yang berbincang dengan  Media Pertamina 

di Bandara Halim,  menyatakan rasa duka dan kehilangannya yang 
terasa begitu mendadak. “Yang jelas ini merupakan pukulan buat 
kami di manajemen Pelita Air Service,” kata Andjar. 

Secara pribadi, Andjar menyatakan ia berteman sudah lama 
dengan Darwin, karena sesama alumni dari Sekolah Tinggi 
Penerbangan Curug. “Kami sama-sama lulus dari Curug, jadi 
memang sudah kenal lama. Ia cukup perform dalam kapasitasnya 
sebagai Direktur Operasi.”

Sementara tentang Edie yang baru 7 bulan bergabung dengan 
PAS, Andjar merasa  cepat akrab dan cocok dengannya. “Ia orangnya 
mau belajar dan humanis sekali,”  ujarnya.

Ke depan Andjar  berharap pemegang saham (Pertamina) cepat 
mengisi kekosongan yang ada agar program-program kerja  PAS 
tidak terganggu.•urip herdiman kambali
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komisi Xi dpr ri kunjungan 
kerja ke kendari

kendari - Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja 
ke Kendari, pada (9/5). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 
dari beberapa BUMN termasuk Pertamina yang beroperasi 
di wilayah Sulawesi.  Dalam kesempatan tersebut, SVP 
Financing & Business Support  Pertamina Budhi Himawan 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Tim/Wakil 
Ketua Komisi XI DPR RI – DR. H. Harry Azhar Aziz, MA. 
Hadir pula dalam acara tersebut GM FRM Region VII Adi 
Nugroho dan Finance M&T Off-Site Supp Region VII Manager 
Sugiyono.•Frm reg. Vii
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tbbm kendari targetkan 
proper hijau untuk 
tahun 2012

kendari –  SVP Financing & Business Support 
- Budhi Himawan didampingi GM FRM Region 
VII - Adi Nugroho dan Finance M&T Off-Site 
Supp Rg VII Manager – Sugiyono melaksanakan 
Management Walk Through (MWT) ke TBBM 
Kendari (09/5). Dengan kondisi TBBM yang 
sangat bersih ini dan peningkatan kehandalan 
sarfas, diharapkan Target Proper TBBM Kendari 
yang pada tahun 2011 mendapat Biru bisa 
meningkat menjadi Hijau tahun ini, ujar Lambok 
Tambunan-OH TBBM Kendari.•Frm reg. Vii
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tim bola Voli pertamina 
juara ii bakohumas Cup 
2012

medan – Tim bola voli putra Pertamina, tampil 
sebagai juara II turnamen bola voli Bakuhumas 
tahun 2012 memperebutkan Piala Pelaksana 
(Plt) Gubernur Sumatera Utara H. Gatot Pujo 
Nugroho, setelah mengikuti pertandingan final 
dengan tim bola voli putra Kodam I/BB yang 
berlangsung di GOR Gelangang Remaja Jl 
Sutomo Medan, Minggu (22/4) kemarin.

Selain berhak atas Piala Plt Gubsu H. Gatot 
Pujo Nugroho di juara II, tim Pertamina juga 
berhak atas piagam dan tropi serta uang tunai 
senilai Rp7,5 Juta. 

Penyerahan hadiah kepada para juara di 
lakukan Plt Gubsu yang diwakili Kadis Porasu, 
Ristanto yang disaksikan seluruh undangan terdiri 
dari intansi/Lembaga, BUMN/BUMD se-Sumut 
dengan memperebutkan total hadiah sekitar 
Rp32 Juta dengan 17 tim peserta.•Frm reg. i

GATHERING paguyuban 
karyaWati pemasaran jateng

semarang - Guna menjalin keakraban para anggotanya, 
Paguyuban Karyawati Pemasaran Jateng mengadakan 
acara gathering di Yogyakarta, pada 5 Mei 2012. Gathering 
Paguyuban Karyawati Pemasaran Jateng ini diikuti oleh 
karyawati pekerja aktif, pensiunan serta outsourcing 
dengan mengunjungi Keraton Yogyakarta.  Kunjungan 
dilanjutkan dengan mengunjungi Outlet Dowa - Mitra Binaan 
Pertamina yang bergerak di bidang kerajinan Tas/Dompet  
dengan kwalitas ekspor yang terbuat anyaman serat alami. 
Paguyuban yang dirintis tahun 1997  ini mengadakan 
pertemuan satu kali setiap bulan pada waktu istirahat Jumat 
minggu kedua. Di samping untuk mempererat silaturahmi, 
pertemuan  diisi dengan ceramah dengan nara sumber 
yang berasal dari beberapa disiplin ilmu. Hal tersebut 
dimaksudkan  guna  menambah ilmu & meningkatkan 
keterampilan anggota paguyuban.•Frm reg. iVFo
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jakarta – Baru-baru ini, salah satu lokasi 
operasional Pertamina yang cukup vital, yaitu 
Depot LPG Tanjung Priok melaksanakan Simulasi 
Keadaan Darurat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya 
penanggulangan keadaan darurat. 

Kegiatan penanggulangan tersebut meliputi 
pengaturan koordinasi, tata cara, dan pelaksanaan 
penanggulangan keadaan darurat, memastikan 
tindakan pengendalian yang dilakukan, penyesuaian 
bentuk penanggulangan dengan jenis dan 
tingkat keadaan darurat, serta pengorganisasian 
penanggulangan keadaan darurat itu sendiri, 
yang mencakup kerugian perusahaaan seminimal 
mungkin, dan ef is iensi, efekt iv itas dalam 
pengendalian dan penanggulangan pasca keadaan 
darurat.

Simulasi tersebut dipandang perlu untuk 
di lakukan karena masih belum efekt i fnya 
penanggulangan insiden-insiden yang terjadi di 
lingkungan Pertamina. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
evaluasi sarana dan fasilitas pemadam kebakaran 
di sebagian besar lokasi Terminal BBM, LPG Filling 
Plant, dan DPPU yang belum memenuhi standar 
minimal untuk menghadapi risiko Single Tank 
Fire. Hasil evaluasi lain adalah audit Pertamina 
Operation and Service Excellent (POSE) atau 
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja dan Lindungan Lingkungan (SMK3LL) yang 
mengidentifkasi bahwa implementasi elemen 
Emergency Response Plan (ERP) masih lemah.

Belum terdapatnya prosedur yang efektif dan 
efisien tentang sistem koordinasi penanggulangan 
keadaan darurat di tingkat lokasi, area, dan direktorat 
juga menjadi salah satu faktor ketidakefektifan 
penanggulangan keadaan darurat di lingkungan 
Pertamina. Selain itu, simulasi keadaan darurat 
ini juga merupakan salah satu bentuk tindak 
lanjut program BTP Korporat yang terkait dengan 
Emergency Response Plan (ERP).

Guna menjawab tantangan-tantangan tersebut, 
dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, simulasi keadaan darurat yang dilakukan 
kali ini dilaksanakan dengan melibatkan konsultan 
asing yang memiliki keterampilan di bidang 
tersebut, yakni Truscott – Crisis Leader Australia. 
Simulasi dilaksanakan dengan skenario yang 
komprehensif mulai dari level satu yang mencakup 
lokasi kerja terkait, level dua yang men cakup unit 
atau region, dan level tiga, dimana insiden telah 
meluas dan penanggulangan diperlukan untuk 
berkoordinasi dengan Pusat atau BOD.

Ini merupakan salah satu wujud nyata langkah 
Pertamina untuk menuju perusahaan berkelas 
dunia di segala aspek. Dengan penerapan yang 
baik, diharapkan standar kelas dunia dapat 
terlaksana di Pertamina.•Frm reg. iii
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anak perusahaan
Ciptakan kampung bersih, 
phe Wmo terima CSR Award

uji emisi kendaraan 
di sangasanga 

pep region sumatera bagikan 747 kacamata gratis

gresik –  Dukungan Per-
tamina Hulu Energi (PHE) 
West Madura Offshore (WMO) 
dalam menyulap Kampung 
Semarangan, tepatnya RT 
I RW I Kelurahan Bedilan, 
Kecamatan Gres ik  dar i 
kampung kotor menjadi 
kampung bersih berbuah 
penghargaan CSR Award.

Penghargaan in i  d i -
serahkan Sekjen Departemen 
Sosial Toto Budi Santosa 
kepada Senior Executive VP & 
GM PHE WMO Imron Asjhari 
di Hotel JW Marriott Jakarta, 
Rabu (16/5).

 “Penghargaan ini bukan 
hanya untuk PHE WMO, tetapi 
juga buat warga Kampung 
Semarangan,  khususnya 
Ketua RT Muhammad Bakir, 
yang mengawali perjuangan 
mewujudkan kampung bersih 
ini,” kata Imron Asjhari.

Sebelum tahun 2008,  
Kampung  Semarangan  
pernah mendapat predikat 
sebagai kampung terkotor. 
Itulah yang mengusik ke-
prihatinan Muhammad Bakir 
untuk membuat kampungnya 

menjadi bersih.
Keinginannya tersebut di-

sambut  baik oleh PHE WMO  
yang se  dang menggelar 
pelatihan kesadaran ling-
kungan. Salah satunya me-
numbuhkan gerakan usaha 
m ik ro  kec i l  menengah 
(UMKM). 

H a s i l n y a ,  s e t e l a h 
mendapat dukungan warga,  
Muhammad Bakir yang juga 
seorang guru itu mampu 
mengantarkan Kampung 
Semarangan juara ketiga 
L o m b a  K e b e r s i h a n  d i  
Kabupaten Gresik. Kendati 
baru juara t iga,  namun 
perjuangan dan upaya warga 
menggalakkan kesadaran 
hidup bersih patut diapresiasi. 
Apalagi, kampung di jantung 
Kota Santri itu pernah di-
nobatkan sebagai kampong 
terkotor. 

Im ron  men je l askan , 
program CSR PHE WMO 
menggunakan metode phi-
lanthropy program dan sus-
tainability program. Yaitu, 
program yang berkelanjutan 
dengan tujuan menciptakan 

kemandirian masyarakat. 
“Ada program pem-

berdayaan SDM, program 
penyed iaan  a i r  be rs ih , 
program pengelolaan limbah 
rumah tangga, program 
p e m b e rd a y a a n  U M K M 
serta program konvers i 
energy.  Nah,  Kampung 
Semarangan perpaduan 
program pemberdayaan 
SDM, UKMKM dan konversi 
energi,” katanya. 

 Untuk program CSR 
di Kampung Semarangan, 
jelas Imron, ada tiga tahap 
yang dilakukan manajemen 
PHE WMO. Yaitu, tahun 
pe r t ama  ada l ah  t ahap 
pelatihan, pengelompokan 
dan bantuan peralatan. Tahun 
kedua meliputi monitoring, 
pendampingan manajemen 
dan pemasaran dan dukungan 
pengembangan  usaha . 
Terakhir, tahap kemandirian 
dan pengembangan usaha 
dan tenaga kerja. 

Tahap pelatihan meru-
pakan tahap rutin ta hunan 
y a n g  d i s e l e n g g a r a k a n 
kerja sama dengan BLKIP 

Menanggal Surabaya. Mulai 
tahun 2005 sampai 2012 
dan telah meluluskan 232 
pemuda Kecamatan Gresik, 
Kecamatan Tanjungbumi, 
Se pulu, Klampis di Kabupaten 
Bangkalan. 

 Imron menambahkan, 
salah satu program yang 
dicanangkan adalah program 
biogas rumah yang bakal 
dikembangkan di Ke camatan 
Tanjungbumi, Bangkalan, 
bekerja sama dengan Hivos 
LSM Lingkungan Hidup 
dar i  Be landa.  Program 
memanfaatkan kotoran ter-
nak tersebut efektif untuk 
mengurangi konsumsi LPG. 

“Ada banyak mafaat yang 
didapat. Hemat biaya, karena 
biaya membeli bahan bakar 
dan LPG berkurang. Hemat 
waktu, hemat tenaga, dan 
punya nilai tambah serta 
l ingkungan bisa bers ih. 
Karena selama ini kotoran 
cukup membuat kotor sekitar 
rumah. Dengan pemanfaatan 
ini, kami harapkan lingkungan 
bersih,” jelas Imron.•phe Wmo

sangasanga - Berbagai upaya dilakukan 
untuk menekan laju pemanasan global. Salah 
satunya dengan mengadakan uji emisi kendaraan 
bermotor, pada 10-11 Mei 2012.

PT. Pertamina EP UBEP Sangasanga & 
Tarakan Field Sangasanga bekerja sama dengan 
Dinas Perhubungan Kalimantan Timur,  Badan 
Lingkungan Hidup Pemkab Kutai Kertanegara, 
Pemerintah Kecamatan Sangasanga & Polsek 
Sangasanga mengajak masyarakat umum untuk 
perduli dengan lingkungan sekitar, yaitu melalui 
Uji Emisi Kendaraan Bermotor. Tujuan utama 
dari kegiatan ini adalah mengedukasi masyarakat 
betapa pentingnya mengetahui “kesehatan” 
kendaraan pribadinya.

Menurut  Arie Winata, HSE Field Sangasanga, 
usia dan metode perawatan kendaraan sangat 
berpengaruh pada emisi gas buang yang 
dihasilkan. Selain membuat boros bahan bakar, 
kendaraan yang beremisi tinggi menjadi produsen 
utama efek rumah kaca. “Inilah yang sebenarnya 
masih belum banyak dipahami oleh pemilik 
kendaraan bermotor. Karena itu, pengecekan 
emisi berkala menjadi penting,” jelas Arie.  

 “Seperti diketahui, Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 5/2006 telah memberikan 
batasan emisi gas buangan kendaraan bermotor 
yang diperbolehkan. Artinya, kendaraan yang 
memiliki emisi melampaui batas ketentuan dapat 
dikategorikan tidak layak operasi,” ungkapnya.

 Selain uji emisi, kegiatan lain yang dila-
kukan adalah mengampanyekan bagaimana 
berkendaraan yang aman bagi pengguna 
sepeda motor. Seperti diketahui, kesadaran akan 
kelengkapan alat pengaman saat mengendarai 
sepeda motor hingga saat ini di Sangasanga 
masih sangat memprihatinkan, khususnya helm. 

Menurut Brigadir (pol) Aris Hariyanto, Kanit 
Lantas Polsek Sangasanga, pengendara roda 
dua yang menggunakan helm standar nasional di 
sepanjang jalan utama Kecamatan Sangasanga 
yang terdiri atas lima kelurahan ini, masih bisa 
dihitung dengan jari. Selain itu, masih banyak 
pelajar SMU & SMP yang belum layak secara 
hukum untuk mengendarai sepeda motor, ber-
keliaran di jalan. 

 “Perawatan kendaraan agar ramah ling-
kungan memang penting. Namun hal yang utama 
adalah menjaga keselamatan agar terhindar 
dari kecelakaan lalu lintas,” ujar Aris di hadapan 
puluhan pelajar Sangasanga pada kegiatan 
Edukasi Berkendaraan Aman.

 Aris mengingatkan, perawatan kendaraan 
yang tepat dan penggunaan kelengkapan 
berkendaraan dengan benar akan menciptakan 
lingkungan nyaman dan berkendaraan juga 
aman.•pep Field sangasanga
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prabumulih- Pertamina 
EP Region Sumatera mem-
bagikan 747 kacamata gratis 
kepada siswa dari 100 sekolah 
yang tersebar di Kabupaten 
Ogan Ilir, Muara Enim dan 
Kota Prabumulih, (27/4).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Asisten III Prabumulih  
A. Rohim menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada 
Pertamina yang berperan 

aktif dalam mencerdaskan 
bangsa dan memajukan 
bidang pendidikan dengan 
memberikan kacamata bagi 
para pelajar.  “Mereka dapat 
mengikuti proses belajar 
mengajar dengan baik dan 
memacu untuk berprestasi 
lebih baik lagi,” ujarnya.

Semen ta ra  Mana j e r 
Sen io r  Eksp lo i t as i  W i t 
Mulya, mewakili GM Region 

Sumatera mengungkapkan, 
Pertamina berkeinginan kuat 
dalam menginvestasikan 
sumber daya yang dimilikinya 
untuk membangun generasi 
muda Indonesia. Niat Mulia 
ini dimanifestasikan dalam 
berbagai bentuk program 
CSR. “Salah satunya adalah 
dengan digulirkannya program 
Bright With Pertamina ini,” 
jelas Wit Mulya.

Acara yang diadakan di 
gedung Patra Ria Komperta 
Prabumulih  ini juga dihadiri 
Manajer Legal & Relation, 
Agustinus, para kepala dinas 
pendidikan dan kesehatan 
Prabumulih, para kepala UPTD 
sekecamatan di Prabumulih 
serta para kepala sekolah dan 
siswa penerima bantuan.•pep 

reg. sumatera

ptk adakan Training Sinergistic Leadership
bogor - Pada 6 - 7 April 2012, 30 pekerja PT Pertamina Trans 

Kontinental (PTK) mengikuti Pelatihan Sinergistic Leadership 

di Hotel Santika - Bogor.Pelatihan ini dibuka oleh President 

Director Suherimanto.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan para pekerja 

PTK  untuk menjadi pekerja perusahaan berkelas dunia  dengan 

tim kerja yang solid, memiliki kapasitas pimpinan yang berkelas 

dunia pula. 

Sinergistic Leadership Theori/ Teori Kepemimpinan Sinergis  

merupakan teori kepemimpinan abad 21 dalam pendidikan 

kepemimpinan. Teori ini memberikan pertimbangan perlunya 

keselarasan dan harmoni dari empat elemen kepemimpinan 

yang saling berhubungan. Unsur-unsur ini meliputi struktur 

organisasi, perilaku kepemimpinan, kekuatan eksternal, 

kepercayaan, sikap dan nilai.

Teori Kepemimpinan Sinergistic kini diperkenalkan oleh 

Tim Integre Quadro. Studi kasus, serta implementasinya coba 

untuk didiskusikan dengan para pimpinan PTK setingkat 

Manager.  Karena perusahaan akan melebarkan sayapnya 

menjadi perusahaan berkelas dunia, maka tepat kiranya HR 

& General Affair terus berupaya meningkatkan kompetensi 

seluruh pekerjanya. 

Perusahaan berharap kepada calon-calon pimpinan PTK di 

masa datang, transformasi hingga reformasi ini menjadi trigger 

untuk bekerja lebih keras dalam menggarap setiap peluang-

peluang di masa depan.•ptk
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jakarta - Bertempat di 
Kempinski Grand Bal lrom, 
pada Kamis (3/5)  Fungsi 
U p s t r e a m  Te c h n o l o g y 
Center (UTC) Direktorat Hulu 
menyelenggarakan  Seminar 
Gas Hidrat  dengan tema 
Potensi Gas Hidrat  sebagai 
Energi Alternatif Masa Depan 
Indonesia. Seminar dibuka 
oleh Direktur Hulu Pertamina 
M. Husen. Hadir dalam acara 
tersebut Direktur Eksploitasi 
Migas Kementerian ESDM  
Eddy Hermantoro, VP UTC 
Richard Tamba, VP Upstream 
Strategic Planning  and 
Portfolio Sigit Rahardjo,  dan 
para peserta yang datang 

dari berbagai instansi dan 
perusahaan migas.  

Direktur Hulu M. Husen 
menjelaskan, gas hidrat adalah 
gas yang terperangkap  di 
kedalaman air sampai sekitar 
500 meter, sehingga cukup 
dingin. Menurutnya,  gas hidrat 
ini sudah diketahui cukup 
lama sejak 40 tahun yang  lalu, 
namun sulit dikembangkan 
karena  harga minyak masih 
murah. Kini  gas hidrat me-
nemukan momentumnya 
untuk dikembangkan karena 
tingginya harga minyak men-
tah.  “Paling tidak acara 
ini mengingatkan kembali  
bahwa kita sebenarnya punya 

gas hidrat. Jadi Pertamina 
berkontribusi mengumpulkan 
teman-teman  dari berbagai 
instansi dan perusahaan, 
sebagai suatu kekuatan na-
sional, untuk membicarakan 
hal ini,“ kata Husen. 

Husen berharap, dari 
se minar ini nanti akan ter-
bentuk satu grup untuk 
m e   n g e m b a n g k a n  g a s 
hidrat, dengan Pertamina 
sebagai leader. Kegiatannya 
meliputi sharing informasi 
dan melihat peluang untuk 
mengembangkan potensi 
gas hidrat.

Semen ta ra  D i rek tu r 
Eksploitasi  Migas ESDM 

Eddy Hermantoro memuji 
seminar ini yang baru per-
tama kali diadakan di Indo-
nesia, walaupun di antara 
para peneliti gas hidrat sudah 
diketahui lama. “Biasanya 
seminar seperti ini akan di-
dengar oleh para pengusaha 
dan stakeholders yang 
ingin mencari opportunity,” 
ujarnya. 

Eddy berharap seminar 
ini menjadi trigger bagi para 
peneliti, bukan saja  sekadar 
teknis, tetapi juga  ke arah 
bisnis, legal dan regulasi. “Ini 
bisa menjadi suatu sinergi 
yang bisa diperlihatkan pada 
dunia. Tidak hanya potensinya 

surabaya –  Termina l 

BBM Madiun mener ima 

p e n g h a r g a a n  s e b a g a i 

perusahaan yang berhasil 

menerapkan Kecelekaan 

Kerja Nihil (Zero Accident) 

dan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3).

Penghargaan diserahkan 

Gubernur Jawa Timur Su-

karwo kepada Operation 

Head TBBM Madiun, Edy 

Saputra di Gedung Grahadi 

Surabaya, 17 April 2012.

Gubernur Jawa Timur 

Sukarwo berharap, agar 

pe rusahaan  yang  me-

nerima penghargaan kali 

ini dapat menjadi contoh 

bagi perusahaan yang lain 

untuk terus meningkatkan 

keselamatan kerja di lokasinya 

masing-masing.

tbbm madiun raih Zero Accident Award

OH TBBM Madiun Edy Saputra menerima penghargaan dari Gubernur Jawa 
Timur Sukarwo.

saja, tetapi kita juga akan 
siap kan regulasinya,” tegas 
Eddy. 

Keuntungan dengan 
dikembangkan gas hidrat, 
masih menurut Eddy, se-
tidaknya  menambah ca-
dangan gas  Indonesia. “Ini 
akan memberi gambaran 
se curity of energy negara kita 
untuk jangka panjang, untuk 
anak cucu kita,” lanjut Eddy. 

Ketua Panitia Alfian Usman 
menyatakan, Pertamina te-
lah mengembangkan un-
conventional energy, se-
perti geotermal, CBM, dan 
shale gas, untuk menjawab 
tantangan-tantangan masa 

k in i  dan masa datang. 
Sekarang, Pertamina mulai 
menaruh perhatian serius 
untuk mengembangkan 
gas hidrat sebagai energi 
alternatif yang potensial untuk 
dibisniskan.  

Seminar menghadirkan 
pembicara ahli, seperti Doddy 
Abdassah ( ITB),  Awang 
Harun Satyana  (BP Migas), 
Yusuf Surachman (Deputi 
Bidang Infrastruktur Data 
Special Bakosurtanal), Ahmad  
Yuniarto (President Director 
Schlumberger  Indonesia), 
dengan moderator Rovicky 
Dwi Putrohari (Ketua IAGI).•urip 

herdiman kambali

Sementara OH TBBM 

M a d i u n  E d y  S a p u t r a 

menyampaikan, penghargaan 

ini merupakan hasil kerja keras 

seluruh insan, khususnya 

di TBBM Madiun. “Karena 

keselamatan kerja merupakan 

kepentingan kita bersama, 

sehingga kepeduliannya juga 

harus datang dari semua 

pihak,” tuturnya.

TBBM Madiun merupakan 

satu-satunya perwaki lan 

Pertamina yang menerima 

peng hargaan tersebut. Selain 

menerapkan ke selamatan 

kerja, TBBM Madiun juga 

melak sanakan se jumlah 

kegiatan CSR.•Frm reg. V

partisipasi pertamina pada 
Workshop Global Gas Flaring Reduction
paris - Mewakili Direktur Hulu 
Pertamina pada Workshop  
Global Gas Flaring Reduction, 
di World Bank Building, Paris, 
Perancis, Vice President 
Upstream Startegic Planning 
& Portfolio Pertamina Sigit 
Rahardjo mempresentasikan 
“Recent Developments in Gas 
utilization In Pertamina”, pada 
(25/4). Dalam Presentasi ini  
disampaikan pencapaian 

akt i f i tas penurunan gas 
flare, yaitu digunakan untuk 
LPG Plan di  Bekasi dan 
Bojonegoro Jawa T imur 
serta rencana CO2 injection 
di Subang Jawa Barat.

Workshop ini sengaja 
meminta Pertamina untuk 
mempresentasikan hal ini 
dikarenakan Pertamina saat 
ini sedang mengembangkan 
lapangan yang menghasilkan 

gas. Selain itu Indonesia 
adalah salah satu anggota 
GGFR. Workshop diikuti 52 
peserta, baik pemerintah 
dan perusahaan perminyakan 
dari berbagai negara, seperti 
USA, Amerika Selatan, Afrika, 
Eropa dan Asia yang diwakili 
oleh Pertamina.

Acara ini sangat penting 
terkait dengan Protokol Kyoto 
berkaitan dengan upaya 

mengurangi  pemanasan 
global (global warming ) . 
GGFR saat ini fokus pada 
negara-negara yang sedang 
mengembangkan gas, baik 
upstream dan downstream 
serta meningkatkan pasar 
domestik. GGFR saat ini 
sedang melakukan identifikasi 
p r o j e c t  d a n  r e n c a n a 
pengembangan infrastruktur 
dan penjualan gas. Selain 

Indonesia,  ada Niger ia, 
Russia, Gabon, Kazakstan, 
Mexico, Qatar dan Kuwait.

Dalam workshop ini yang 
menarik antara lain materi 
presentasi NPD (Noerwegian 
Peroleum Directorate), yaitu 
28 persen dari produksi 
gas   di injeksikan untuk 
IOR. Di samping itu, dapat 
meningkatkan recovery factor  
oil mencapai 53-66 persen. 

Hal ini sejalan dengan upaya 
yang dilakukan Pertamina 
melalui IOR, termasuk untuk 
EOR. Kemudian Exxon Mobil 
Nigeria dapat menurunkan 
sampai dengan 59 persen gas 
flare dan menginvestasikan 
USD 4Bn oi l  production 
enhancement  dan NGL 
recovey project  serta divert 
30 MMSCFD and generate 
electricity 500 MW.•dit. hulu
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Dirut  PT  Pertamina (Persero)  Karen Agustiawan foto bersama Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dan Kepala BP MIGAS R. Priyono 
setelah penandatanganan PJBG dengan beberapa perusahaan.

pertamina tandatangani pjbg

apresiasi bagi 
pengguna pertamax 
dan Fastron
jakarta – Berlangsung di SPBU Pertamina MT Haryono, 
Kamis (10/5), Pertamina kembali menggelar penarikan undian 
tahap pertama untuk program Pertamax dan Fastron Go to 
Monza yang berlangsung dari 15 April 2012 sampai 30 Juni 
2012. 

Program ini untuk meningkatkan loyalitas dan wujud 
apresiasi bagi pengguna setia Pertamax dan Fastron. Pertamina 
memberikan kesempatan 15 konsumen Pertamax dan Fastron 
yang beruntung menyaksikan event Formula 1 dan GP2 di sirkuit 
Monza, Italia pada September 2012.

Selain itu Pertamina menyediakan hadiah lainnya berupa 
15 unit Motor Honda Scoopy, 15 Samsung Galaxy Tab, 15 
voucher Pertamax masing-masing senilai Rp 1 juta dan 35 
Produk Fastron 4 liter.

Mekanismenya, setiap pembelian Pertamax mini mum 
Rp 150 ribu untuk mobil atau Rp 20 ribu untuk motor atau 
pembelian produk Fastron 4 liter akan mendapatkan 1 struk 
pembelian dan konsumen me nuliskan data diri di belakang 
struk tersebut untuk diundi.

Tahap pertama, Pertamina melakukan pengundian 4 unit 
Motor Honda Scoopy, 4 Samsung Galaxy Tab, 5 voucher 
Pertamax masing-masing senilai Rp 1 juta dan 10 Produk 
Fastron 4 liter. Pengundian tahap kedua selanjutnya akan 
berlangsung pada Juni dan 15 hadiah utama go to Monza 
diundi pada Juli 2012. 

Brand Management Manager Pertamina Agus Mashud 
mengatakan, program ini sebagai rangkaian untuk memberikan 
dukungan kepada pembalap muda Rio Haryanto yang berlaga 
di GP2 dan F1 Monza Italia dan disponsori Pertamina.

“Ini merupakan suatu bukti Pertamina untuk memberikan 
apresiasi bagi konsumen Pertamax dan Fastron agar bisa 
menjadi saksi kiprah Rio pada saat berlaga di Monza Italia,” 
ungkapnya.•irli karmila

jakarta – Berlangsung 
di Kantor Pusat BP Migas, 
Wisma Mulia, Selasa (8/5), 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), Jero 
Wacik dan Kepala BPMIGAS, 
R. Priyono menyaksikan 
pe nandatanganan  enam 
kesepakatan Perjanjian Jual 
Beli Gas Bumi (PJBG) dengan 
total volume kontrak sebesar 
5.040 triliun british thermal 
unit (tbtu). 

Penandatanganan dila-
kukan oleh PT Pertamina 
(Persero), PT Pertamina 
Hulu Energ i  ONWJ, PT 
Pertamina EP, CNOOC SES 
Ltd, CNOOC ONWJ Ltd, 

ConocoPhilips Indonesia inc. 
Ltd, ConocoPhilips (Grissik) 
Ltd dan PT Medco E&P 
Indonesia.

Enam perjanjian tersebut 
diperkirakan memberikan 
tambahan pendapatan ne-
gara untuk tahun 2012 
sebesar 465,13 juta dolar AS. 
Total tambahan pendapatan 
negara sampai akhir kontrak 
diperkirakan sebesar 7,09 
miliar dolar AS.

Menteri ESDM  Jero Wa-
cik menilai saat ini konversi 
BBM ke BBG tengah masif 
dilakukan untuk itu pihaknya 
meminta untuk terus men-
dorong pemanfaatan gas 

dari sisi hulu. “Jangan terus 
pikirkan minyak tapi kita harus 
segera beralih ke gas yang 
lebih murah dan di negara ini 
banyak tersedia gas,” ungkap 
Jero.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, ditandatangani juga 
tiga kesepakatan bersama 
perubahan harga gas bumi 
untuk kelistrikan pupuk dan 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD). Penandatanganan 
dilakukan oleh Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO), PT 
Pertamina EP, JOB Pertamina 
Talisman Jambi Merang, PT 
Pembangunan Kota Batam, 

PT PLN (Persero), dan PT 
Pusri Palembang (Persero).

T iga kesepakatan itu 
di perkirakan memberikan 
tambahan pendapatan ne gara 
untuk 2012 sebesar 142,77 
juta dolar AS. Total tambahan 
pendapatan negara sampai 
akhir kontrak diperkirakan 
sebesar 447 juta dolar AS.

Melalui penandatanganan 
kesepakatan tersebut, pe-
nerimaan negara dari sek-
tor gas bumi berpotensi 
ber tambah 7,5 miliar dolar 
AS atau sekitar Rp 67,5 
triliun. “Untuk tahun ini saja, 
penerimaan negara dipastikan 
bertambah Rp 6 triliun (US$ 

665 juta),” kata Priyono, 
dalam sambutannya.

Priyono menjelaskan, 
penandatanganan perjanjian 
ini menjadi tonggak awal 
perubahan di industri gas 
bumi .  D i tanda i  dengan 
meningkatnya kemampuan 
pasar domestik untuk membeli 
gas bumi dengan harga 
yang lebih tinggi. Terdapat 
peningkatan harga gas yang 
cukup signifikan dibandingkan 

harga sebelumnya. 
Selanjutnya akan menyusul 

tiga PJBG yang masih dalam 
proses negosiasi, yaitu PHE 
WMO dengan Perusahaan 
Gas Negara (PGN) untuk 
volume kontrak 18 bbtud, 
PHE WMO dengan Petrokimia 
Grasik untuk volume kontrak 
22 bbtud dan Pertamina 
EP dengan Arthindo untuk 
volume kontrak 6 bbtud.•irli 

karmila


