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Suasana khidmat upacara HUT ke-66 RI tergambar
saat pengibaran bendera merah putih di halaman parkir
Kantor Pusat Pertamina.

jadikan pertamina kebangGAAN bangsa
Pertamina ibarat “jantung bangsa”, sumber energi yang memiliki
peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional
Sebagai sumber energi bangsa, kewajiban bagi seluruh insan
Pertamina untuk membuktikan entitas bisnis ini bisa maju dan
menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Barisan pekerja berseragam putih memenuhi halaman
parkir Kantor Pusat Pertamina, yang mengikuti upacara peringatan
kemerdekaan RI ke-66, Selasa (17/8). Pukul 07.00 WIB tepat
upacara dimulai dengan Inspektur Upacara President Director & CEO
Pertamina Karen Agustiawan. Upacara diikuti seluruh pekerja di Kantor
Pusat, dan perwakilan dari anak perusahaan ini dihadiri seluruh Direksi
dan jajaran Komisaris Pertamina.
Dalam amanatnya, Inspektur upacara Karen Agustiawan menyam
paikan agar para pekerja Pertamina kembali berkaca pada perjuangan
pahlawan bangsa dalam merebut cita-cita kemerdekaan, dengan se
nantiasa bekerja dengan tulus ikhlas serta memberikan yang terbaik
bagi Pertamina.
“Pertamina adalah jantung bangsa ini, sumber energi bangsa
yang memiliki peran penting bagi bangsa ini. Karena itu pekerja
wajib bersyukur dan bersyukur karena memiliki peranan penting bagi
bangsa Indonesia,” tegas Karen.

Karen juga meminta para pekerja kembali merenungi amanat
bangsa yang diberikan kepada Pertamina sebagai tulang punggung
perekonomian, terutama dalam menjaga ketahanan energi na
sional.
“Sungguh sangat tidak bijak apabila kita yang dipercaya dan diberi
amanat mengelola perusahaan seperti Pertamina justru tidak peduli
dengan nasib Pertamina. Sikap acuh terhadap masa depan Pertamina
sama saja kita mengabaikan nasib bangsa ini,”jelas Karen.
Selain menyampaikan amanat yang patut direnungi dan dilak
sanakan para pekerja, Karen juga menyampaikan sejumlah pencapaian
kinerja sekaligus apresiasi selama semester pertama tahun 2011. Di
antaranya apresiasi terhadap penanganan insiden LPG 3 Kg; bisnis
hulu yang mampu mempertahankan peningkatan produksi migas dan
pengelolaan Blok West Madura; pengolahan yang terus menjalankan
operational performance improvement, serta keberhasilan global bond
yang menjadi angin segar bagi investasi Pertamina.
Namun demikian, masih ada beberapa catatan yang perlu diting
katkan seperti penerapan aspek safety, distribusi BBM PSO, serta
pencarian sumber migas dan panas bumi.
Usai upacara seluruh pekerja langsung mengikuti kegiatan Values
Day, yang diisi oleh motivator ESQ Ary Ginandjar. Dalam paparannya
Ary mengibaratkan Pertamina sebagai burung Garuda, yakni sebagai
salah satu sumber kekuatan Indonesia. Kekuatan burung Garuda
atau Elang Rajawali harus bertransformasi setelah memasuki usia
30 tahun. Demikian pula Pertamina yang usianya sudah menginjak

53 tahun lebih terus menjalani proses transformasi yang tidak mudah,
harus mengalami penderitaan yang nantinya akan membuahkan hasil
yang manis untuk meraih kekuatan seperti sedia kala. “Itu pulalah
yang akan terjadi pada Pertamina. Transformasi adalah keharusan
yang juga dilalui Pertamina jika ingin menjadi world class company,”
tegas Ary Ginandjar.
Ari mengingatkan seluruh insan Pertamina harus dapat meng
hilangkan tradisi lama dan menghilangkan comfort zone yang
selama puluhan tahun dinikmatinya. Mengubah pola pikir dan pola
tindak dengan semangat terbarukan untuk menata fisik, emosi dan
intelektual.
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan. Karen mengingatkan, sebuah proses perubahan atau
transformasi bukanlah sesuatu yang hanya terjadi satu sampai dua
tahun ke depan. Transformasi adalah proses yang harus dilalui dan
dilakukan agar cita-cita menjadi perusahaan energi nasional kelas
dunia dapat diraih bersama. “Banyak yang bertanya, apakah saat ini
transformasi kita gagal atau bahkan berhenti? Selama saya masih
dipercaya memimpin perusahaan ini, tidak akan pernah ada kata
berhenti untuk transformasi,” tegas Karen.
“Marilah kita perbarui semangat kita untuk menyukseskan
transformasi Pertamina demi mencapai tujuan besar kita menjadi
perusahaan energi nasional kelas dunia. Karena apa yang kita raih
nantinya semua untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia,”
pungkas Karen.MPDSU/RO
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Memaksimalkan Energi Gas
Kata Pengantar:
Perubahan visi menjadi
perusahaan energi berkelas
dunia, ‘memaksa’ Pertamina
untuk lebih tanggap lagi
terhadap energi alternatif,
terutama gas. Berikut paparan
dari Senior Vice President Gas
Nanang Untung kepada Media
Pertamina.
Pertamina mengubah
visinya menjadi perusahaan
energi berkelas dunia, apakah keputusan strategis ini
sebagai antisipasi menipisnya sumber energi fosil?
Ada dua hal yang saya sikapi dari permasalahan tersebut.
Pertama adalah Pertamina sebagai perusahaan kelas
dunia dan kedua adalah tentang energi fosil yang akan
digantikan dengan energi lainnya.
Untuk perusahaan berkelas dunia, kita diminta untuk
berpikir, bekerja dan mempunyai sistim kelas dunia. Untuk
itu di fungsi Gas, kami selalu mencari tahu apa yang
dikerjakan oleh Exxon Mobil, Total, Chevron dan lain-lain
yang mempunyai jaringan usaha gas global. Sedangkan
untuk energi gas sejak tahun 2006, Pemerintah sudah
mengintruksikan untuk mengatur energy mix agar mulai
lepas ketergantungan kepada minyak dan mulai beralih
ke gas, batubara dan energi baru dan terbarukan. Kalau
di tahun 2006 energy mix terdiri dari 51 persen minyak, 28
persen gas, serta sisanya batubara dan geotermal, maka
target tahun 2025 nanti porsi energi minyak turun menjadi
20 persen sedangkan gas akan dinaikkan menjadi 30
persen, jauh lebih tinggi dari minyak. Selain itu batubara
dan energi baru dan terbarukan juga akan dimaksimalkan
Ciri khas bisnis energi adalah siapa yang menguasai
sumber daya maka akan sangat diuntungkan. Dunia
selalu akan kekurangan energi dan ini tercermin dari
permintaan pasar yang selalu tumbuh sehingga selalu
akan terjadi perebutan penguasaan sumber energi.
Tantangan bagi Pertamina adalah bagaimana caranya
bisa mengusai sumber energi dan menciptakan nilai
tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, bangsa
dan negara seperti yang dilakukan oleh perusahaan
energi berkelas dunia lainnya
Bagaimana dengan produksi gas Pertamina,
apakah sudah mencukupi untuk melakukan mix
energi? Untuk kondisi saat ini produksi gas Indonesia
lebih dari 8.000 MMSCFD. Nah, lebih dari setengahnya
diekspor, dan yang dipakai untuk domestik baru 44
persen. PadahaI kebutuhan gas domestik semakin
meningkat sehingga ini menjadi tantangan bagi
Pertamina, agar begitu gas dibutuhkan segera dapat
disediakan. Untuk itu, selain sosialiasi di masyarakat
bahwa gas merupakan energi yang sangat diperlukan
setelah era minyak, Pertamina juga memfokuskan sistem
dan sarana infrastruktur agar gas tersebut bisa di-deliver
ke masyarakat secara efektif dan efisien.
Sarana infrastruktur sangat penting karena
kebanyakan sumber gas berada di luar pulau Jawa
sedangkan demand-nya berada di Jawa.
Infrastruktur apa saja yang akan dilakukan
Pertamina untuk mencukupi kebutuhan akan
gas nantinya? Sebetulnya untuk mengirim gas,
pengangkutannya dapat dilakukan dengan berbagai cara,
mulai dari gas dijadikan LNG dan dikapalkan, bisa juga
pakai pipa penyaluran, bisa dijadikan listrik atau malahan
diolah terlebih dahulu menjadi bahan kimia spt methanol,
DME, GTL, dan lain-lain.
Di sinilah tugas dari fungsi Gas untuk mencari mana
yang terbaik. Misalnya untuk pengiriman gas dari Kaltim,
maka kemungkinan besar pilihannya adalah memakai
LNG. Hal ini disebabkan karena pabrik LNG di Bontang
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sudah ada sehingga kebutuhan biaya investasi utk
membangun pabrik LNG yang sangat mahal sekitar lebih
dari 40 persen dari total biaya investasi keseluruhan sudah
tersedia. Sisanya 60 persen yang perlu disediakan untuk
membangun kapal LNG dan pelabuhan penerima (receiving
terminal) LNG, dan lain-lain. Karena itu, untuk gas Kaltim,
LNG akan lebih menarik dibandingkan membangun pipa.
Insyaallah, Pertamina pada awal tahun 2012, akan
segera mempunyai LNG receiving terminal pertama di
Indonesia bersama dengan PGN yg akan dibangun di Jawa
Barat untuk menerima LNG dari Kaltim, kemudian disusul
di Jawa Tengah pada tahun 2013. Dengan 2 terminal LNG
tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa
yg meningkat sangat pesat juga akan memicu realisasi
pembangunan gas pipa lintas Jawa (Trans Java Pipeline)
sehingga supply demand gas di Jawa bisa terhubung
secara terintegrasi.
Selain itu Pertamina juga mempunyai program utk
mengkonversikan BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas) yang
implementasinya akan menjadi lebih mudah dengan adanya
sarana Trans Java Pipeline tersebut.
Tetapi mengapa program BBG dahulu tidak bisa
dilaksanakan secara sukses? Karena gas itu sangat beda
dengan BBM maka pendekatannya harus terintegrasi mulai
dari sumber sampai dengan ke konsumen. Kalau minyak itu
jauh lebih mudah karena selain harga seperti komoditi juga
penjualannya bisa diecer. Yang terjadi utk BBG sekarang
ini adalah dari sisi harga tidak tertalu menarik terutama
bagi supplier gas. Margin yang sangat besar terhadap BBM
non subsidi masih belum bisa dinikmati oleh supplier gas
sehingga ketika hanya ditekankan di demandnya saja maka
jadi terkesan sektoral, tidak holistik. Padahal kita harus
melihat secara keseluruhan tata niaga dari gas tersebut.
Pertamina melihat bisnis BBG ini sangat baik dengan
margin yang cukup besar, disamping membantu pemerintah
untuk mengurangi subsidi BBM. Komisaris juga sangat
mendorong implementasi BBG. Dibandingkan konversi
minyak tanah yang agresif maka BBG harusnya juga bisa
agresif tapi harus realistis karena semua butuh proses, baik
proses edukasi ke masyarakat ataupun ke pemain rantai
bisnis lainnya. Mulai dari upstream, downstream sampai
end user diharapkan akan menikmati keuntungan kalau
konversi dari BBM ke BBG dilakukan dengan benar. Untuk
transportasi gas, Pertamina akan memaksimalkan metode
mother-daughter sehingga tidak tergantung dengan jaringan
pipa.
Sejauh mana integrasi gas itu telah dilakukan oleh
Pertamina? Sebetulnya Pertamina sudah melakukan ini
sejak tahun 1996-an, artinya sudah 20 tahun lebih program
ini digulirkan. Mengapa tidak berjalan? Banyak faktor, salah
satunya harga Premium bersubsidi masih sangat murah
sehingga gas pun makin tidak dilirik.
Selain itu, alokasi dan kecukupan gas, infrastruktur,
kemudian tranportasi gas hingga sampai ke konsumen juga
belum memadai. Juga SPBG serta konsumennya perlu
edukasi. Ini merupakan tantangan yang menarik seperti
juga konversi minyak tanah.
Sudah sampai ditahap mana yang kesiapan
Pertamina? Tahun ini kita memfinalisasi decision untuk
implementasikan mother-daughter. Diharapkan satu atau
dua unit sudah bisa disetujui untuk diimpelentasikan
sehingga bisa segera dibangun. Dari situ kita nanti belajar
untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dan
mencarikan solusi yang terbaik sebelum dikembangkan di
tempat lain.
Kita akan pilih konsumer gas yang besar yang
mudah di-cover dan diharapkan dekat dengan sumber
gas sehingga mengurangi biaya transport. Kota besar,
Jabodetabek sebagai sasaran awal setelah itu baru kita
bangun program yang lebih besar, tetapi tetap realistis dan
workable. MPNDJ

Editorial
Bersinergi
Tidak ada istilah bekerja setengah hati. Itulah moto
yang terpatri dalam diri setiap insan Pertamina dimana
pun ia ditugaskan. Di seluruh lini dari hulu hingga hilir,
Pertamina selalu menunjukkan dedikasinya dalam
melayani masyarakat Indonesia di pelosok nusantara untuk
memenuhi kebutuhan BBM dan gas. Termasuk ketika
mulai memasuki bulan Ramadan. Pertamina all out dalam
menyediakan BBM dan gas untuk masyarakat. Hal ini
sudah menjadi kegiatan rutin, dimana dari tahun ke tahun
Pertamina senantiasa melakukan perbaikan layanan demi
kelancaran kegiatan masyarakat saat puasa dan lebaran.
Pekan ini, masyarakat sudah bersiap mudik ke
kampung halamannya. Tuntutan ketersediaan bahan
bakar khususnya di jalur mudik sangatlah tinggi. Mulai
dari jalur utara dan selatan Pulau Jawa, lintas Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh wilayah Indonesia,
dimana masyarakat akan melakukan perjalanan menuju
ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama
keluarga tercinta. Seperti tahun-tahun sebelumnya,
Pertamina sudah memperhitungkan lonjakan konsumsi
selama bulan Puasa ditambah 10 hari setelah Lebaran.
Karena itu, di tahun ini pun Pertamina bersiaga penuh.
Selain menjamin ketersediaan stok bahan bakar,
Pertamina juga meminta seluruh pengusaha rekanan yang
memiliki SPBU agar taat memiliki stok BBM minimal untuk
dua hari ke depan, menyediakan cash flow yang cukup
untuk kelancaran pasokan. Pada H- 10 atau sejak 20
Agustus 2011, Satgas BBM Pertamina sudah disiagakan.
Sejumlah skenario telah disiapkan, dengan mengoperasikan
instalasi BBM di wilayah utara dan selatan 24 jam/7 hari,
menyiagakan SPBU “kantong” untuk memaksimalkan
kelancaran pasokan, penambahan armada tangki khusus
di wilayah Jawa Barat dan Tengah, dan yang terpenting
seluruh pekerja yang terkait dengan pendistribusian BBM
siaga 24 jam. Termasuk membuat program-program
menarik seperti Cafe Mudik, Lesehan, Ketupat, dan
Piknik. Semua itu dilakukan Pertamina semata-mata demi
kepuasan pelanggan.
Sayangnya, apa yang telah dilakukan Pertamina
untuk bangsa ini terkadang dianggap sebelah mata
oleh stakeholder lainnya. Coba saja jika ada satu dua
SPBU yang terlambat melakukan pengisian BBM, maka
media massa, cetak dan elektronik, langsung akan
menyoroti dan mengkritisi. Sebenarnya, Pertamina tidak
mempermasalahkan apa yang dilakukan media. Karena,
seperti juga Pertamina yang harus mengamankan BBM dan
gas di peak session ini, media pun melakukan hal itu dalam
rangka menjalankan tugasnya sebagai pewarta yang dikejar
deadline. Tapi alangkah cantiknya, jika media melihat fakta
dengan mengkonfirmasi kepada semua pihak. Secara
cover both side, sehingga tak ada lagi berita yang terkesan
didramatisir.
Di sini lah dibutuhkan kerja sama semua pihak.
Pengusaha SPBU, Pertamina, dan media massa harus
bersinergi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
SPBU harus maksimal melayani masyarakat dan tidak
boleh terlambat menyerahkan delivery order. Pertamina
pun harus bisa memfasilitasi media untuk mendapatkan
informasi yang benar dengan mudah, sehingga mereka
dapat membuat
pemberitaan
yang berimbang.
Dengan demikian,
tidak akan ada
panic buying
yang dilakukan
masyarakat karena
info yang salah dari
media.
Mari bersinergi,
agar masyarakat
dapat merasakan
kenikmatan yang
berbeda dalam
menjalankan ibadah
puasa, mudik, dan
Lebaran tahun ini.MP
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‘Once Again : Common Interest’
Ada yang menarik saat tim benchmarking Pertamina
mengunjungi SK Lubricants di Seoul pada pertengahan Juli
2011. Tim yang berasal dari berbagai fungsi ingin mendapatkan
penjelasan secara detil proses spin off SK Lubricants dari holdingnya (sekarang disebut SK Innovation). Salah satu pertanyaannya
adalah berapa lama proses spin off? Hanya enam bulan saja.
Apakah prosesnya sangat rumit? So simpel, sesuai dengan
kesepakatan bersama pemegang saham dan dilaporkan ke
otoritas bursa saham, karena SK adalah perusahaan publik.
Saya bertanya kepada salah satu VP Lubricants-SK, ke
napa proses itu bisa berjalan dengan cepat, simpel dan tidak
menimbulkan gejolak. Jawabnya juga sederhana bahwa tujuan
spin off sangat jelas, yaitu meningkatkan nilai bisnis SK Lubricants
ke depan. Aset yang dikelola SK Lubricants seperti LBO plant,
SDM, working capital untuk beberapa bulan, transfer pricing yang
fix selama 10 tahun akan menjadi modal utama SK Lubricants
untuk bersaing di dunia bisnis pelumas. Jadi Manajemen SK
Innovations langsung menyetujui usulan spin off-nya. Alhasil,
SK Lubricants semakin berkembang sayap bisnisnya dengan
membangun plant di China, dan lain-lain.
SK Lubricants cukup disegani di bisnis pelumas, khususnya
dalam bisnis LBO (Lube Base Oil) Group III (sintetik) dengan
merek dagang Yubase. Bahkan untuk penguasaan pasar, SK
bersinergi dengan Pertamina membangun kilang Group III di
kilang Dumai. Sejumlah merek pelumas sangat tergantung
dengan Yubase, khususnya pelumas top tiers. Approval dari OEM
(Original Engine Manufacturing) Mercedes Benz, seperti Fastron
5w30 API SN membutuhkan Yubase. Maka, dalam portofolio
bisnisnya SK menjadikan bisnis LBO menjadi pusat pertumbuhan
dibanding finished product.
Kembali ke cerita awal, saat ini Pertamina Lubricants juga
direncanakan menjadi anak perusahaan. Gagasan yang diku
mandangkan oleh Direksi sejak 2009, saat ini sudah memasuki
tahap final untuk mendapatkan persetujuan BOD. Tentunya,
proses spin off ini dapat diputuskan dalam waktu yang dekat ini.
Mengingat kebutuhannya sudah sangat mendesak juga, karena
tingkat persaingan dalam negeri dan menjadikan Pertamina
sebagai brand global. Dalam 3-5 tahun ke depan Pertamina harus
masuk dalam kelompok tiga besar di dunia bisnis pelumas. Ini
menuntut perbaikan model bisnis, flexibility, penambahan modal,
penetrasi di manca negara, dan lain-lain. Apakah dalam rumah
korporat tujuan itu tidak akan tercapai? Sudah jamak bahwa
perusahaan dengan organisasi yang besar memiliki beberapa
kekurangan seperti responsif kepada pasar, kecepatan dalam
membuat keputusan, strategi IPO bagi AP, dan lain-lain.
Proses transformasi Pertamina untuk mempercepat penca
paian tujuan perusahaan telah berjalan beberapa tahun. Hasilnya
pun sudah terasa oleh para stakeholder perusahaan pelat merah
ini. Pertamina menjadi perusahaan dengan pertumbuhan produksi
migas paling tinggi di antara KKKS yang beroperasi di Indonesia.
SPBU-nya sudah Pasti Pas yang dapat meningkatkan kepuasan
pelanggan. Terlepas tugas PSO yang masih menjadi bagian dari
rantai bisnis Pertamina, penugasan ini memang masih menjadi
faktor pelemahan dalam mendatangkan profit bagi perusahaan.
Tetapi secara keseluruhan Pertamina tetap menjadi penyumbang
deviden terbesar dari sektor BUMN.
Hasil transformasi Pertamina sudah ada, hanya perlu di
percepat. Kenapa? Oleh karena semua perusahaan minyak juga
ingin menjadi perusahaan kelas dunia. Kami yang beroperasi di
Overseas sangat merasakan. Pengalaman berbisnis pelumas
sejak 2007 telah memberikan pelajaran yang sangat berguna.
Keputusan bisnis harus dilakukan secara cepat, apalagi Perta
mina menggunakan entry mode berpola indirect export. Para
country distributor menginginkan Pertamina lebih fleksibel dalam
memberikan payment terms, marketing fund, dan lain-lain. Hampir
di setiap segmen berhadapan dengan global brand seperti Shell,
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Mobil, dan lain-lain. Melawan dan menang di setiap negara butuh
strategi dan taktikal berbeda.
Lesson learn yang kita dapatkan dari persaingan tersebut
adalah solidnya para perusahaan itu dalam bertempur dengan
para pesaing. Dukungan dana yang besar, integrated marketing
dengan bagian lain hingga kemampuan SDM. Pertamina harus
cepat beradaptasi dengan gaya global brand. Sisi penting lainnya
perlu kebersamaan antar bagian di Pertamina. Kalau bagian
Lubricants sendiri yang akan menghadapinya jelas tidak kuat.
Butuh dukungan dari Pengolahan dalam ketersediaan base oil.
Butuh iklan dari PR Corporate. Butuh bagian Hulu yang ekspansif
beroperasi di manca negara. Bagaimana juga kekuatan peru
sahaan minyak berasal dari kuatnya di bisnis Eksplorasi dan
Produksi, seperti yang dilakukan oleh negara jiran.
Inilah yang perlu dilakukan secara bersama-sama da
lam menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai bersama.
Adanya KPI di setiap bagian bertujuan secara asimtot dalam
mengantarkan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Meraih
keuntungan secara finansial dan merek serta menjadi pilihan
pelanggan dalam jangka waktu yang lama. Ini yang akan
menjaga keberlangsungan hidup perusahaan di masa yang
akan datang.
Ketika mengunjungi galangan kapal Hyundai di Ulsan dalam
memastikan pelumas Pertamina digunakan di kapal, sangat
terasa suasana Hyundainya. Mulai dari peralatan yang digunakan
di galangan kapal, hotel dan supermarket semuanya bermerek
Hyunday. Ini menunjukkan portofolio bisnis Hyunday berjalan
dengan baik di setiap segmen bisnis yang dikelola oleh Hyunday.
Ini juga menjadi bukti dari Manajemen puncak hingga karyawan
lapis bawah sepakat membesarkan merek Hyunday. Kalau kita
lihat lagi mobil-mobil yang melintas di jalanan di Korea sangat
jarang ditemukan merek mobil Jepang. Satu dua mobil bermerek
Eropa. Luar biasa dan kagum kita kepada rasa kebangsaan
Korea yang tinggi.
Kedigdayaan merek Korea bisa dilihat juga di Indonesia.
Bukan hanya mobil, tetapi barang elektronik, telenovela hingga
super market. Ekonomi Korea menjadi kuat dengan cadangan
devisa yang besar dan income per capita yang tinggi. Ini me
nunjukkan masyarakat Korsel memiliki nilai-nilai yang sama.
Ini yang perlu diikuti oleh Pertamina dan bangsa Indonesia.
Menghilangkan sekat-sekat egoisme, aku harus untung, yang
lain emang gue pikirin.
Di Pertamina ada program kursus antar Direktorat seperti
JBMP, SBMP, PPEP hingga TLE yang bisa menjadi wadah
menyatukan potensi yang terpisah itu. Materi pelajaran yang
disampaikan berwawasan korporat, target-target Direktorat dalam
jangka pendek dan panjang. Tergambar bagus banget. Produksi
sejuta BOEPD di Hulu, peningkatan kompleksitas kilang hingga
penguatan merek produk dan penguasaan pasar di bisnis produk
Pemasaran dan Niaga. Persoalannya tinggal mengintegrasikan
di tingkat Korporat, agar tidak terlihat jalan sendiri-sendiri.
Ibarat potongan-potongan gambar yang berserak dan harus
disatukan. Pertamina menjadi kekuatan yang dahsyat kalau
secara sistem dan tujuan bisa menjadi KPI bersama. Tugas
siapa? Semua orang dan bagian di Pertamina. Termasuk juga
Kementrian BUMN, Kementrian ESDM. Tidak mudah memang,
tetapi harus ada yang berani menjadi panglima.
Kita sangat ingin Pertamina ini menjadi perusahaan besar
yang disegani di dunia bisnis energi. Mari bangun kebersamaan
untuk kemajuan Pertamina. •

Redesmon Munir
Pertamina Lubricants

Rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. Rubrik ini terbuka bagi seluruh
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.
Aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman A4. Artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. Artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)
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Komisi VI DPR RI :

Pertamina Harus
Tingkatkan Pelayanan
KENDARI - Pertamina harus terus meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat. Demikian tanggapan
yang dilontarkan anggota Komisi VI DPR dalam
acara Dengar Pendapat dengan BUMN yang ada
di Kendari, Sulawesi Utara, pada (27/7). Hal ini
dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pe
ngawasan dengan melakukan kunjungan kerja ke
Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 25-29 Juli 2011.
Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI
ini dihadiri jajaran Pemerintah Daerah serta jajaran
manajemen BUMN yang beroperasi di wilay ah
Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran
& Niaga Pertamina Djaelani Sutomo yang didampingi
oleh SAM Sulawesi Agus Taufik dan SR Sultra Daniel
Alhabsy, memaparkan berbagai hal berkaitan dengan
kegiatan usaha Pertamina di Sulawesi. Di antaranya,
mengenai pola suplai dan distribusi BBM di Sulawesi,
kuota dan realisasi BBM Bersubsisi khususnya di
Sulawesi Tenggara yang sudah melebihi rencana
kuota, serta indikasi penyalahggunaan BBM ber
subsidi.
Djaelani juga menjelaskan tentang langkah
langkah yang telah dan akan terus dilakukan oleh
Pertamina dalam mengatasi penyalahgunaan BBM
bersubsidi, hambatan-hambatan yang dialami
Pertamina, juga peran Pertamina dalam kegiatan
Kemitraan dan Peduli Sosial.MPFRM REG. VII

Pemasaran Kalimantan
Adakan ‘Sharing Session’
BALIKPAPAN - Sebagai upaya meningkatkan pro
duktifitas serta meningkatkan profit perusahaan,
diperlukan hubungan industrial yang harmonis antara
perusahaan dan para pekerjanya. Oleh sebab itu, HR
Area Kalimantan menggelar acara sharing session
membahas permasalahan yang berkaitan dengan
ketenagakerajaan, belum lama ini.
Sharing session dihadiri oleh seluruh pekerja
Kantor Unit Pemasaran Kalimantan dan Operating
Head Terminal BBM dan DPPU Sepinggan Balikpapan.
Forum ini dibuka oleh Pjs. GM Pemasaran Kalimantan
Bimo Wicaksono didampingi HR Area Manager Ka
limantan Edy Sofiyan, Disnakertrans Kota Balikpapan
dan Serikat Kerja Pertamina Bersatu.
Pada kesempatan tersebut, Disnakertras kota
Balikpapan memaparkan hak-hak pekerja serta
undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku
sekarang. Sementara, Serikat Kerja Pertamina
Bersatu dan Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
mengajak seluruh pekerja agar meningkatkan kualitas
kinerjanya dengan menerapkan transformasi sebagai
dasar pencapaian kinerja. Dalam presentasinya,
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu juga menyebutkan
kiprahnya demi kemajuan perusahaan.
Dengan diadakannya sharing session ini, HR
Area Kalimantan mengharapkan hasil pertemuan
dapat menjadi acuan serta pemikiran dalam mening
katkan hubungan industrial yang harmonis serta
menghindarkan dari konflik.
Sharing session ini sangatlah penting diketahui
oleh para pekerja karena hubungan industrial
haruslah berdasarkan persamaan kepentingan se
mua unsur terkait yang berpijak pada Perjanjian Kerja
Bersam (PKB).MPFRM REG. VI

Tahun XLVII, 22 Agustus 2011

Keikhlasan Berkarya,
Tingkatkan Iman dan Takwa
Medan – Mengawali saf ari
Ramadan direksi di Terminal
BBM Tanjung Uban pada 5 Agus
tus 2011, Direktur SDM Rukmi
Hadihartini men yampaikan
bahwa setiap pekerja Pertamina
har us patut mensyukuri dan
ikhlas dalam bekerja. “Karena
bekerja maksimal merupakan
kontribusi terbaik bagi peru
sahaan dan sebagai salah satu
bentuk ibadah kepada Allah,”
ujar Rukmi.
Menurut Rukmi, Ramadan
merupakan waktu yang tepat
untuk melakukan introspeksi
dan membenahi diri agar dapat
meningkatkan keimanan serta
penyemangat kerja.
Hal ini juga disampaikan
Ustad KH Mochtar Ilyas kepada
seluruh pekerja di Terminal
BBM Tanjung Uban agar dalam
melaksanakan pekerjaan dimulai
dengan niat ikhlas, sehingga

menghasilkan manfaat yang baik
bagi diri maupun orang lain.
Selanjutnya, Rukmi juga
melakukan safari Ramadan ke
FRM Region I Medan, pada (6/8).
Acara yang bertema “Keikhlasan
Berkarya Meningkatkan Iman
dan Takwa” ini juga dihadiri Ko
misaris Utama Sugiharto.
Pada kesempatan tersebut
Sugiharto dan Rukmi sec ara
simbolis memb erika bant uan
Corporate Social Responsibility
(CSR) kepada Baituzzakah
Pertamina (Bazm a) sebesar
Rp 130 juta dan Rp 50 juta
untuk lima Panti Asuhan di Kota
Medan. Total bantuan yang
dikeluarkan sebesar 180 juta
rupiah.
Dalam rangkaian kegiatan
safari Ramadan tersebut, tim
manajemen yang terdiri dari
Direktur SDM Rukmi Hadihartini
dan SVP Fuel Mark eting &
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Komisaris Utama Sugiharto dan Direktur SDM Rukmi Hadihartini saat melakukan tatap muka dengan pekerja Fuel Retail Marketing Region I Medan.

Distribution Djoko Prasetyo
juga melakukan management
walktrough ke Terminal BBM
Tanjung Uban serta Depot LPG.
Rukmi meminta agar fasilitas
Pertamina yang ada di Tanjung
Uban dapat meningkatkan
kualitas pelayanan kepad a
konsumen. Untuk itu diharap
kan agar lebih memperhatikan
sarana dan faslitas operasional

supaya tetap and al sehingga
dapat optimal beroperasi.
Operation Head Terminal
BBM Tanjung Uban Adnan Zohdi
menjelaskan seputar kegiatan
penimbunan dan penyaluran
BBM dan LPG yang untuk
memenuhi kebutuhan di wilayah
Sumatera dan Kalimantan.
MP
FRM REG. I

Distribusi CD Musik di SPBU Pertamina
Jakarta – Sebuah ide yang
sangat luar biasa karena melaku
kan hal-hal yang tidak biasa
dan ini merupakan kegiatan
unt uk pertama kalinya, yaitu
mendistribusikan penjualan kaset
atau compac disc (CD) musik di
SPBU Pertamina, dengan pola
sinergi dan memberikan win-win
solution. Demikian disampaikan
Marketing & Trading Director
Pert amina Djaelani Sutomo,
pada acara Dukung dan Bangga
Karya Anak Bangsa di Ballroom
Hotel Mulia Jakarta, (29/7).
Menurut Djaelani, keun
tungan yang didapat bagi
Pertamina adalah semakin me
masyarakatnya kegiatan non
fuel yang berada di SPBU. “Itu
yang paling terpenting bagi kami,
jadi bukan hanya sekadar nilai
rupiahnya saja,” paparnya.
“Untuk diingatkan juga, si

nergi yang dimaksud adalah
melakukan kegiatan bersama.
Jadi, pihak produser musik
tidak hanya menitipkan kaset
atau CD di SPBU saja. Tetapi
memberikan bagian dari hasil
penjualan kepada pihak-pihak
yang membantu. Contohnya
operator, PMI, Baznas, dan His
wana Migas,” jelas Djaelani.
Kalau ini berjalan dengan
lancar, lanjut Djaelani, akan
memudahkan masyarakat dalam
mencari dan membeli kaset dan
CD. “Tidak perlu ke mall atau to
ko kaset. Cukup di SPBU saja,”
ujar Djaelani.
Program kerja sama pen
distribusikan kaset dan CD musik
melalui jaringan SPBU Pertamina
ini bertujuan untuk mendukung
industri musik dalam negeri
yang merupakan murni hasil
karya anak bangsa. Program

kerja sama ini juga memiliki
misi kemanusiaan melalui musik
dengan melibatkan Palang
Merah Indonesia dan juga Badan
Zakat Nasional dalam bentuk
donasi dari sebagian penjualan
dari CD tersebut untuk PMI dan
Baznas.
Pola distribusi CD musik
melalui SPBU ini sendiri diha
rapkan dapat menurunkan angka
pembajakan atas hak cipta,
seperti komitmen Keci Music
lewat visi dan misinya, menjadi
perusahaan musik terkemuka
dengan menjadi pemain utama
dalam industri musik.
CD musik perdana yang
didistribusikan melalui SPBU
Pertamina di seluruh tanah air
adalah album perdana Teuku
Wisnu yang bertajuk Cerita
Cinta. CD ini dapat dinikmati
oleh seluruh penikmat musik

Indonesia serentak di seluruh
SPBU Pertamina di Indonesia.
Sementara itu, Ketua PMI,
Jusuf Kalla mengatakan, dengan
adanya sinergi ini PMI mera
sa diuntungkan. “Dari has il
penjualan kaset dan CD terse
but PMI mendapatkan keun
tungan yang nantinya dapat
dimanfaatkan bagi masyarakat
umum,” ujarnya.
Menurut Jusuf Kalla, dengan
membeli kaset atau CD bukan
bermaksud meningkatkan daya
konsumtif masyarakat, tet api
lebih kepada seseorang da
pat melak ukan relaksasi de
ngan mendengarkan musik di
dalam mobil. “Apalagi kalau
menghadapi kemacetan di jalan
raya dan perjalanan jarak jauh.
Musik adalah teman yang aman
dan nyaman bagi pengendara,”
tukasnya.MPNDJ

‘Sharing Session’ Hubungan Industrial di Semarang
SEMARANG - HR Area JBT mengadakan acara sharing session
hubungan industrial dengan tema “Bersama Bersinergi Mewujudkan
Industrial Peace di PT Pertamina (Persero)” di Fuel Retail Marketing
Region IV Semarang, pada 11-12 Juli 2011.
Tujuan diadakannya program ini adalah untuk memberi
pembekalan dan pemahaman tentang aspek hubungan industrial
kepada para manager, kepala fungsi dan kepala lokasi agar mampu
berperan strategis menciptakan ketenangan dalam bekerja (industrial
peace) di lingkungan kerjanya, antara seluruh pekerja/serikat pekerja
dan pemerintah.
Sebagai narasumber pada sharing session tersebut adalah
Ekwan Priyanto dari Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota
Semarang yang membahas tentang hubungan kerja yang harmonis

antara pekerja dengan perusahaan sesuai dengan peraturan
tenaga kerja yang berlaku. SedangkanYulius Eka Setiawan, hakim
Pengadilan Hubungan Industrial menyampaikan materi tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU
No.2/2004, dan narasumber lainnya yang sangat berkompeten di
bidangnya masing-masing.
Salah satu indikator terciptanya industrial peace di lingkungan
kerja adalah timbulnya kesadaran dan perilaku atau sikap pekerja
yang menegakkan aturan perusahaan. Diharapkan setelah
mengikuti sharing session hubungan industrial ini para peserta dapat
memberikan Keteladanan di lingkungan kerjanya masing-masing
dalam menegakkan disiplin perusahaan sehingga dapat tercipta
suasana kerja yang harmonis dan kondusif.MPFRM REG. IV

PLAJU - Perubahan mindset dan perilaku merupakan
kunci peningkatan kinerja secara berkesinambungan.
Demikian disampaikan General Manager (GM) RU
III Irwan dalam town hall meeting RU III, pada (20/7).
Town hall meeting kali ini membahas mengenai review
kinerja pertengahan tahun dan strategi pencapaian KPI
tahun 2011.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan memaparkan
success story RU III yang dicapai pada Januari-Mei
2011. Menurut Irwan, keberhasilan yang diraih tersebut
tidaklah lepas dari peran semua pekerja RU III. “Untuk
itu, diperlukan adanya peningkatan perilaku dan mindset
untuk terus melakukan perubahan dan inovasi ke arah
yang lebih baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irwan mengemukakan bahwa aspirasi
dan target yang jelas dalam peningkatan hasil disertai
dengan roadmap inisiatif yang terstruktur serta delegasi
responsibility untuk eksekusi yang ditindaklanjuti juga
merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai target
kerja tahunan.
Tidak hanya itu, demi peningkatan produksi di Kilang
RU III, Irwan juga memaparkan kinerja operasi kilang
RU III pada Januari-Juni 2011 yang diikuti dengan
pencapaiannya. Irwan mengemukakan bahwa KPI dapat
tercapai apabila mendapat dukungan yang kuat dari
keluarga besar RU III sendiri.
Town hall meeting yang dihadiri sekitar 100 pekerja
RU III ini dibuka dengan menyanyikan lagu mars
“Pertamina”. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan
safety pause yang memfokuskan pada “Eco Savety”
menuju Pertamina Go Green. Walaupun format acara
adalah rapat terbuka, acara ini dikemas dengan santai
agar peserta rapat dapat menyerap apa yang disajikan
penyaji dengan baik.
Setelah GM RU III memaparkan presentasinya,
acara dilanjutkan dengan tanya jawab dengan Susi
Irsal Pattopang sebagai moderator. Antusiame hadirin
terlihat dari banyaknya peserta yang ingin melontarkan
pertanyaan pada sesi tanya jawab. Agar lebih menarik,
acara dilengkapi games dengan berbagai hadiah menarik
yang menyemarakan suasana.MPRU III
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Pertamina Memajukan
Daerah Tertinggal
Jakarta – PT. Pertamina
(Persero) terus berupaya
memajukan daerah tertinggal
lewat program peningkatan
pendidikan dan bedah desa.
Program bina lingkungan
yang diwujudkan oleh
Small Medium Enterprise
dan Social Responsibility
(SME & SR) Partnership
Program ini merupakan
kelanjutan dari Kerjasama PT.
Pertamina (Persero) dengan
Kementerian Pembangunan
Desa Tertinggal pada Maret
lalu.
Program peningkatan
pendidikan dan bedah
desa diwujudkan SME
& SR Partnership dengan
sejumlah kegiatan yakni:
Program Beasiswa Pembe
lajaran Jarak Jauh S1 PG
SD, Pemberdayaan Gur u
SD melalui Program Pe
ningkatan Kualitas Guru
Terintegrasi dengan Lesson
Study, Beasiswa Khusus
S1 bagi Putra Daerah, serta
Program Bedah Desa Mandiri.
Keempat program tersebut
secara resmi diluncurkan oleh
President Director & CEO
Pertamina Karen Agustiawan,
didampingi Finance Director
M. Afdal Bahaudin, Coor
dinator SME &
SR Partn ership
Program Hari
Subagya,
(10/8)

Kegiatan yang digelar
di lantai M, Kantor Pusat
Pertamina ini juga dihadiri
jajaran Komisaris Pertamina,
Menteri Negara Pembangunan
Desa Tertinggal Helmi Faisal,
Dirjen Pendidikan Dasar
Kementerian Pendidikan
Nasional Prof. Suyanto,
perwakilan dari Kementerian
Negara BUMN,dll.
Dalam kesempatan
tersebut President Director
& CEO Pertamina Karen
Agustiawan menyampaikan
kegiatan ini sebagai wujud
tanggung jawab Pertamina
kepada masyarakat. “Perta
mina terus berupaya menja
lank an bisnis dan telah
memb erikan andil dengan
mengembalikan sebagain
keuntungan bagi masyarakat
melalui program tanggung
jawab sosial dalam bidang
pemberdayaan masyarakat,
lingkungan, pendidikan dan
lain-lain,”jelasnya.
Untuk program kali ini
memang difokuskan pa
da pendidikan dan bedah
desa di kawasan Indonesia
Timur bekerja sama dengan
Kementerian Negara Pem
bangunan Desa Tertinggal,
sebagai tindak lanjut not a
kesapahaman yang ditanda
tangani pada 20 Mei lalu.
Sementara itu Coordinator
SME & SR Partnership Pro
gram Pertamina A. Hari
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Strategi
Pencapaian KPI
2011 di RU III Plaju

President Director & CEO Pertamina Karen Agustiawan didampingi Finance
Director M. Afdal Bahaudin melihat maket lokasi program bedah desa mandiri
Pertamina di Salawati Selatan dan Klamono, Sorong.

Sub agya menyampaikan
program bina lingkungan yang
baru diluncurkan tersebut
baik pada pengingkatan
pendidikan dan bedah desa
dilakukan secara terintigrasi.
“Di pendidikan ini kita lakukan
seleksi penerima beasiswa
S1 putra putri terpilih dimana
setelah mereka menyelesaikan
pendidikannya harus kem
bali ke daerah asalnya. Se
mentara program bedah
desa selama 3 tahun akan
dis entuh dengan program
bina lingkungan unggulan dan
infrastruktur, dan diharapkan
pada tahun ke 4 menjadi desa
mandiri yang menjadi mitra
Pertamina. Pengawasan desa
mandiri pengawasan akan
dilakukan oleh putera puteri
terpilih penerima beasiswa
yang telah kembali ke daerah

asalnya,”jelasnya.
Para penerima manfaat
program beasiswa yang
didatangkan dalam peluncuran
program memberikan apresiasi
kepada Pertamina yang peduli
pada masyarakat khususnya
di kawasan Indonesia Timur,
“Tanpa bantuan Pertamina,
kami guru-guru di daerah
tertinggal tidak ada daya
untuk melanjutkan pendidikan
hingga S1. Ilmu yang saya
dapat nantinya akan saya
bagikan dengan sesama guru
yang belum mendapatkan
kesempatan, dan tentu saja
efeknya akan meningkatkan
kualitas pendidikan anak
sekolah,” papar Oktofianus
Tenistuan, Guru SDN Oekaet,
NTT yang mendapatkan bea
siswa Pemb elajaran Jarak
Jauh S1 PGSD.MPDSU

Pengundian Pertamax & Fastron Go to Monza, Italy
Jakarta – Tujuan dari undian ini yang
diadakan sejak 15 Mei – 31 Juli 2011
lalu adalah untuk membangun rasa
kepedulian kita semua terhadap pebalap
muda Indonesia yang secara kebetulan
usianya masih sangat muda dan
prestasinya cukup baik. Pertamina
bersama sponsor lainnya sangat
mendukung Rio Haryanto di ajang
balap GP3 series. Demikian di
sampaikan VP Communication
Corporat M. Harun pada saat
pengundian Pertam ax dan
Fastron Go To Monza, Italy di
Jakarta, (5/8).
“Kebanggaan tidak ter
kira ketika bendera Merah
Putih berkibar dan Indonesia
Raya dikumandangkan di dua ke
juaran GP3, yaitu di Jerman dan
Budapest. Ini merupakan salah satu
cara untuk mengangkat citra Indonesia di
kancah internasional,” ujar Harun.
Selain itu, lanjutnya, dengan adanya undian ini menunjukkan

kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pertamina ingin mengajak
masyarakat untuk terlibat langsung dalam mendukung pebalap
nasional Indonesia yang sedang berlaga. “Karena dukungan moril
berdampak besar bagi keberhasilannya,” kata Harun lagi.
Menurut Harun, sampai dengan akhir program jumlah SMS
yang masuk mencapai 76.000. Pembelian Fastron mencapai lebih
dari 300 pengirim, serta yang menggunakan jasa layanan Bank
Mandiri, total rekening yang terlibat dalam kegiatan ini adalah
82.000 lebih rekening dengan jumlah transaksi diatas 147.000.
“Ini merupakan jumlah yang cukup lumayan untuk tahap awal.
Saya harapkan program ini sebagai apresiasi bagi para pemenang
bisa dilakukan dengan baik dan di masa mendatang akan tetap
bekerja sama lagi,” tandasnya.
Sementara itu 15 orang yang mendapatkan kesempatan
nonton secara live GP3 di Monza, Italy adalah Maryanto, Mu
hammad Fauzan, Indri Wahyuni, Olivia Dewi Sri Tanjung, Rudy,
Nanang Cita Rahardja, dan Legowo untuk pemenang Pertamax.
Ibnu Harsono, Dr. Y. Charles Arietiyanto, dan Seven Sitohang
sebagai pemenang Fastron. Sedangkan pemenang yang meng
gunakan Mandiri Debit adalah nasabah KCP Jakarta Rawamangun
Pegambiran (60006971604), KCP Jakarta Taman Kebon Jeruk
(1170097027965), KCP Jakarta Grand Wijaya (1260005995336),
KCP Bogor Warung Jambu (1330004430104), dan KCP Jakarta
Kawasan Komersial Cila (1270004402127).MPNDJ
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:

HR Contact Center

(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB)
Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau
email : sdmcontactcenter@pertamina.com

SHARING MODUL TALENT
MANAGEMENT OLEH SAP INDONESIA
Jumat, 5 Agustus 2011 bertempat di
Lantai Ground – Gedung Utama, Kantor
Pusat Pertamina telah berlangsung
kegiatan Sharing Modul Talent
Management oleh SAP Indonesia yang
membahas mengenai pemanfaatan
modul-modul HR untuk mendukung
proses bisnis HR. Kegiatan ini
bertujuan untuk meningkatkan
utilisasi ERP Modul HR dalam upaya
mempersiapkan salah satu objective
HR Transformation, yaitu Integrated
HR Information System. Dengan
Integrated HR Information System
diharapkan HR ke depan dapat
bekerja lebih cepat dan didukung
dengan Teknologi Informasi yang
terintegrasi.
Acara yang berlangsung mulai
pukul 08.00 sampai dengan pukul
11.00 WIB dihadiri oleh hampir 100% undangan yang terdiri dari para
perwakilian Pekerja HR mulai dari level VP, Manager dan para Senior Analyst terpilih

yang berada di kantor pusat serta beberapa undangan khusus yang mewakili Fungsi
CSS, dimana pihak CSS banyak terlibat dalam proses kerja HR yang terkait dengan
Teknologi Informasi dan sistem SAP.
Bapak Ahmad Bambang yang merupakan SVP HR Development yang turut
hadir dan memberikan kata sambutannya pada saat pembukaan acara, juga secara
kooperatif ikut memberikan banyak arahan selama proses sharing berlangsung. Beliau
mengatakan bahwa kebutuhan teknologi Informasi untuk mendukung pekerjaan di
fungsi HR adalah kebutuhan yang mendesak yang harus diwujudkan segera.
Sebagai pengantar – Ibu Gustini Raswati yang merupakan Manager Information
System and Communication HR menyampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan
fungsi HR dan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan objective
Integrated HR Information System. Kemudian acara dilanjutkan dengan penjelasan
dari SAP Indonesia mengenai Modul Talent Management dan fasilitas yang dimiliki oleh
sistem untuk mendukung pekerjaan HR khususnya dalam hal People Development.•
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Kegiatan CIP :
Diakui Nasional dan Internasional

To Be PQA Examiner...
Dalam acara penyusunan code of quality management, yang dihadiri oleh General
Affairs Director beberapa waktu lalu, penulis berkesempatan mengeluhkan sulitnya
menghadirkan Examiner dari unit-unit bisnis bagi penugasan asesmen PQA. Secara
singkat beliau menyampaikan, inilah problem klasik yang dijumpai pada perusahaanperusahaan yang multitasking dan perlunya penentuan prioritas kegiatan. Tentu saja, hal
seperti ini tidak hanya dialami bagi pelaksanaan PQA saja, namun juga bagi kegiatan
taskforce lainnya.
Walaupun sebenarnya penugasan Examiner PQA ini telah didasarkan atas Surat
Perintah Direktur dan juga jadwal penugasannya pun telah diinformasikan jauh-jauh
hari sebelumnya, namun hal itu ternyata tidaklah cukup menjadi jaminan lancarnya
pelaksanaan asesmen sesuai jadwal yang ditetapkan. Inilah dinamikanya, untuk itu plan
A, dan plan B, atau bahkan plan C masih tetap diperlukan hingga hari-hari terakhir.

Gambar 1,2,3 Tim Examiner PQA

Alhamdulillah, proses asesmen
PQA 2011 bagi 12 Aplikan/Unit Bisnis
di lingkungan Directorate M&T dan
beberapa Anak Perusahaan sudah
dapat diselesaikan. Tahap berikutnya
dari rangkaian kegiatan asesmen ini
adalah finalisasi feedback report dan sidang Dewan Judge yang akan diselesaikan hingga
akhir bulan September mendatang.
Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya patut disampaikan kepada seluruh
Tim Examiner yang terlibat, dan hal yang sama juga disampaikan kepada atasan
examiner masing-masing, atas dukungannya terutama dalam me release penugasan
examiner-examiner dimaksud. Tanpa dukungan semua pihak, termasuk tim penyusun
Dokumen Aplikasi unit bisnis, maka mustahil hal ini dapat terlaksana. Bagaimanapun
upaya meningkatkan kinerja Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan dalam rangka
mewujudkan Pertamina sebagai World Class Company merupakan tanggung jawab kita
bersama seluruh insan Pertamina, yang salah satunya melalui asesmen PQA berbasis
KKEP ini.
PQA berbasis KKEP ini mencoba memotret Unit Bisnis dalam 4 perspektif yaitu:
Stakeholders Value & Tantangan Bisnis, Internal Organisasi, Tenaga Kerja, Pelanggan;
dan menemukan kelebihan dan kelemahan yang ada serta menyampaikannya dalam
bentuk Feedback Report bagi upaya perbaikan kinerja Unit Bisnis/Anak Perusahaan. Di
sisi lain, PQA berbasis KKEP juga bermanfaat sebagai ajang berbagi keberhasilan dan
pembelajaran antar Unit Bisnis dan Examiner.
Fakta telah menunjukkan bahwa pengalaman menjadi seorang Examiner tidak hanya
bermanfaat bagi diri Examiner sendiri namun juga bagi Unit Bisnis dimana Examiner
tersebut bekerja, dan ini bukanlah sebuah kebetulan jika jajaran Manajer dan Pimpinan
Unit Bisnis yang ada saat ini ternyata beberapa diantaranya pernah menjadi seorang
Examiner PQA.
Maju terus PQA, mari bergabung dalam jajaran Examiner Pertamina (ExPert), dan
dukungan anda semua adalah energy yang tak kan pernah habis.•

Setelah hampir dua dekade kegiatan Continuous Improvemet Program (CIP)
dilaksanakan di sentra operasi/produksi Perusahaan sudah saatnya untuk bisa menuju
suatu fase atau langkah yang lebih maju sebagai suatu konsep yang mampu mendorong
para pelakunya untuk selalu menjadikannya sebagai pedoman dalam kegiatan sehari-hari.
Dari ribuan ide improvement yang dihasilkan selama ini mungkin hanya sebagian
kecil yang melihat dan memperhatikannya. Mungkin juga berlalu begitu saja seperti
angin lalu karena menganggap kegiatan ini hanya sesaat sampai batas konvensi atau
selesai presentasi saja. Namun kemudian berulang-ulang selama bertahun-tahun
berlangsungnya kegiatan CIP, keinginan untuk selalu menuangkan suatu ide perbaikan
dan improvement dengan cara ikut serta pada setiap pelaksanaan konvensi/presentasi
ibarat seperti candu bagi para pekerja.
Tanpa disadari proses seperti ini sebenarnya adalah proses berkelanjutan yang terjadi
dan membudaya di hati para pekerja yang menghasilkan ribuan proses improvement
dalam berbagai proses pelaksanaan pekerjaan tanpa harus berharap terhadap adanya
pengakuan atau penghargaan dari pihak luar perusahaan.
Sungguh membanggakan bahwa setelah melalui
perjalanan selama kurang lebih dua dekade ini dalam
tahun ini hasil kegiatan CIP telah mendapatkan
pengakuan (recognition) yang baik dari pihak eksternal
perusahaan, baik di lingkungan nasional maupun
internasional. Seperti yang sudah diinformasikan
sebelumnya penghargaan dimaksud adalah :
1. Mendapatkan Merit Award pada
penyelenggaraan International Exposition
on Team Excelence ( IETEX) pada
penyelenggaraan Konvensi di Singapura
beberapa waktu lalu. Pengakuan ini diraih
oleh salah satu gugus / kelompok kerja
yang telah melakukan suatu improvement
sebagai salah satu wakil Perusahaan.
2. Mendapatkan “Special Recognition for
Enterprise Intellectual Capital” dalam penghargaan Komet
dari MAKE Study karena kegiatan CIP diakui sebagai
sumber asset pengetahuan yang paling penting dalam Knowledge Management
Pertamina (KOMET).
Dua item penghargaan diatas merupakan pengakuan dan dapat menjadi identifikasi
bahwa keberadaan kegiatan CIP ini telah menuju fase yang lebih maju yaitu adanya
pengakuan dari pihak eksternal perusahaan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan CIP
yang dilakukan oleh seluruh level pekerja
Selama ini pengakuan/ penghargaan yang diberikan lebih banyak diperoleh dan
diharapkan dari lingkungan internal perusahaan berupa hasil pelaksanaan konvensi
/ presentasi rutin disetiap sentra operasi perusahaan dan juga ditingkat korporat.
Penghargaan dan pengakuan yang diberikan sifatnya hanya penghargaan dalam bentuk
phisik yang kadangkala dalam waktu singkat bisa terlupakan begitu saja.
Sejak diimplementasikannya KOMET di perusahaan, dalam 3 (tiga) tahun terakhir
ternyata telah menjadi sarana dalam mempromosikan keberadaan kegiatan CIP karena
bisa menjadi salah satu sumber Knowledge perusahaan secara rutin dan terprogram.
Dokumentasi dan sharing knowledge hasil ide perbaikan dan improvement para pekerja
dapat dilakukan disini secara baik sehingga dari sinilah salah satu pintu yang membuka
kepada pihak external perusahaan tentang keberadaan dari hasil kegiatan CIP ini.
Dari perkembangan ini tentunya penghargaan dan pengakuan (reward & recognition)
yang diperoleh dari pihak eksternal sekaligus telah membantu perusahaan tidak hanya
dalam hal kontribusi proses bisnis namun juga telah membantu perusahaan dalam hal
pencitraan kepada dunia luar. Hal ini telah sejalan dengan program perusahaan dalam
rangka pencapaian rencana dan target perusahaan melalui ide-ide dan inisiatif dari
seluruh lapisan pekerja.
Ide inovasi ataupun improvement mulai saat ini haruslah menjadi bagian proses yang
menjalankan roda proses bisnis di perusahaan, karena tanpa disadari pengakuan tersebut
telah datang sendiri dari pihak eksternal. Berbanggalah para pekerja yang selalu aktif
melakukan improvisasi dalam pekerjaan, jangan pernah berhenti …..dan lanjutkan!!!•

oleh Adriwal (Tim Quality Management - Dit.GA)

Oleh : Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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
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Definisi Arsip berdasarkan
UU No. 7 Th.1971, yaitu
naskah-naskah yang dibuat dan
diterima oleh lembaga-lembaga
Negara dan Badan badan
Pemerintah dalam bentuk corak
apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok,
dalam rangka pelaksanaan
kegiatan Pemerintahan.
Ada terdapat tiga tata
kearsipan dalam kegiatan
utama, yaitu Penciptaan
arsip / warkat, Pemilihan
arsip, Pengendalian arsip.
Selain tata kearsipan terdapat
juga langkah-langkah dalam
pengendalian arsip, yaitu perlu
adanya suatu perencanaan
penciptaan formulir/
warkat antara lain berupa
standarisasi, penghapusan, dan
penggabungan formulir.
Buku ini hanyalah sebagai
alat bantu yang tidak dapat
bekerja sendiri tanpa usaha
keras dari sumber daya
manusia yang terlibat, secara
proaktif dan kreatif mempelajar
i,melaksanakan,mengevaluasi
,mengkomunikasikan,mengore
ksi,mengembangkan sehingga
dapat memberikan layanan
yang berkualitas dan standar
dimanapun sumber daya
manusia belajar. Hanya dengan
layanan berkualitas dan standar
yang baik, institusi pendidikan
menjadi berjiwa.
Di sisi lain, uraian yang
dijelaskan akan membing
para pembaca untuk lebih
menguasai seni kearsipan
secara detail dari tingkat amatir
hingga professional dengan
tujuan membantu menguasai
keterampilan pengelolaan
kerasipan terkait dengan bidang
administrasi perkantoran.
PERPUSTAKAAN

MP
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DUMAI - Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1432 H,
Persatuan Wanita Patra (PWP) RU II Dumai membagikan 300 paket
sembako @ Rp. 100.000 untuk keluarga pra sejahtera di sekitar lingkungan
kompleks perumahan RU II Dumai, pada (25/7).
Pemberian paket sembako tersebut diberikan secara seremonial di
Gedung Jasmine kepada perwakilan keluarga pra sejahtera di enam lokasi
sekitar operasional RU II, antara lain RT 01 & RT 04 Kelurahan Bukit Datuk,
RT 13 Kelurahan Bukit Timah, Daerah Klampis Ireng Bukit Timah, Area
Kompleks Perumahan Bukit Datuk, dan Yayasan Al Ummi.
Pada kesempatan ini, dr. Azrida Andi mewakili ketua PWP RU II,
mengatakan bahwa program penyaluran bantuan untuk keluarga pra
sejahtera ini merupakan salah satu kegiatan yang dicanangkan oleh
PWP RU II bidang sosial budaya. “Semoga pemberian paket sembako
ini bermanfaat bagi keluarga yang menerima,” ujar Azrida.MPRU II

Foto : RU II

PWP RU II Salurkan Paket Sembako untuk Keluarga Pra Sejahtera

PWP Dit. Umum Salurkan Beasiswa
Jakarta – Dalam rangka tahun ajaran baru PWP Direktorat Umum
memberikan beasiswa kepada siswa SD, SMP dan SMA, yang merupakan
anak-anak dari mitra kerja di lingkungan Kantor Pusat Pertamina, pada
26/7). Beasiswa tersebut diberikan untuk 115 siswa SD @ Rp. 650.000,
100 siswa SMP @ Rp. 850.000, dan 100 SMA @ Rp 1.000.000.
Beasiswa tersebut diserahkan oleh Ketua PWP Dit. Umum Heny
Waluyo di Gedung Utama Pertamina Lt 21. Heny Waluyo berharap agar
para siswa yang mendapatkan beasiswa PWP ini, dapat berprestasi di
sekolahnya masing-masing.MPWNR

Pemberian Beasiswa
di Dit. Pemasaran & Niaga
JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Pemasaran &
Niaga menyerahkan bantuan beasiswa untuk putera-puteri outsourcing
di lingkungan Direktorat MNT, di Lantai Ground Gedung Utama, pada
(29/7).

Foto : WNR/Pertamina
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Acara dihadiri Ketua PWP Direktorat Pemasaran & Niaga Ninik
Djaelani Sutomo, Wakil Ketua Ny. Suhartoko, dan pengurus lainnya.
“Beasiswa ini dimaksudkan untuk membantu biaya pendidikan yang
dirasakan semakin mahal. Juga untuk memberikan motivasi bagi pekerja
yang tentunya meringankan biaya yang dikeluarkan,” kata Ibu Ninik.
Jumlah penerima beasiswa adalah SD (118 siswa), SMP (72) dan SMA
(45). Bantuan untuk setiap siswa adalah Rp 650.000 untuk SD, Rp 850.000
untuk SMP dan Rp 1.000.000 untuk SMA.MPUHK/Vivi Silvia Januar

kRONIKA

Manajer Geologi & Geofisika,
Eksploitasi,
PT Pertamina EP

udi priyoko

Kunjungan Mahasiswa Politeknik Negeri
Samarinda ke RU V Balikpapan

ITSM Process Manager,
IT Solution,
CSS,
Direktorat Umum

Balikpapan – RU V Balikpapan menerima kunjungan
81 mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, pada (10/6).
Mahasiswa jurusan Akuntansi ini berkunjung dengan tujuan
untuk mendapatkan gambaran umum proses kerja, khususnya
dalam sistem akuntansi perminyakan yang diterapkan di RU V
Balikpapan. Mereka mendapatkan penjelasan mengenai kilang
RU V dan diberi kesempatan melihat langsung proses kerja
di kilang RU V. Termasuk memahami bagaimana sistem tata
kelola akuntansi yang dilakukan di RU V Balikpapan. Diharapkan dengan adanya kunjungan seperti ini dapat membawa
manfaat yang nyata bagi peserta.MPRU V

atihuta PV

Program Management Office Manager,
Business Demand,
CSS,
Direktorat Umum

General Manager Fuel Retail Marketing
Region VII,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Marketing & Trading Directorate

PLAJU - GM RU III Irwan menyaksikan serah terima
jabatan (sertijab) Reliability Manager dari Afdal Martha
kepada Nandang Kurnaedi, pada (4/7). Nandang
sebelumnya menjabat sebagai Maintenance Execution
Manager, Operation & Manufacturing Refinery Unit VI
Balongan. Sedangkan Afdal mendapat tugas baru sebagai
Maintenence Planning & Support Manager, Operation &
Manufacturing Refinery Unit II Dumai.MPRU III

Foto : RU III

Foto : KUN/Pertamina

Fuel Industry & Marine Marketing
Region III Manager,
Fuel Industry & Marine Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Marketing & Trading Directorate

GM RU III Irwan Lantik
Reliability Manager RU III

SERAH TERIMA JABATAN OIL MOVEMENT SECTION HEAD DAN BUDGET
& PERFORMANCE SECTION HEAD RU VI
Balongan – Wawan Sumarwan dan Agus Surachman resmi menjalani
prosesi pengukuhan untuk menduduki jabatan baru sebagai Oil Movement
Section Head dan Budget & Performance Section Head menggantikan Section
Head sebelumnya, pada (13/7).
Pengukuhan disaksikan oleh Manager Production Iwan Sumantri, Manager
RPO Ivan Airlangga, serta SMOM Ignatius Tallulembang. Dalam sambutannya,
SMOM Ignatius Tallulembang menuturkan kepada para Section Head yang
baru untuk dapat memberikan penyegaran di lingkungan kerja, dengan
cara menghilangkan metode-metode lama yang tidak efektif untuk dapat
memberikan hasil yang nyata di dalam perusahaan. Ini perlu dilakukan untuk
dapat menghasilkan kinerja yang terbaik guna mencapai visi dan misi kilang
terunggul di Asia Pasifik pada tahun 2015.MP RU VI

wahyu riyadi

Fuel Retail Marketing Region VIII Manager,
Fuel Retail Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Marketing & Trading Directorate

sigit pranowo

Sales Region VII Manager,
Lubricants,
Petroleum Product Marketing & Trading,
Marketing & Trading Directorate

PERTAMINA TRADING GOLF TOURNAMENT

Foto : TATAN/Pertamina

Foto : WNR/Pertamina
Foto : WNR/Pertamina

Upstream & Corporate Application
Development Manager,
IT Solution,
CSS,
Direktorat Umum

Foto : RU V

kuncoro kukuh

Foto : KUN/Pertamina

Manager Geologi & Geofisika,
EOR Eksplorasi & Pengembangan
PT Pertamina EP

adi nugroho
Foto : KUN/Pertamina
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Jakarta – Kembali Human Resources Pertamina
Eksplorasi dan Produksi menerima calon pekerjanya
yang masuk dalam program Bimbingan Profesi Sarjana
(BPS) jurusan Keuangan yang berjumlah 33 orang.
Dalam kesempatan tersebut penyematan tanda peserta
dilakukan oleh Direktur Keuangan Pertamina EP, Andri
T. Hidayat di Auditorium Pertamina Learning Center
Simprug, Senin (1/8). Menurut Andri, pendidikan yang
dilakukan sebelum memasuki dunia kerja adalah untuk
mempersiapkan calon pekerja Pertamina dan juga untuk
membentuk pola pikir dan pola kerja dari calon pekerja
tersebut. “Nantinya selama 4,5 bulan akan dibina dan
dididik menjadi pekerja Pertamina sesuai dengan visi dan
misi perusahaan,” katanya. “Ada beberapa hal yang harus
diperhatikan sebagai calon pekerja Pertamina, khususnya
di Direktorat Keungan harus menjunjung tinggi etika bisnis
perusahaan, jujur, dan disiplin,” kata Andri.MPNDJ

YUdi YUGANTORO

arief prianto

Foto : KUN/Pertamina
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BPS KEUANGAN PEP DIBUKA

mahmudun

Foto : KUN/Pertamina
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KITA

JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo,
melakukan pukulan pertama di hole 10 pada kejuaraan golf yang dise
lenggarakan Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina di padang
golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada awal Juli ini. Dalam
turnamen 18 hole ini diikuti sekitar 70 peserta, dan Hang Yan Guan berhasil
sebagai pemenang The Best Gross, sementara pemenang The Best Net
diraih Abdul Manan, dan pada turnamen ini seorang peserta, Taufik Husni
berhasil memboyong mobil New Camry setelah berhasil dalam pukulan
hole in on-nya.MPTATAN

Foto : RU VI

Foto : WNR/Pertamina

Foto : PEP Region Sumatera

Foto : PEP Region Sumatera

POSISI
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anak perusahaan

Jakarta – PT Elnusa Tbk. pada Semester I tahun
2011 meraih dua penghargaan profesional keselamatan
kerja dari Total E&P Indonesie. Penghargaan pertama
diperoleh untuk kegiatan Seismic Acquisition 3D Transition
Zone Survey 2009 – 2010 di Kawasan Central Tunu,
Kalimantan Timur yang berhasil mendapatkan Health,
Safety & Environment Satisfactory Result. Penghargaan
kedua, untuk pekerjaan Well Intervention Activity 514.608
manhours, kategori High Risk Construction dengan
mendapatkan Mahakam Award 2010.
Penghargaan ini menjadi bukti Elnusa selalu
mengedepankan standar keselamatan kerja tinggi guna
tercapainya optimalisasi operasi dan juga kepuasan
pelanggan. Melanjutkan penerapan keselamatan kerja
sebagai prinsip utama dalam kegiatan operasi, Elnusa
juga mengimplementasikan Team Up for Safety untuk
proyek yang baru berjalan di bisnis seismic marine se
hingga meningkatkan level of confidence dari customer
untuk menggunakan layanan Elnusa.
Terkait kegiatan sismic transition zone, Elnusa telah
membentuk joint venture company bersama CGGVeritas,
perusahaan multinasional yang dalam 5 tahun terakhir
merupakan partner Elnusa. Dalam waktu dua bulan
setelah eksistensi PT Elnusa CGG Veritas Seismic yang
mengoperasikan kapal seismik pertama berbendera
merah putih, anak perusahaan Elnusa ini sudah berhasil
meraih kontrak sebesar USD8,5 juta.
Nilai kontrak tersebut masing-masing untuk pekerjaan
Survey Seismic Marine 3D di Selat Madura yang
berlanjut ke perairan Laut Jawa. Pada akhir Juli 2011,
menuju perairan Malaysia untuk mengerjakan proyek 2D.
Untuk pencapaian target akhir tahun, kontrak-kontrak
baru terus dikejar secara intensif. Prospek terdekat,
yaitu untuk menggarap perairan Kutai, Kalimantan
Timur dan perairan Jawa Barat di utara Karawang.
Diproyeksikan, pendapatan dari keseluruhan bisnis
seismic perairan dapat memberikan kontribusi 25% dari
target pendapatan segmen jasa hulu migas Elnusa per
akhir tahun 2011.MPELNUSA/DSU

PEP-CSS Tandatangani
Kesepakatan Bersama
JAKARTA - Bertempat di Gedung Annex Lantai 1,fungsi
Corpeorate Shared Service (CSS) Direktorat Umum dan
Pertamina EP menandatangani Dokumen Kesepakatan
Bersama Charge Back 2011 PT Pertamina EP, pada
Selasa (9/8).
SVP CSS Burhanudin AE menyatakan bahwa
penandatanganan ini merupakan suatu perikatan secara
tertulis dan sekaligus menjadi suatu tanggung jawab
apa yang diperjanjikan. “Kami sangat akan berterima
kasih bilamana dalam perjalanan layanan yang kami
berikan, Pertamina EP dapat memberikan masukan.
Karena dengan cara itulah, kami akan bisa tumbuh
untuk selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan
dalam memberikan pelayanan kepada customer,” kata
Burhanudin.
Sementara Pjs. Presiden Direktur PEP Syamsu Alam
menyatakan bahwa bantuan dari CSS tetap diperlukan
karena masih banyak masalah dan ketidakpahaman
teman-teman Pertamina EP dalam aplikasi SAP, dll.
“Kalau ada kesulitan, tentu akan kami sampaikan ke
pada CSS,” ujar Syamsu. “Apalagi bisnis Pertamina
EP sebagai PSC, mungkin agak berbeda dengan yang
lain.”
Charge back berkaitan dengan tagihan dari CSS
yang telah memberikan layanan kepada para customer,
yaitu fungsi dan anak perusahaan yang membutuhkan,
kemudian ditagihkan kepada para customer. Tagihan ini
disebut inter company transaction.MPUHK
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PT Pertamina Tongkang Luncurkan ‘Oil Barge’
BATAM - Sesuai den gan
penandatanganan MoU an
tara PTK dengan BH Marine
untuk pembangunan empat
set oil barge, akhirnya pada
15 Juni 2011 diluncurkan oil
barge Patra 2301. Peluncuran
dilakukan secara simbolis

oleh Direktur Keuangan PT
Pertamina Tongkang (PTK)
Endang SSKH di Galangan
BH Marine, Batam.
Selanjutnya, oil barge
Patra 2302, Patra 2303 dan
Patra 2304 juga diluncurkan
pada (20/6), (30/6) dan (9/7)

di Galangan BH Marine,
Batam.
Direktur Keuangan PTK
Endang SKKH mengharapkan
seluruh pembangunan kapal
baru dapat diselesaikan se
suai dengan target wakt u
yang ditetapkan. “Peluncuran

kapal baru ini nantinya akan
menambah arm ada PTK
dan menggantikan arm a
da PTK yang sudah lama
seh ingga diharapkan akan
meningkatkan profit peru 
sahaan,” ujar Endang.MP PTK

PT. PDSI Laksanakan Training KPI Utilisasi mySAP
BANDUNG - Dalam upaya
meningkatkan Utilisasi Sis
tem ERP, PT Pertamina
Drilling Services Indonesia
(PDSI) bekerja sama dengan
Corporate Shared Service
(CSS) melalui fungsi Integrated
Change Management (ICM)
melaksanakan training KPI
Utilisasi ERP.
Training KPI Utilisasi ERP
PT. PDSI berlangsung di
Bandung, yang dimulai pada
tanggal 13 Juli dan berakhir
23 Juli 2011. Total peserta
training KPI Utilisasi ERP
PDSI adalah 60 peserta yang
dibagi dalam tiga batch, terdiri
dari para pengguna ERP baik
Kantor Pusat maupun dari
Area Operasi.
Materi yang disampaikan
dalam training ditekankan
kepada proses MMNH yang

didalamnya berisi materi
Purchasing Overview, Pur
chase Requisition, RFQ,
Purchase Order, Goods
Rec eipt & Service Accep
tance, Procure to Pay (P2P),
Account Payable, Budgeting,
Master Data, dan Account
Receivable sebagai materi
suplemen. Khusus batch 3,
ditambahkan materi Inventory
Management Non Hydro
karena modul tersebut baru
diimplementasikan di PDSI.
Kegiatan training dibuka
oleh VP General Affair & Hu
man Resources PDSI Suherdi,
dan dihadiri Ketua Tim KPI
Utilisasi ERP Sugiarto.
Dalam sambutannya,
Suherdi menyatakan bahwa
implementasi ERP adalah
bagian dari sistem guna
mend ukung proses bisnis

Foto :PDSI

Elnusa Raih 2 Penghargaan
Profesional Hulu Migas
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perusahaan agar berjalan
dengan baik. “Saya harapkan
para pekerja yang mengikuti
training kali ini nantinya
bisa mengimplementasikan
ilmu yang didapat, karena
kalian adalah ujung tombak
perusahaan,” ungkap Su
herdi.
Dengan banyaknya trai
ning yang dilakukan oleh

fungsi ICM CSS, diharapkan
pekerja dapat memaksimalkan
utilisasi system ERP dalam
menjalankan proses bisnisnya.
Dengan kemampuan pe
kerja yang andal, niscaya
upaya Pertamina menjadi
perusahaan energi nasional
kelas dunia akan segera ter
wujud.MP PDSI

PEP Adakan Simulasi ‘Emergency Response’ dan
‘Medical Evacuation’
Bunyu – Pertamina EP
(PEP) Field Bunyu menga
dakan Simulasi Emergency
Response dan Medical Eva
cuation, pada (28/7). Pada
kesempatan ini dilakukan
juga pelantikan Tim First Aid
Filed Bunyu dan pemberian
Penghargaan PEKA.
Field Manager PEP Field
Bunyu M. Ruwahyono me
ngatakan bahwa simulasi
ini diadakan untuk melatih
kesiapan dalam mengatasi
kondisi darurat yang bisa
terjadi kapanpun dan di
manapun, termasuk di ling
kungan perkantoran dan ins
talasi produksi, seperti di
lapangan PEP Field Bunyu.
Simulasi dimulai dengan
skenario insiden kebakaran
di salah satu ruangan lantai
1 Kantor Besar PEP Field
Bunyu. Ka. HSE Fild Bunyu
menerima laporan kejadian
dari salah satu pekerja dan
segera memerintahkan fire
truck untuk datang ke tempat
kejadian.
Sirine dibunyikan, selu

ruh power listrik di kantor
PEP Field Bunyu dimatikan.
Seluruh pekerja dan mitra
dievakuasi dari gedung me
nuju tempat berkumpul di
master point, dan dilakukan
pendataan pekerja dan para
mitra oleh masing-masing
fungsi. Fire truck tiba ditempat
kejadian bersama Tim Ope
rasi Keadaan Darurat (OKD)
dan segera melakukan pema
daman kebakaran.
Saat memadamkan ke
bakaran, Tim OKD mene
mukan satu korban dengan
api yang masih menyala di
baju. Tim OKD segera me
madamkan api tersebut dan
mengevakuasi korban ke
tempat yang aman.
Kemudian, ambulance
beserta tim medis Field Bunyu
tiba di tempat kejadian. Tim
medis melakukan pemerik
saan dan memberikan per
tolongan pertama kepad a
korban. Pada saat bersamaan
koordinator fungsi melaporkan
kekurangan dua karyawan.
Tim OKD kembali melakukan

Foto : WNR/Pertamina

KIPRAH

fire rescue dan menemukan
mereka dengan dibantu first
Aider untuk mengamankan
korban. Kondisi korban dalam
keadaan luka ringan dan tidak
mengalami ganguan yang
serius.
Korban kebakaran perta
ma mengalami luka bakar
cukup luas dan mengenai

daerah muka sehingga ber
potensi membahayakan ji
wa. Dokter Field Bunyu me
mutuskan untuk merujuk
korban. Karena kondisi laut
tidak memungkinkan untuk
evakuasi, maka pasien dibawa
ke Pertamedika Balikpapan
menggunakan helikopter.
MP
ADP/WNR
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FRM Region VII Dukung UKM Seni Tari Unhas
di Ajang Seni Intternational
Foto : FRM REG. III

MAKASSAR - Fuel Retail
Marketing Region VII Makassar
mendukung penuh kontingen
UKM Seni Tari Universitas
Hasanuddin dalam ajang 25th
International Golden Karagöz
Folk Dance Competition yang
berlangsung di Kota Bursa,
Turki pada 7 – 13 Juli 2011.
Ajang yang mengikut
sertakan beberapa tarian
tradisional dalam kompetisi
tarian se-dunia guna mem
perkenalkan sekaligus
mengharumkan nama In
don esia di forum int ern a
sional melalui kes enian
atau kebudayaan rakyat.
Dengan dukungan tersebut,
FRM Region VII berperan
aktif dalam usaha promosi
kepariwisataan Indonesia,
untuk memperkokoh posisi
Indonesia sebagai daerah
tujuan wisata terkemuka
dunia,Visit Makssar 2011 dan
Visit Sul-Sel 2012 di forum
internasional.
UKM Seni Tari Universitas
Hasanuddin yang mulai dari
berangkat sampai di Kot a
Bursa Turki “dianggap de
legasi dari Pertamina” oleh
masyarakat maupun para

TBBM Tanjung Gerem
Terima Kunjungan
Wartawan Banten

Kontingen UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin sedang beraksi dalam ajang
25th International Golden Karagöz Folk Dance Competition di Turki.

Indonesia berhasil masuk
final bersama 14 negara lain
nya, yakni Bulgaria, Cina,
Georgia, India, Turki, Kazakh
stan, Costa Rica, Lithuania,
Hungaria, Meksico, Romania,

Rusia, Slovakia, dan Yunani.
Sebelumnya, tim Indonesia
mengikuti babak semifinal
yang dilaksanakan selama
empat hari.MPFRM REG. VII

Surabaya – Pemasaran
Jatimbalinus bekerja sama
dengan Palang Merah In
d o n e s i a K o t a S u r a b a y a
mengg elar kegiatan donor
darah yang bertema “Sucikan
darah dengan berdonor”,
pada (26/7). Kegiatan berlan
dask an kemanusiaan ini
tertuang dalam kerja sama
antara PMI dan Pertamina
Pemasaran Region V yang
akan dilaksanakan 3 kali
dalam setahun.
Donor darah ini diikuti
mulai dari Tim Manajemen,

staff, juga pekerja kontrak
dan mitra kerja di lingkungan
Kantor Fuel Retail Marketing
Region V. Hal ini ditunjukkan
dengan terkumpulnya 129
kantong darah.
Kegiatan donor darah
yang merupakan kerja sama
SME & SR Partnership
Program Jatim-Bali-Nus,
Medical Jatim-Bali-Nus, dan
PMI Kota Surabaya ini juga
dilakukan di Terminal BBM
Surabaya Group Tanjung
Perak pada (27/7).
Pada saat yang bers a

General Manager FRM Region V, M.Iskandar bersiap untuk mendonorkan
darahnya didampingi oleh Head of Medical Jatim Balinus, Khudri.

Foto : FRM Region VIII

Donor Darah di Beberapa Fuel Retail Marketing Region

Foto : FRM Region V

BANTEN - Pada (27/7) silam, terdapat pemandangan
yang berbeda di TBBM Tanjung Gerem, Merak. Lo
kasi operasional Pertamina yang biasanya tenang
tersebut, kali ini dipenuhi oleh wartawan dari berbagai
media lokal Provinsi Banten.
Para wartawan tersebut berada di TBBM Tanjung
Gerem untuk mengikuti kegiatan site visit yang di
adakan oleh Fungsi External Relations – Fuel Retail
Marketing Region III dan TBBM Tanjung Gerem
– Suplai & Distribusi Region II. Mereka berasal
dari media lokal yang menjadi anggota Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Banten.
Acara dibuka oleh Sales Area Manager Banten
Eko Hardjito dan dilanjutkan dengan presentasi me
ngenai Sales Area Banten dari Bayu Suryo Kusumo
Sales Representative Wilayah XV. Pjs. Operation
Head TBBM Tg. Gerem Mistam Effendy, juga mem
presentasikan profil dan tugas-tugas pokok dari
TBBM Tanjung Gerem. Ke-20 insan pers tersebut
tampak antusias dan semangat untuk mengetahui
lebih jauh dan mendalam mengenai materi-materi
yang diberikan.
“Terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan
ini, kegiatan seperti ini sangat menguntungkan bagi
kami. Dan, semoga kegiatan seperti ini dapat terus
berkelanjutan nantinya,” ujar salah satu peserta
sebelum mengajukan pertanyaan mengenai materi
yang tengah dipresentasikan.
Setelah melakukan sesi Tanya-jawab selama
kurang lebih satu jam, para peserta, dengan di
dampingi oleh Fungsi HSSE TBBM Tanjung Gerem,
berkesempatan untuk melakukan kunjungan la
pangan ke dalam area operasional TBBM Tanjung
Gerem. Kesempatan ini lagi-lagi tidak disia-siakan
oleh para peserta untuk mengetahui lebih jauh me
ngenai seluk beluk lokasi tersebut.
Selain dari segi teknis operasional, pembahasan
yang menjadi topik yang paling mengemuka adalah
mengenai kesiapan Pertamina menghadapi bulan
Ramadan dan Idul Fitri 1432 H. Mengenai hal ini,
Pertamina Pemasaran Jawa Bagian Barat, menya
takan kesiapannya dan sudah melakukan langkahlangkah persiapan sebagai bentuk antisipasi lonjakan
kebutuhan BBM di masyarakat selama momentum
bulan Ramadan dan Idul Fitri 1432 H tersebut.
Site visit bagi insan pers ini dimaksudkan un
tuk menjalin hubungan baik dengan stakeholder
Pertamina, khususnya dari kalangan pers. Selain untuk
mewujudkan salah satu tata nilai Pertamina, yaitu
customer focus, kegiatan seperti ini juga diharapkan
dapat memunculkan pencitraan perusahaan yang
baik dari hubungan baik yang tercipta dengan awak
media tersebut.MPFRM REG. III

petugas bandara merupakan
satu-satunya delegasi yang
mewakili Indonesia pada
komp etisi bergengsi yang
diikuti oleh 32 dari 50 negara
yang diundang. UKM Seni
Tari Universitas Hasanuddin
meraih Honorable Price I atau
Juara 4 dan mendapatkan
hadiah sebesar 1000 Euro
dalam ajang ini.
Kompetisi ini diseleng
garakan oleh Pemerintah
lokal Bursa dan Culture of
International Organization
of Folk Art (CIOFF) yang
merupakan organisasi di
bawah UNESCO dan dilak
sanakan setiap tahun. Ke
giata n ini bertujuan mem
persatukan aneka budaya dari
berbagai negara melalui ajang
kompetisi, persahabatan, dan
saling berbagi nilai budaya
masing-masing bangsa-bang
sa di dunia.
Dalam ajang ini, tim dari
Georgia menempati juara
1, Yunani juara 2 dan Rusia
juara 3. Selain Indonesia, tim
Slovakia dan Romania juga
meraih Honorable Price atau
masing-masing juara 5 dan
juara 6.

Manager FRM Reg. VIII Arief Prianto ikut mendonorkan darahnya.

maan, pada (26/7) juga di
adakan donor darah Jaya
pura, Papua. Medical Area
Maluku – Papua bekerja sa
ma dengan Palang Merah
Ind onesia (PMI) Cabang
Jayapura mengadakan donor
darah bagi keluarga besar
Fuel Retail Marketing Region
VIII, TBBM Jayapura dan
DPPU Sentani. Kegiatan
sosial ini merupakan upaya
untuk menumbuhkembangkan
jiwa kesetiakawanan sosial.
Beberapa bulan sebe
l u m n y a , Te r m i n a l B B M

Lhokseumawe berhasil me
ngumpulkan 33 kantong da
rah setelah diadakan donor
darah, pada (13/5). Darah
tersebut berasal dari pekerja,
aw ak m obil t angk i, dan
cleaning service Terminal
BBM Lhokseumawe yang
menjadi pendonor.
Operation Head Terminal
BBM Lhokseumawe, Suarno
mengungkapkan bahwa
kegiatan ini merupakan satu
bentuk sinergi antara PMI
dengan Pertamina. MP FRM
REG I, V, dan VIII
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LOMBOK BARAT - ’’Saya
ingin sembuh!’’ tegas Bam
bang Ismoyo (65). Bambang
yang sudah satu dekade
mengidap hernia merupakan
salah satu peserta bakti
sosial kesehatan yang digelar
oleh Pertamina melalui unit
usahanya Pertamedika pada
(7/6) di RSUD Patut Patuh
Patju, Gerung, Lombok
Barat. Kegiatan bakti sosial
ini merupakan bagian dari
Small Medium Enterprise &
Social Responsibility (SME
& SR) Partnership Program
atau Program Kemitraan &
Bina Lingkungan (PKBL) PT
Pertamina (Persero).

Bakti sosial berupa ope
rasi gratis katarak, hernia
dan bibir sumbing ini
diperuntukkan bagi masya
rakat tidak mampu yang ber
domisili di wilayah Pulau
Lombok dan sekitarnya.
Kegiatan diikuti 184 orang.
Bambang merupakan bagian
dari 37 pasien hernia yang
mengikuti operasi gratis ter
sebut. Sem entara pasien
katarak berjumlah 130 orang,
dan bibir sumbing terdiri dari
17 orang.
Pendaftaran peserta
baksos ini dilakukan pada
20-23 Juni lalu di RSUD Patut
Patuh Patju yang melayani

masyarakat dari wilayah
Lombok Barat, Tengah, Timur
dan Pulau Sumbawa. Saat
pendaftaran, calon peserta
sudah dilakukan pemeriksaan
awal untuk menentukan ke
layakan calon peserta meng
ikuti operasi gratis tersebut.
Pelaksanaan kegiatan
SME & SR Partnership Pro
gram ini diambil dari dua per
sen keuntungan Pertamina.
Dimana keuntungan tersebut
berasal dari masyarakat dan
dikembalikan lagi kepada
masyarakat.
Bambang Ismoyo, me
ngaku sangat terbantu dengan
adanya kegiatan bakti sosial

PT Pertamina ini. Mengingat,
sebagai pensiunan pekerja
kasar, Bambang merasa tak
mampu jika harus membayar
operasi hernia yang nomi
nalnya jutaan rupiah. ’’Besar
harapan saya untuk sembuh
total setelah operasi. Saya
ingin menjalani masa tua de
ngan nyaman,’’ ujar Bambang
yang sebelumnya lebih
mengandalkan pengobatan
alternatif.
Hirdiani, 22, ibu muda
asal Lombok Timur juga tak
menyia-nyiakan momen bakti
sosial Pertmina tersebut.
Meski harus menempuh per
jalanan jauh, istri Suhaedi

Foto : FRM REG. V

Berikan Harapan Baru dan Perbaiki Kualitas Hidup

Dokter sedang melakukan operasi katarak pada salah seorang pasien bakti
sosial.

itu membawa putri semata
wayangnya, Siti Aisyah, 2,
yang lahir dengan bibir sum
bing. ’’Terima kasih kepada

Pertamina. Dengan operasi
gratis ini, anak saya bisa
mempunyai harapan baru,’’
ujarnya.MPFRM REG. V

