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Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo
memegang tuas selang pengisian BBM ke truk
tangki di Terminal Transit Utama (TTU) BBM
Tuban yang mulai beroperasi pada (11/12).

Tingkatkan efisiensi

terminal bbm tuban beroperasi
Langkah nyata transformasi Pertamina
di sektor hilir ditunjukkan dengan
melakukan efisiensi di segala lini.
Salah satunya mengoperasikan
Terminal Transit Utama (TTU)
Tuban. Pengoperasian ini sekaligus
menggantikan fasilitas terminal apung
(floating storage) yang selama ini
disewa sekitar Rp 90 miliar per tahun.

Surabaya – Pengoperasian perdana Terminal
BBM Tuban diresmikan secara simbolis oleh
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina
Djaelani Sutomo, Sabtu (11/12) di Instalasi
Tanjung Perak, Surabaya. “Pengoperasian
terminal transit ini menunjukkan keseriusan
Pertamina dalam menyiapkan fasilitas dan
perbaikan layanan,” ungkap Djaelani dalam
sambutannya.

Keberadaan Terminal BBM Tuban yang
memiliki kapasitas 350.000 kiloliter (kl), oto
matis menggantikan fasilitas floating storage
yang selama ini disewa dengan biaya 10
juta dolar AS atau sekitar Rp 90 miliar per
tahun. Djaelani mengatakan pengoperasian
TTU Tuban ini merupakan langkah nyata
transformasi Pertamina di bidang hilir untuk
meningkatkan efisiensi distribusi serta me
nunjukkan keseriusan Pertamina dalam
menyiapkan fasilitas dan perbaikan layanan
menghadapi persaingan di masa depan.
Di sisi lain pengoperasian TTU Tuban untuk
mengamankan cadangan BBM di wilayah
Jawa Timur dan juga menjadi penyangga stok
BBM Indonesia Timur. Terminal Tuban memiliki
4 tangki timbun berkapasitas 50.000 kl, 3 tangki
timbun berkapasitas 30.000 kl, 3 tangki timbun
ukuran 20.000 kl, dan satu tangki Solar 200 kl
untuk pemakaian sendiri.
Terminal ini terhubung dengan Instalasi
Surabaya Group (ISG) melalui pipa 16 inchi se
panjang 138 km dengan kapasitas pemompaan
650 kl/jam. Dengan demikian dapat mengurangi

kepadatan lalu lintas kapal di pelabuhan Tan
jung Perak Surabaya, karena semua pasokan
Solar, Minyak Tanah dan Premium dialihkan
ke TTU Tuban dan dipompakan ke ISG di
Tanjung Perak Surabaya. Adanya fasilitas
pemipaan ini menambah efisiensi operasi
karena dapat mempercepat waktu penyaluran
dan menghemat biaya distribusi.
TTU Tuban memiliki fasilitas penerimaan
BBM dari kapal tanker (loading) melalui dua
buah Single Point Mooring (SPM) masing
masing 150.000 Dead Weight Ton (DWT) dan
35.000 DWT yang dapat dioperasikan secara
bersama-sama, serta dilengkapi dengan sa
rana penyaluran dari terminal ke kapal tanker
(back loading) kapasitas 35.000 DWT.
Untuk penyaluran ke mobil tangki, TTU
Tuban dilengkapi 14 filling point dan empat bays.
Semua kegiatan penerimaan, penimbunan
dan penyaluran dilakukan sec ara fully
automatic system. Untuk itu, semua fasilitas
tangki timbun dilengkapi dengan peralatan
instrumentasi (Automatic Tank Gauging, dan
aksesori pendukung lainnya) untuk mendukung

terciptanya Terminal Automation System
(TAS), yaitu operasi Terminal yang berbasis
otomatisasi, dengan system redudency. Semua
fasilitas juga telah dilengkapi alat proteksi petir
dan gangguan elektrostatis lainnya sebagai
bagian pengamanan operasi.
Selama ini, kebutuhan BBM di Jawa Timur
9.000 kl per hari untuk Premium dan 5.500 kl
per hari untuk solar dipasok dari ISG Surabaya.
ISG memiliki tangki timbun dengan daya
tampung Premium 49.000 kl, Minyak Tanah
22.000 kl, Minyak Solar 40.000 kl, Minyak
Diesel 15.000 kl, Minyak Bakar 26.500 kl,
Fame 12.000 kl, Pertamax Plus 2.000 kl dan
Pertamax 9.000 kl. ISG juga telah dilengkapi
dengan sistem pelayanan baru kepada pe
langgan, melalui pengoperasian gantry baru
yang merupakan istilah baru menggantikan
filling shed lama, dengan sistim Operasi TAS
(Terminal Automation System). Selanjutnya
dalam menjamin kepuasan Pelanggan ISG
juga memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 dari
DNV (Det Norske Veritas) dengan No.132642007-AQ-SNG-RVA.MPKUN/DSU
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Risiko, di level korporat dan direktorat operasi
maupun di level unit bisnis dan anak perusahaan.

Management di Pertamina

Pembentukan organisasi Manajemen Risiko tersebut

telah dimulai sejak

bertujuan untuk menciptakan transparansi atas “risk

dibentuknya struktur

exposure”, mendefinisikan risk appetite perusahaan,

organisasi Manajemen

meningkatkan fokus pada risiko, dan menumbuhkan

Risiko, beserta disahkannya

budaya manajemen melalui penerapan Enterprise

Pedoman Manajemen Risiko.

Risk Management (ERM).

Selama kurun waktu satu tahun Direktorat
Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko

Sebagai upaya menjadikan ERM sebuah culture

telah mencatatkan serangkaian pencapaian

di Pertamina telah dilakukan beberapa hal yang

dengan mengoptimalkan penerapan manajemen

di antaranya melalui Breaktrough Project untuk

risiko yang tepat dan efektif agar mampu

mengimplementasikan ERM dan membangun

bersaing dengan perusahaan minyak kelas dunia.

sistem Governance, Risk and Compliance (GRC).

Berikut pemaparan pencapaian Implementasi
Risk Management oleh Direktur Perencanaan

Implementasi ERM di Pertamina dilakukan

Investasi dan Manajemen Risiko Ferederick ST

dengan menyusun Pedoman dan Kebijakan berupa

Siahaan.

pedoman Manajemen Risiko, Credit Management,
Product and Exchange Rate Hedging, Revenue/

Sebagai sebuah perusahaan yang berada

expenditure Authorization, Risk Management

dalam sebuah lingkungan industri yang bersifat

Process, Insurance Procurement, claim settlement,

dinamis, kegiatan usaha Pertamina dan Anak

liquidity risk management, investment policy

Perusahaan akan sangat bergantung pada

dan pedoman lainnya. Dalam meningkatkan risk

berbagai faktor eksternal yang berada di luar

awareness telah dilakukan Top Management

pengendalian manajemen. Bisnis inti Pertamina

seminar, Risk Management training, sertifikasi

yang bergerak dalam bidang Migas mempunyai

Risk Management (Certified Risk Management

karakteristik proses bisnis yang kompleks dengan

Professional) dan ERM Academy, penyusunan

tingkat risiko yang sangat tinggi. Dalam upaya

Traktat Manajemen Risiko dan penyusunan Top 10

untuk memitigasi risiko-risiko yang dihadapi

risiko direktorat/korporat.

Pertamina serta dalam upaya menjalankan
Good Corporate Governance (GCG), maka

Pembangunan sistem GRC dilakukan bekerja

Pertamina dan Anak Perusahaan telah melakukan

sama dengan konsultan dari Deloitte dan Oracle.

implementasi Risk Management.

Sistem GRC adalah suatu aplikasi manajemen risiko
berbasis web yang berfungsi untuk mengotomatisasi

Pertamina telah memulai implementasi Risk

proses ERM di PERTAMINA. Aplikasi sistem

Management dengan dibentuknya struktur

tersebut telah diterapkan di Pertamina dan beberapa

organisasi Manajemen Risiko beserta disahkannya

anak perusahaan sebagai pilot project yang meliputi

Pedoman Manajemen Risiko. Adanya turbulensi

PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energy, PT

dan semakin ketatnya persaingan dalam

Pertamina Drilling Service Indonesia, PT Pertamina

usaha membuat tingkat volatilitas usaha migas

Geothermal Energy, PT Pertamina Gas dan PT

semakin tinggi sehingga Pertamina dituntut untuk

Pertamina Tongkang. Sebagai panduan dalam

memperkuat komitmennya dalam implementasi

melakukan pengelolaan risiko, Pertamina juga telah

Risk Management yang terintegrasi atau

menyusun Risk Intelligence Map (RIM) berupa

Enterprise-wide Risk Management di seluruh

pemetaan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan

jajaran Pertamina dan anak perusahaan. Hal ini

berdasarkan kategori risikonya. RIM tersebut

bertujuan untuk memperkecil dampak risiko usaha

diberlakukan di seluruh perusahaan sehingga

dan meningkatkan value perusahaan agar dapat

memungkinkan seluruh jajaran manajemen memiliki

mencapai visi untuk menjadi perusahaan kelas

bahasa yang sama dan menghindari silo-silo dalam

dunia.

menjalankan pengelolaan risiko. Di samping itu juga
telah dibuat Credit Scoring System sebagai panduan

Dalam upaya untuk mencapai Visi Menjadi
Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia,

dan alat untuk memberi penilaian kelayakan
pemberian kredit dalam Credit Management.

Pertamina harus menerapkan manajemen risiko
yang tepat dan efektif agar mampu bersaing

Implementasi ERM Pertamina juga telah menjadi

dengan perusahaan kelas dunia lainnya. Pertamina

contoh dan benchmark oleh beberapa perusahaan

mempunyai organisasi Manajemen Risiko baik

nasional, antara lain Perum Jamkrindo, PT Angkasa

di level puncak berupa Komite Manajemen

Pura dan PT Lintas Arta.MPDSU

Menggali Naluri Safety
Secara ekstrem bisa saja kita katakan, jangan bicara
soal HSE (Health, Safety, and Environmental) kalau
kita belum menemukan hakikat perlunya penerapan di
kegiatan kita sehari-hari. Mengapa masih banyak orang
seolah-olah hanya dipaksa, didorong-dorong, dan selalu
merasa diawasi untuk selalu taat menerapkan aspek
HSE, ya karena ibarat anak kecil yang menolak makan
obat, penyebabnya karena tidak tahu tujuan makan obat.
Prosedur HSE sebetulnya hanya tata-cara saja,
bukan tujuan, terlebih kalau dikatakan suatu dogma
tanpa arti. Hakikat yang hendak kita temukan adalah
bagaimana kita ingin menemukan kerja relatif terjaga
kesehatan, terjaga keamanan dan bebas atau minimal
dari kecelakaan, serta bagaimana kita mengambil
keuntungan dari lingkungan yang terjaga.
Setiap individu manusia sejak dilahirkan memiliki
naluri defensif dan melindungi diri. Bagaimana bayi
memegang tubuh ibunya ketika digendong, karena
nalurinya mengatakan dia ingin merasa safety dari
kemungkinan jatuh. Semakin tambah usianya, kereflekan
si bayi semakin bertambah. Ada benda mengenai mata,
dia akan mengedipkan kelompak matanya secara
spontan. Demi apa? Demi safety dirinya agar matanya
tak terganggu.
Setelah dewasa, tiba-tiba ada lemari hendak jatuh
menimpa, maka orang spontan dan refleks menghindar.
Bahwa kemudian berhasil atau tidak menghindari
tertimpa lemari itu persoalan lain. Tubuh oleng ketika
naik kendaraan umum yang direm mendadak, secara
refleks naluri safety manusia bekerja, memegang apa
saja agar dirinya tidak jatuh. Seorang ibu spontan meraih
bahu seorang pria tak dikenal di depannya. “Maaf..,”
katanya dengan sedikit malu.
Untuk safety tak memikirkan rasa malu, karena yang
dipentingkan adalah keselamatan. Ini adalah hakikat
safety yang melekat pada setiap individu manusia,
bahkan hewan. Tapi mengapa untuk penerapan safety
di perusahaan, orang seringkali enggan dan seperti
terpaksa dan banyak lengah?
Pertama, faktor ketidaktahuan akan bahaya ketika
berada di kompleks rig atau kilang, atau di ruangan kerja.
Terbukti untuk hal yang sudah diketahui bahayanya,
orang akan hati-hati dalam urusan memegang benda
yang beraliran listrik dan penggunaan listrik, sebagai
misal, di kehidupan sehari-hari dan kantor. Berarti
sosialisasi HSE akan lebih mengena kalau ditekankan
pada titik-titik bahaya, bukan pada istilah HSE dan
perlunya penerapan HSE-nya itu sendiri.
Kedua, faktor upaya perlindungan dan upaya
peringatan yang terus-menerus. Tidak cukup
memperingatkan, “Awas ada lubang!” tanpa upaya
menutup lubang itu. Manusia memiliki kebiasaan lalai
dan tak waspada pada waktu-waktu tertentu.
Penerapan HSE yang mencakup tiga elemen:
teknologi, sistem manajemen, dan budaya manusia,
maka dua faktor
pertama adalah
supporting bagi
penguatan naluri
safety pada diri
manusia. Sosialisasi
HSE yang ditekankan
pada upaya menggali
naluri keinginan
manusia untuk
sehat, selamat, dan
mendapatkan manfaat
dari lingkungan
yang terjaga,
barangkali akan lebih
efektif ketimbang
mengedepankan
semata-mata jargon
HSE-nya itu sendiri.MP
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Transformasi Pertamina
Pada tanggal 1 Desember 2010, penerapan Sistem
Deviation Charge Back atas jasa angkut perkapalan
(Slow Speed, Slow Pumping dan Over Bunker) telah dilaunching oleh Direktur Utama Karen Agustiawan.
Dengan penerapan sistem ini dapat kita ambil dua
kata kunci (key word) yaitu :
1. Adanya kepedulian (awareness) terhadap efisiensi
atau bahasa keuangannya adalah cost consciousness
(sadar biaya). Hal ini merupakan suatu bukti bahwa
adanya perubahan (transform) yang dahulu berpikir
bahwa freight cost merupakan fixed cost (bagi
pengolahan, depot dan pihak yang menerima jasa
perkapalan). Saat ini hal tersebut merupakan variable
cost yang dapat ditekan dan controllable bagi kita.
Saat ini, perusahaan sedang giat-giatnya menekan
variable cost (seperti perjalanan dinas, overhead cost,
dan lain-lain).Walaupun hal ini bukan merupakan faktor
utama dalam komposisi biaya, akan tetapi lebih baik
dilaksanakan daripada tidak (diharapkan ke depannya
faktor utama dapat kita tekan).
2. World class dapat kita artikan, saat ini kita harus
bekerja secara profesional dalam pengertian operasi
perkapalan adalah operasi yang melibatkan banyak
pihak (Perkapalan, Pengolahan, Pemasaran, dan lainlain) sehingga koordinasi dan perencanaan yang baik
harus dilakukan. Pertamina adalah oil company yang
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sudah lama ada (bukan perusahaan baru) seharusnya
dapat melakukan perencanaan yang baik, sehingga
Demurrage dapat ditekan seminimal mungkin dan
kepastian dapat diciptakan sehingga bisa lebih efisien
dan efektif dalam mengelola perusahaan (sumber
daya yang ada dapat digunakan dengan seefisien
dan seefektif mungkin). Kita melihat pada beberapa
permasalahan yang ada dalam investasi yang
sering menyalahkan aturan yang ada, tidak fleksibel  
(kaku), aturan dibuat agar pelaksanaan tata kelola
perusahaan sesuai dengan tata kelola perusahaan
pada umumnya/sebenarnya, bukannya dipandang
sebagai handicap yang harus disesuaikan dengan
kepentingan beberapa pihak (di sini kita masih harus
kerja keras untuk mengubah mindset tersebut).
Demikian disampaikan dengan harapan programprogram tersebut dapat berkelanjutan dan diikuti
dengan program-program lainnya sehingga perusahaan
dapat survive & growth yang ujung-ujungnya dapat
menyejahterakan negara dan karyawan.
Salam Transformasi.

IRVIN NASUTION
Analis Utama BTP Hulu & Korporat

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)

KIOSK Corporate Shared Service di RU III
PLAJU - Fungsi IT UP Area
Plaju mengadakan Pameran
KIOSK CSS, (18/11). Acara
berlangung di Gedung Mu
sicool dan dihadiri General
Manager RU III Ardhy N
Mok ob ombang, Manajer IT
UP Area Plaju Agus Jaya,
Tim Manajemen serta para
Section Head.
Ardhy N Mokobombang
dalam sambutannya meng
ajak semua pekerja RU III
untuk melihat Fungsi IT yang
memiliki program dalam
memperkenalkan aktifitas
Corporate Shared Service
(CSS) yang menjadi topik
ke depan. IT merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
dari kegiatan RU III seharihari, mulai dari kegiatan
operasional memo, email
dan sebagainya.
Selain itu dalam ope
rasional kilang sehari-hari
selalu menggunakan HT.
Ini menunjukkan bahwa IT
merupakan bagian yang ti
dak terpisahkan dari bisnis
RU III. Untuk itu GM berharap
kepada fungsi IT benar-benar
men-support bisnis khususnya
bisnis kilang.
“Sistem IT yang sudah
bagus ini bisa lebih di
tingkatkan lagi ke sistem yang
lebih baik seperti paperless
untuk memo, surat dan se
bag ainya, sehingga dapat
diperoleh penghematan biaya-

Foto : RU III

Editorial

GM RU III Ardhy N. Mokobombang (kiri) menerima kuesioner dari Manajer IT Area UP Plaju Agus Jaya.

biaya yang berkaitan dengan
operasional administrasi per
kantoran. Baik penghematan
kertas maupun tenaga pe
ngantar surat,” ujar Ardhy.
Acara peresmian pameran
KIOSK Corporate Shared
Service ditandai penekanan
tombol, penyerahan kuesioner
layanan CSS dari Manajer IT
UP Area Plaju Agus Jaya
kepada GM RU III Ardhy N
Mokobombang, dilanjutkan
dengan peninjauan stand.
Manajer IT UP Area Plaju
Agus Jaya selaku Ketua Pa
meran mengatakan, KIOSK
Corporate Shared Service
merupakan upaya untuk men
dekatkan dan mengenalkan
layanan Fungsi CSS di seluruh
wilayah kerja Pertamina.

Sebelumnya kegiatan
diawali dari Kantor Pusat
Pertamina pada 18 Oktober
2010 yang lalu, dalam upaya
meningkatkan layanan IT
kepada customer internal dan
pemahaman yang lebih baik
terhadap Corporate Shared
Service.
Diadakannya acara ini
selain bertujuan mendekatkan
layanan jasa CSS kepada
para pelanggan, juga me
ningkatkan pencitraan Cor
porate Shared Service menjadi
“Service Provider”. Konsep
KIOSK Corporate Shared
Service ditata sederhana dan
terbuka guna memudahkan
dalam memberikan layanan
IT kepada customer.
Dikatakan Agus, ke de

pan Corporate Shared Ser
vice akan melakukan be
berapa jenis pelayanan yang
diberikan KIOSK CSS di
RU III. Antara lain, layanan
penyelesaian intranet yang
terdiri dari aplikasi SMS ga
teway (laporan produksi),
lay anan e-admin, layanan
aplikasi rumah sakit, layanan
aplikasi perumahan (service
& warehouse), survey on line,
laporan online, dan koneksi
aplikasi Kantor Pusat. KIOSK
juga menyediakan layanan
untuk pengisian Theme O
Meter dan survei kualitas
layanan CSS.
Kegiatan ini berlangsung
dari 18- 23 November 2010
diikuti Telkomsel dan Indosat.
MP
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JAKARTA – Untuk menunjang keberhasilan proses
perubahan pengelolaan bisnis perusahaan sesuai
dengan visi dan misi, Pertamina kembali membuka
program Transformation Leadership Engine (TLE)
Angkatan XI dan XII tahun 2010 untuk 42 pekerja level
manager ke atas dari berbagai direktorat dan anak
perusahaan.
Melalui tema “Leading Teams to Get Result” ini
diharapkan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia
yang akan membawa Pertamina ke arah perusahaan
yang berkelas dunia.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perencanaan
Investasi dan Manajemen Risiko Ferederick Siahaan
mengatakan, TLE ini diharapkan dapat memberikan
pengaruh terhadap transformasi di Pertamina.
“Tantangan yang kita hadapi sekarang ini luar
biasa sulitnya. Karena dalam industri oil & gas, untuk
aspek fundamental, kita kalah cepat bersaing,” ungkap
Ferederick saat membuka program TLE angkatan XI-XII
di Kantor Pusat Pertamina, Selasa ( 9/11).
Untuk itu, menurut Ferederick, Pertamina harus
memiliki kapabilitas yang tidak diragukan, yang bisa
mendukung perusahaan mencapai 1 juta boepd dan
membawa perubahan cepat di tubuh Pertamina.
“Kita harus bersatu dengan lebih mengutamakan
kepentingan Pertamina daripada kepentingan fungsi
masing-masing. Kita harus lebih sensitif dan peka me
lihat peluang-peluang yang baru dan potensial,” tegas
Ferederick.
Dijalankannya program kepemimpinan TLE ini ber
tujuan untuk memperkuat budaya kinerja di Pertamina
yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi
Pertamina di mata stakeholders untuk menjadi per
usahaan kebanggaan nasional.MPIK

Pekerja Baru Harus
Utamakan Tata Nilai 6C
JAKARTA - “Yang paling penting adalah perilaku.
Wawasan korporasi, bahasa Inggris, wawasan fungsi,
dan on the job training, itu tidak ada artinya kalau
perilaku tidak memadai,” ujar Direktur Utama Karen
Agustiawan saat membuka Program Bimbingan Profesi
Sarjana (BPS) dan Bimbingan Praktis Ahli (BPA) Per
tamina Batch II Tahun 2010. Acara berlangsung di Lantai
M Gedung Utama pada Kamis (2/12).
Selain Dirut Pertamina, hadir dalam acara tersebut
Direktur SDM Rukmi Hadihartini, Direktur Pemasaran
& Niaga Djailani Sutomo, Direktur Umum Waluyo dan
jajaran manajemen lainnya.
“Anda semua harus mengetahui six values yang kita
punya. Jadi tolong itu dicermati dulu, sebelum Anda tahu
masalah lain yang lebih besar,” lanjut Karen.
“Anda yang yang masuk ke Pertamina beruntung, ka
rena kita sedang dalam masa percepatan transformasi.
Dan itu memang membutuhkan tenaga muda yang
mempunyai daya juang, visi untuk memajukan Perta
mina. Pertamina ini adalah powerhouse daripada negara
Republik Indonesia.”
Dalam laporannya, Manajer Pengembangan Ke
pemimpinan - PLC Ida Halya menyatakan bahwa Pro
gram BPS dan BPA 2010 Batch II diikuti 203 peserta
yang terdiri dari Marketing & Trading (67 orang), HR
(26), Corporate Shared Services (23), Perencanaan
nvestasi & Manajemen Risiko (12), Sekretaris Perseroan
(17), Satuan Pengawasan Internal (23), BPA Keuangan
(31), BPA HSE (4).MPUHK
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Pertamina Partisipasi di Ajang GASEX 2010
Taipei – Pertamina mengikuti
konferensi dan pameran gas
dua tahunan GASEX, yang
tahun ini diadakan di Taipei
International Conference
Center dan Taipei World Trade
Center. Acara diadakan mulai
24 – 26 November 2010 itu
diikuti 40 perusahaan dari 15
negara anggota.
Dengan tema “Pursuing
Cooperative Paradigm on
Energy, Environment and
Economy”, konferensi dibuka
Chairman of the National
Organizing Committee of
GASEX 2010, Wen-I Wang.
Enam tema diskusi panel
yang disampaikan pes ert a
konferensi, meliputi keamanan
suplai energi, inovasi dan
t e k n o l o g i , p e m a n f a a t a n
gas, binis gas perkotaan,
keberlanjutan, sert a bahan
bakar alternatif.
Pada pembukaan acara,
Chairman of the National
Organizing Committee of
GASEX 2010 Wen- I Wang
menyampaikan pertemuan
GASEX ini bertujuan untuk
mendukung pertumbuhan
industri gas melalui pe
nyediaan sarana bertukar
informasi, dan diskusi di antara
para anggota. Konferensi,
pameran dan technical visit

Foto : BRAND Pertamina
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Stand pameran Pertamina di GASEX 2010.

dapat memberikan manfaat
yang besar bagi para anggota.
“Konferensi diharapkan da
pat menyediakan ruang
bag i pertukaran pendapat,
pengalaman, teknologi dan
ide-ide baru di industri gas,”
jelasnya.
Rangkaian konferensi
semakin lengkap dengan
diselenggarakannya pame
ra n industri gas dan pen
dukungnya di Taipei World
Trade Center. Sebanyak 159
booth yang mewakili para
peserta konferensi hadir di

sela-sela konferensi untuk
memperkenalkan industri gas
dan pendukungnya.
Pertamina, bergabung
dengan BPMigas dan PGN
dalam Indonesian Pavillion,
turut serta dalam pameran
dengan desain booth yang
mengangkat tema industri
gas dengan sentuhan tradisi
Jawa Barat. Pertamina me
nampilkan Business Profile
(ups tream & downstream),
LNG Business Profile, Per
tagas, CO2 Removal dan
CBM.

Pertamina juga mendapat
kesempatan presentasi di
main stage exhibition yang
diselenggarakan panitia. Pre
sentasi disampaikan Manager
Gas Commercialization Hestu
Harijadi dengan mengangkat
tema Pertamina : Indonesian
Power House.
Gas Information Excha
nge (GASEX) merupakan
organis asi non pem erintah
yang dibentuk pada 1990,
den gan 15 anggota yang
mewakili industri gas di area
Pasifik Barat.MPMURTI

Pertamina dan Aparat Pererat Kerjasama
Jakarta – Pertamina selaku
perusahaan minyak dan gas
yang memiliki 134 wilayah
kerja termasuk kategori obyek
vital nasional penting. Itu men
jadikan Pertamina sumber
pemasukan bagi devisa ne
gara untuk membiayai ke
giatan pembangunan na
sional. Hal itu tertuang pada
referensi keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya
Mineral No. 2288/K/07/2008
tentang pengamanan obyek
vital nasional di sektor energi
dan sumber daya mineral.
Demikian dipaparkan Direktur
Umum Pertamina Waluyo,
pada acara silaturahmi Per
tamina dan Jajaran Aparat
Pengamanan Negara di
Kantor Pusat Pertamina, Ja
karta, Selasa (23/11).
“Silaturahmi ini sangatlah
penting, diharapkan dapat
saling mengenal dan men
ciptakan koordinasi, kerja
sama yang erat dan harmonis
antara Pert amina dengan
jajaran aparat keamanan,”
harap Waluyo.
Menurut Waluyo, aset,

Foto : KUN/Dok. Pertamina
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Direktur Umum Waluyo memberikan pengarahan dalam acara silaturahmi dengan jajaran aparat pengamananan
negara.

operasional dan lingkungan
Pertamina perlu diamankan
dari segala ancaman,
hambatan dan gangguan
yang dapat merugikan per
usahaan. Saat ini relasi antara
Pertamina dengan jajaran
aparat pengamanan harus
lebih dikuatkan sebagai upaya
peningkatan pengamanan.
“Berk embangnya alam de
mokrasi dan persaingan
bisn is membuat koordinasi

intelijen pengamanan dira
sakan sangat penting un
tuk mengantisipasi dan
mengungkapkan kasus yang
mengancam kegiatan operasi
Pertamina,” ujarnya.
Lebih lanjut Waluyo men
jelaskan ada beberapa isu
permasalahan pengamanan
yang perlu mendapatkan
perhatian. Di antaranya,
pembaruan MoU Pertamina
dengan Polri, penyusunan

pola konfigurasi standar
pengamanan dan audit ob
vitnas, pengamanan jalur
distribusi crude oil dan BBM,
pengamanan Depot Plum
pang, penyelesaian masalah
aset milik Pertamina, mitigasi
terkait dampak dari target
serangan terhadap simbol ne
gara (efek domino di ring 1),
pola pengamanan aksi unjuk
rasa, dan forum komunikasi
polisi dan masyarakat.MPNDJ

DPR SETUJU PEMBATASAN BBM SUBSIDI
AKHIR KUARTAL I/2011
JAKARTA (Seputar Indonesia) - Komisi VII
DPR akhirnya menyetujui usulan pemerintah untuk
membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Kendati
demikian, waktu pelaksanaan program pembatasan
BMM bersubsidi mundur dari rencana semula
Januari menjadi Maret 2011. “Komisi VII DPR
meminta pemerintah agar melaksanakan kegiatan
sosialisasi yang memadai dan pengawasan yang
ketat untuk mengurangi dampak negatif dari
kebijakan tersebut,” ujar Ketua Komisi VII DPR
Teuku Riefky Harsa usai Raker dengan Pemerintah
tentang program pembatasan BBM bersubsidi di
Jakarta, (14/12). Komisi VII meminta Pemerintah
melengkapi kajian sebelum memberlakukan program
pembatasan. Setelah itu, Pemerintah diminta segera
mengimplementasikan program pembatasan BBM
bersubsidi pada akhir kuartal I/2011 secara bertahap.

PERTAMINA EP GARAP PROYEK
PENGEMBANGAN GAS JAWA

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - PT Pertamina EP
(PEP) siap menjalankan proyek pengembangan
gas Jawa (PPGJ) karena telah mendapat perjanjian
pemanfaatan bersama tanah kas Desa Samber, Blora,
Jawa Tengah. Manajer Humas PEP Agus Amperianto
mengatakan sudah melakukan penandatanganan
perjanjian pemanfaatan bersama tanah kas Desa
Samber pekan lalu. Dengan didapatnya persetujuan
tersebut, persiapan pembangunan CPP (Central
Processing Gas Plant) dan Pipeline untuk PPGJ sudah
tidak ada kendala lagi. “Nantinya, pasokan gas dari
CPP Gundih yang dihasilkan dari sumur pengeboran
gas PPGJ diharapkan dapat onstream pada 2013
sehingga menunjang pasokan gas untuk kegiatan
pembangkitan listrik di daerah Blora dan sekitarnya,”
ujar Agus. Tanah kas desa yang dikerjasamakan ini
memiliki luas 2.064 m2. Dengan adanya kesepakatan
ini, kata Agus, diharapkan bisa mendorong kegiatan
pertumbuhan perekonomian masyarakat di desa
sekitar dan diharapkan bisa ikut berpartisipasi pada
kegiatan pengeboran pengembangan sumur gas
PPGJ pada masa mendatang.

INSENTIF PROYEK KILANG AKAN
DITAMBAH

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah
akan menambah paket insentif untuk proyek kilang
petrokimia karena tiga paket insentif yang disediakan
dinilai masih kurang menarik bagi investor. Dirjen
Migas Kementerian ESDM mengatakan pihaknya
membahas kembali insentif kilang tersebut
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perindustrian. Menurutnya, pemerintah sebenarnya
telah mengalokasikan insentif sesuai dengan PP no.
62/2008 ditambah dengan tiga paket insentif yang
diusulkan Kementerian ESDM sebelumnya. Ketiga
usulan tersebut meliputi pembebasan bea masuk atas
impor barang modal, pembebasan 100 persen PPN
katalis dan suku cadang untuk keperluan operasional
kilang minyak, dan jaminan pinjaman dari Pemerintah.

PERTAMINA BUTUH MITRA LAIN
DI EAST NATUNA

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Kementerian ESDM
meminta Pertamina segera menentukan mitra lain di
Blok East Natuna, Kepulauan Riau, sehingga bisa
masuk ke tahap selanjutnya untuk pengelolaan blok
migas tersebut. Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita Herawati Legowo mengemukakan, sebetulnya
pemerintah berkeinginan agar pokok-pokok perjanjian
(HoA/head of agreement) antara Pertamina dan mitra
lainnya untuk blok migas yang sebelumnya dikenal
dengan Blok Natuna D Alpha itu bisa ditandatangani
secepatnya. Sebelumnya, Pertamina dan ExxonMobil
sudah menandatangani HoA pengelolaan blok migas
itu. MPRO
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Collaboration Agreement
Pertamina - SK Energy Korea
JAKARTA - Dalam rangka
meningkatkan kemandirian
terhadap keamanan pa
sokan bahan bakar untuk
memenuhi kebutuhan na
sional, diperlukan adanya
penambahan kapasitas
pengolahan minyak mentah.
Di samping pembangunan
kilang di dalam negeri, upa
ya yang ditempuh adalah

dengan penambahan pa
sokan melalui kerja sama
dan integrasi fasilitas kilang
dengan perusahaan di luar
negeri. Untuk menjaga hal
tersebut, maka PT Pertamina
(Persero) dan SK Energy
Korea menandatangani
Collaboration Agreement
untuk mengembangkan ker
jasama kedua belah pihak.

Penandatanganan dila
kukan oleh Direktur Peren
canaan Investasi dan Ma
najemen Risiko Pertamina
Fer ederik ST Siahaan dan
Presiden SK Energy, Mr. Yoo
Jung-Jun. Penandatanganan
disaksikan oleh Direktur
Utam a Pertamina Karen
Agustiawan beserta Minister
of Knowledge Economy

5

Republic of Korea, Mr. Choi
Kyung-Hwan.
Acara penandatanganan
berlangsung di Gedung Uta
ma Lantai 20 pada (8/12). Dari
Pertamina, hadir juga antara
lain Direktur Pengolahan
Edi Setianto, Direktur SDM
Rukmi Hadihartini dan jajaran
manajemen lainnya. MPUHK

Penjualan Pertamax Region I :

Hingga November 2010 Lampaui Penjualan 2009
Medan - Kesadaran masya
rakat dalam memakai bahan
bakar berkualitas tinggi dan
ramah lingkungan, menjadi
salah satu faktor naiknya
penjualan Pertamax di Su
matera Utara. Hingga No
vember 2010, penjualan
Pertamax di Sumut tercatat
sebesar 11.490 kiloliter (kl),
melampui penjualan total
2009 sebesar 11.240 kl. Di
Sumatera Utara terdapat 53
SPBU yang memasarkan
Pertamax. Stok Pertamax
(13/12) di Instalasi Med an
Group, dalam jumlah sangat
aman sebanyak 4.510 kl.
Peningkatan penjualan
Pertamax ini juga di provinsi
lain di wilayah Pemasaran
Region I. Di empat provinsi
(Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Sumatera
Barat, dan Riau), penjualan

Pertamax hingga November
2010 mencapai 19.070 kl,
jauh melampaui penjualan
total 2009 sebesar 16.930 kl.
Khusus di Kepulauan Riau,
Pertamina memasarkan
Pertamax Plus dengan RON
95. Penjualan Pertamax Plus
hingga November mencapai
15.450 kl, mendekati pen
jualan total 2009 sebesar
15.730 kl.
Dengan konsumsi Bahan
Bakar Khusus Non Subsidi
yang semakin meningkat ini,
tentunya dapat mengurangi
ketergantungan terhadap
BBM yang masih disubsidi
oleh Pemerintah. Selain
meringankan anggaran
negara, konsumen juga
lebih diuntungkan karena
menggunakan produk yang
berkualitas, serta lebih
mampu merawat mesin dan

lingkungan.
Sebagai bentuk apresiasi
Pertamina kepada konsumen
setia Pertamax, sekaligus
memperingati HUT ke53 Pertamina, Pertamina
Sales Area Sumut kembali
mengadakan program Promo
”Gebyar Pertamax” periode
II, November - 7 Desember
2010.
Promo ini, dilaksanakan di
33 SPBU yang menyediakan
produk Pertamax di Me
dan. Setiap pembelian Per
tamax senilai Rp 15 ribu un
tuk sepeda motor dan Rp
50.000 untuk mobil, kon
sumen mendapatkan satu
kupon. Kupon tersebut diundi
bertepatan dengan Syukuran
HUT ke-53 Pertamina, 10
Desember kemarin.
Pengundian pemenang
hadiah utama dilakukan

oleh SAM Pemasaran BBM
Retail Sumatera Utara Budhi
Busama, disaksikan oleh
Dinas Kesejahteraan Sosial
Provinsi Sumatera Utara, Di
nas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Medan, pihak Kepolisian
serta Notaris.
Sondang Siahaan, warga
Jl. Sei Kera-Medan, berhasil
mendapatkan hadiah utama
satu unit sepeda motor matic.
Sondang mengungkapkan
bahwa dirinya selalu meng
gunakan Pertamax untuk ken
daraannya. Selain membuat
mesin lebih awet, konsumsi
bahan bakar menjadi irit.
Selain sepeda motor, ti
ga unit Blackberry diberikan
kepada Juliani warga Tanjung
Mulia, Ria warga PatumbakMedan, dan Muhammad Hel
mi warga Jl. Brigjen KatamsoMedan.MPPMS REG. I

Direktur Pemasaran & Niaga :
Terus Tingkatkan Prestasi Perkapalan
JAKARTA - Perkapalan Per
tamina dan Forum Komunikasi
R e k a n a n K a p a l ( F K R K )
mengadakan Chartered
Owners dan Brokers Meeting
di Ruang Timor Hotel Boro
budur, Jakarta, pada (26/11).
Acara dibuka oleh Direktur
Pemasaran & Niaga Djaelani
Sutomo.
Dalam kesempatan ter
sebut Djaelani Sutomo mem
berikan apresiasi atas prestasi
Perkapalan pada tahun 2010.
“Mudah-mudahan prestasi ini
bisa diteruskan sampai kapan
pun,” ujarnya.
Namun demikian, Djaelani
mengingatkan kepada se
luruh owner dan broker yang
hadir saat itu agar peraturan
kerja yag diterapkan berkaitan

dengan sistem zero losses
dijalankan dengan totalitas
tinggi. “Jika ada masalah di
lapangan, FKRK bisa dijadikan
forum untuk menyelesaikan
masalah,” tegas Djaelani.
Djaelani juga mengajak
semua pihak untuk berdiskusi
secara terbuka sehingga bisa
mengetahui masalah apa saja
yang ada. “Ini adalah lahan
kita. Jangan sampai lahan
Perkapalan ini selalu menjadi
kecurigaan pihak lain.”
Sementara Ketua FKRK
Harjuni SH mengungkapkan
tentang keberadaan Forum
Komunikasi Rekanan Kapal.
Tujuan FKRK adalah untuk
memberdayakan dan me
majukan usaha anggotanya
dalam menyewakan kapal

Foto :DRP/Dok. Pertamina
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Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo di hadapan para mitra kerja
Perkapalan dalam acara Chartered Owners dan Brokers Meeting.

tanker dan non-tanker kepada
Perkapalan Pertamina. Har
juni menyerukan pada para
anggota FKRK untuk me
naa ti kode etik yang telah
ditetapkan.
Acara yang dihadiri 58

owners dan broker serta 42
pekerja Pertamina ini juga
diikuti SVP Perkapalan Su
hartoko, SVP Distribusi Djo
ko Prasetyo serta jajaran
manajemen Perkapalan Per
tamina lainnya. MPUHK

DINAMIKA

Transformasi

Tidak banyak perusahaan yang masih
dicintai dan dibanggakan oleh pemangku
kepentingan (stakeholder). Jika ada,
perusahaan itu pastilah istimewa, entah
karena kinerjanya yang bagus, benefit yang
diberikan menggiurkan (kesejahteraan,
fasilitas), atau mungkin pola hubungan
antarkaryawan yang sangat indah. Dan
alasan-alasan tersebut akan memperkuat
citra atau brand perusahaan. Dalam bahasa
populer disebut employer brand, yakni citra
sebagai tempat kerja yang diandalkan (great
place to work) oleh karyawan, eks karyawan,
calon (prospek) karyawan, konsumen, klien,
dan pemangku kepentingan lainnya. Darimana
datangnya employer brand? Sebenarnya ini
adalah kombinasi berbagai faktor, mulai dari
visi, kepemimpinan, kepribadian perusahaan,
kinerja manajemen, hingga kebijakan yang
ditempuh. Employer brand tidak datang
seketika. Ia merupakan sebuah proses
panjang yang saling menunjang, terutama di
dalam internal perusahaan.
Menurut Rene Suhardono, konsultan

SITTI - penantang Google Inc., banyak
perusahaan yang menginginkan employer
brand meningkat tetapi salah kaprah dalam
memahami karyawannya. Ia mencontohkan,
perusahaan beranggapan dengan memenuhi
kesejahteraan karyawan, otomatis mereka
akan termotivasi. “Motivasi itu pilihan individu.
Yang harus dilakukan perusahaan adalah
memberi alasan sebanyak-banyaknya
agar individu termotivasi,” katanya sambil
menegaskan bahwa uang tidak cukup menjaga
motivasi seseorang. “Karena kalau karyawan
betah berada di sebuah perusahaan tanpa
berkontribusi, ya percuma.”
Eileen Rachman, konsultan SDM
Experd, menambahkan, sering perusahaan
salah mengerti soal insentif kesejahteraan.
“Mempertahankan karyawan tidak cukup
dengan gaji yang besar, karena tidak terlalu
kompetitif lagi,” ujarnya. Kini, yang lebih
kompetitif adalah bila terbangun learning
organization, dimana seorang karyawan akan
semakin cerdas bila bekerja di perusahaan
tersebut.
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Hal terpenting dalam employee branding
adalah kebijakan dan suasana organisasinya,
bukan fiexi time dan sebagainya, melainkan
kesehatan organisasi atau komunikasi
dalam organisasi. “Proses ini akan sangat
memperkuat corporate culture,” ujarnya.
Perusahaaan harus dengan sengaja
membuat komunikasi mengenai visi
organisasi, suasana di organisasi, karier
di organisasi, jenjang, peluang, ke dalam
maupun ke luar perusahaan. Komunikasi
internal sudah banyak kendaraannya, seperti
mengembangkan dialog yang intens, membuat
majalah internal, atau melakukan kegiatan
outbond bersama-sarna karyawan. Sedangkan
komunikasi keluar bisa dilakukan dengan
memperkenalkan perusahaan ke kampus.
Eileen melihat, pada umumnya
perusahaan-perusahaan multinasional
memang jauh lebih baik dalam melakukan
employer branding dibandingkan perusahaan
nasional. Walaupun begitu, ada beberapa
yang dinilai baik, seperti Pertamina, Unilever
dan Astra International.•Sumber : Majalah SWA
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KOMET Menuju
Indonesian MAKE (Part I)
Tinggal Selangkah Lagi Menuju
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)
Keikutsertaan Pertamina dalam asesmen (yang biasa dikenal dengan nama Pertamina Quality
Assessment / PQA) berbasis Malcolm Baldrige Criteria for Performace Excellence (MBCfPE) sejak tahun
2003 memang telah berbuah manis bagi perkembangan kinerja proses dan hasil bagi Unit Operasi/Usaha/
Bisnis dan Anak Perusahaan serta entitas bisnis Perusahaan lainnya yang pada akhirnya mendorong
kinerja Perusahaan.
Seiring dengan perkembangan bisnis dan tuntutan Perusahaan, masyarakat, pemerintah, konsumen
yang secara umum didefinisikan sebagai stakeholder, membuat para Insan Mutu selaku pelaku asesmen
tersebut khususnya untuk terus berinovasi dan men-challenge diri untuk selalu memperbaiki kinerja baik
mekanisme, proses dan sistem yang berujung pada hasil-hasil yang signifikan.
Selama hampir tujuh tahun perkembangan kriteria Malcolm yang menjadi referensi bagi Perusahaan
dalam menilai kinerjanya, lambat laun mulai terlihat bahwa MBCfPE yang ditetapkan sebagai kriteria
penilaian PQA tidak dapat diterapkan sepenuhnya untuk seluruh Unit Operasi/ Bisnis/Usaha dan Anak
Perusahaan karena memiliki proses bisnis yang khas/spesifik dan berbeda satu sama lainnya. Kondisi
inilah yang mendorong para para Insan Mutu untuk melakukan penyusunan suatu kriteria pengukuran
kinerja melalui proses kustomisasi MBCfPE dengan memperhatikan bentuk proses bisnis Unit Operasi/
Bisnis/Usaha dan Anak Perusahaan sehingga proses asesmen dapat dilakukan secara optimal dan mampu
memberikan rekomendasi yang realistis dalam rangka terciptanya kinerja ekselen di seluruh proses bisnis
Pertamina.
Para Expert Team (bisa berarti tim ahli sekaligus memiliki kepanjangan Examiner Pertamina Team)
yang tergabung dan dilegaitas keberadaanya oleh Surat Perintah Direktur Utama dan ditunjuk untuk
melaksanakana “misi” tersebut, sepanjang tahun 2010 ini telah menyusun langkah dan program strategis
dalam kaitannya penyusunan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) tersebut, yang disebut Tim KKEP.
Tugas dari tim tersebut antara lain menyusun kriteria penilaian/pengukuran kinerja dengan
memperhatikan hasil pelaksanaan asesmen Unit Operasi/ Bisnis/Usaha dan Anak Perusahaan pada
tahun-tahun sebelumnya, menyusun Sistem Tata Kerja (STK) meliputi Pedoman, TKO dan TKI yang
diperlukan untuk implementasi KKEP dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak termasuk dari
eksternal Perusahaan. Tidak hanya berhenti sampai disitu, Tim tersebut juga wajib melaksanakan proses
sosialisasi ke seluruh Unit Operasi/ Bisnis/Usaha dan Anak Perusahaan di lingkungan Pertamina.
Tim yang telah beberapa kali mengadakan pertemuan dalam rangka meggodok kriteria yang diyaknini
akan sesuai dengan kondisi actual entitas bisnis Perusahaan yang spesifik dan unik tersebut telah
menelorkan konsep Kriteria dan Panduan sebagai guidance pelaksanaan.
Akhirnya setelah menjalani proses yang sangat panjang dan melelahkan tersebut, Tim KKEP akhirnya
menggelar workshop terakhir pada tanggal 13-14 Desember 2010 di Bandung. Dengan sedikit pembekalan
dari Manager Compliance yang pada waktu into menjelaskan tentang Good Corporate Governance (GCG)
di Pertamina, dapat dilihat bahwa ternyata ada keterkaitan antara asesmen / PQA yang telah dilakukan
selama ini dengan asesmen GCG. Beberapa konsep / ide perbaikan pun akhirnya timbul pada saat itu
sebagai usulan perbaikan terhadap mekanisme proses asesmen.
Selama dua hari penuh, tim KKEP akhirnya dapat meyelesaian KKEP berikut dengan pedomannya
yang nantinya setelah melalui proses approval / legalisasi akan segera diluncurkan dan disosialisasikan
ke seluruh calon Aplikan (peserta asesmen) untuk diterapkan dalam proses pembuatan Dokumen Aplikasi
(DA) sebagai salah satu syarat keikutsertaan asesmen.

Tim “menggodog” KKEP

Beberapa kendala dan kekurangan yang dirasakan selama menggunakan MBCfPE baik dalam
proses asesmen ma upun dalam penyusunan DA, diharapkan sudah tidak muncul lagi jika nanti sudah
menerapkan KKEP ini. Karena KKEP disusun dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti dan
dipahami dan sangat applicable / sesuai dengan kondisi Perusahaan.
Tidak ada lagi “bahasa dewa” (istilah yang sering digunakan oleh examiner dalam mengekspresikan
susahnya menerjemahkan maksud dari kriteria sebelumnya), yang ada hanyalah bahasa yang sangat
membumi yang akan sangat dengan mudah diintepretasikan oleh semua orang.
Tidak terlalu berlebihan bukan jika kita berharap bahwa, Perusahaan memiliki suatu tools yang lebih
layak, labih sesuai, dan lebih mudah dimengerti yang dapat mendorong kinerja Perusahaan, Insyaallah
Pertamina dapat tumbuh dan berkembang menjadi Perusahaan yang terdepan dan berkelas Dunia? KKEP
lah jawabnya.. amin ☺
Oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

Indonesian MAKE (Most Admired Knowledge Enterprise)
merupakan penghargaan dan pengakuan yang diberikan terhadap
organisasi yang mengelola pengetahuannya dalam mendukung
organisasinya. Pertama kali Indonesian MAKE pada tahun 2005
diselenggarakan oleh Dunamis Organization Services yang bekerja
sama dengan Teleos-Inggris yang merupakan badan penelitian di
bidang knowledge management dan intellectual capital.
Setelah tumbuh di Inggris, pada tahun 1999 studi ’MAKE’ ini berkembang lebih lanjut
menjadi MAKE Amerika Utara dan MAKE Eropa, hingga MAKE Asia di tahun 2000. Untuk
Indonesia sendiri MAKE diselenggarakan pada tahun 2005, yang sebelumnya sudah
didahului Jepang di tahun 2002.
Manfaat adanya MAKE bagi organisasi-organisasi adalah untuk melakukan benchmark
kesuksesan mereka dalam strategi mengelola pengetahuan dibandingkan dengan pesaing
atau perusahaan lainnya. Adapun parameter yang digunakan panelis dalam menilai suatu
organisasi atau perusahaan layak untuk mendapat penghargaan dan pengakuan paling
dikagumi dari segi ilmu pengetahuan (most admired knowledge enterprise) terdiri dari 8
(delapan) dimensi kinerja pengetahuan atau yang disebut 8 (delapan) Kriteria MAKE sebagai
berikut :
1. Menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh pengetahuan.
2. Mengembangkan knowledge workers melalui kepemimpinan senior.
3. Menyajikan produk/jasa/solusi berbasis pengetahuan.
4. Memaksimalkan modal intelektualitas perusahaan.
5. Menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif.
6. Menciptakan suatu organisasi pembelajar.
7. Memberikan nilai tambah berdasarkan pengetahuan pelanggan.
8. Mentransformasikan pengetahuan perusahaan menjadi nilai tambah untuk pemegang
saham (atau societal capital bagi perusahaan nirlaba).
Keikutsertaan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengikuti ajang ini tidak dapat
dilakukan dengan mengajukan diri, namun diusulkan sebagai nominasi oleh panelis dan
peer group, tahapan ini disebut Tahap Nominasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu Tahap
Seleksi yaitu tahapan dimana para panelis memilih 5 (lima) Finalis dari Daftar Nominasi
dengan persyaratan lulus seleksi apabila mendapat minimal 10% dari suara panelis.
Tahap Penilaian merupakan tahapan pemberian penilaian untuk setia kriteria dengan skor
maksimal 100 poin sehingga total skor maksimal adalah 800 poin. Finalis yang memperoleh
nilai tertinggi dan finalis yang memiliki selisih skor tidak lebih dari 10% dinyatakan sebagai
pemenang.
Penyelenggaraan pertama kali Indonesian MAKE pada tahun 2005, terdapat 49
Nominasi organisasi yang diusulkan dan yang lulus tahapan seleksi sebanyak 12 organisasi.
Unilever Indonesia, Bank Indonesia dan Bank Danamon dinyatakan sebagai 3 (tiga)
pemenang yang kemudian diikutsertakan dalam Asian MAKE yang akhirnya Unilever
Indonesia masuk sebagai jajaran pemenang MAKE Asia.
Di tahun 2006, dari 67
Nominasi terpilih 15 Finalis dimana
Unilever Indonesia kembali
dinyatakan sebagai salah satu dari
3 (tiga) pemenang yang kemudian
juga berhasil meraih penghargaan
dalam Asian MAKE tahun 2006.
Walaupun di tahun 2007 Unilever
Indonesia kembali menjadi salah
satu pemenang dalam Indonesian
MAKE, namun pada tahun ini Asian
MAKE diraih oleh Astra Indonesia.
Di tahun 2008, Asia MAKE diraih
oleh 2 (dua) pemenang dari Indonesia yaitu Unilever Indonesia dan Astra Internasional
yang pada tahun sebelumnya juga pernah meraih penghargaan serupa. Unilever Indonesia
ternyata memiliki kualifikasi yang sangat baik yang dibuktikan dengan terpilihnya kembali
menjadi pemenang Indonesia MAKE dan Asian MAKE di tahun 2009. Dan di tahun ini, Asian
MAKE diraih oleh Unilever Indonesia dan United Tractors.
Bagaimana persiapan KOMET dalam menghadapi Indonesian MAKE atau Asian
MAKE di tahun 2011? Bagaimana peluang KOMET dalam ajang ini? Tunggu dan ikuti
pembahasannya di Media Pertamina pada edisi yang akan datang.•

oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)
Sumber : Dunamis

http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

Kedudukan wanita begitu pen
ting sehingga Allah menamakan
salah satu surahnya di Al-Qur’an,
an-Nisaa. Ada pepatah mengatakan
bahwa wanita adalah madrasah bagi
tunas-tunas bangsa. Merekalah
pembentuk karakter calon pemimpin
negara. Belum lagi perannya seba
gai seorang istri. Ada yang bilang
bahwa di balik keberhasilan seorang
laki-laki, ada kontribusi seorang wa
nita yang tangguh.
Banyak kisah wanita yang dice
rit akan di Al Qur’an. Ada yang
dikisahkan karena kebaikan dan ke
muliaannya. Namun ada pula yang
di ceritakan karena kezaliman dan
kejahiliyahan mereka. Karya Najwa
Husein Abdul Aziz ini menceritakan
mengenai wanita-wanita tersebut
dengan tujuan para pembaca dapat
menghayati dan menjadikan pela
jaran hidup.
Didalam buku ini diceritakan
wanita-wanita yang mempunyai budi
pekerti yang baik, yang dapat menja
di contoh. Di buku ini juga diceritakan
wanita-wanita yang mempunyai sifat
yang bathil, kafir, ataupun durhaka
yang diharapkan dapat dijadikan
sebagai pelajaran agar dihindari.
Penulis menyampaikan kisah-kisah
yang ada dalam bahasa yang santai,
ringan dan menarik sehingga dapat
dipahami oleh siapa pun.
Kisah-kisah yang dituturkan di
buku ini menegaskan bahwa nasib
setiap orang itu tergantung dengan
dirinya masing-masing. Semua ter
gantung pada amalan dan perbuatan
yang dilakukan di dunia. Biarpun
dia merupakan istri seorang nabi
sekalipun, bila apa yang mereka
lakukan di dunia tidak baik maka
tidak seseorangpun yang dapat
menolong mereka di akhirat kelak.
Sebaliknya bila seseorang mempu
nyai keimanan yang teguh niscaya
surga adalah ganjarannya.
Sesungguhnya peranan dan
tanggung jawab kaum perempuan
tidak semata-mata di bidang rumah
tangga saja. Namun ia juga menjadi
partner bagi kaum laki-laki. Tang
gung jawab untuk bahu-membahu
dan tolong-menolong dengan kaum
laki-laki telah mengangkat posisi
perempuan ke tempat yang mulia.
Berbagai paparan menarik yang
dikemukakan mengenai kaum pe
rempuan di buku ini diharapkan
dapat menjadi cerminan kepada
para wanita untuk mempunyai budi
pekerti dan keimanan sesuai dengan
aturan MP PERPUSTAKAAN
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Gathering PWP - YPKP dengan Bank Bukopin :
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Memasak Sehat Bersama Farah Quinn
JAKARTA – Dalam rangka mempererat tali
silaturahmi, Persatuan Wanita Patra (PWP)
dan Yayasan Pendidikan & Keterampilan Patra
(YPKP) melaksanakan gathering dengan Bank
Bukopin.
Acara yang berlangsung di Gedung
wanita PWP Simpruk, Jakarta, Senin (29/11)
ini dihadiri oleh Ketua Umum PWP, Lola
Ferederick, dan jajaran ketua pengurus PWP
serta jajaran pejabat tinggi dari Bank Bukopin
lainnya.
Acara yang bertema “Women and Health
Beauty Inside, Beauty Outside” ini dimeriahkan
dengan peragaan busana batik Danar Hadi
oleh ibu-ibu PWP di antaranya Nini Djaelani,
Kania Afdal, dan Netty Toharso.
Selain itu, acara yang ditunggu-tunggu
oleh para kaum ibu yaitu menyaksikan secara

Foto :KUN/Dok. Pertamina

Sinopsis
Judul Buku :
30 Wanita, Kisah Penuh Hikmah dan
Inspirasi
Penulis :
Najwa Husein Abdul Aziz
Penerbit :
Gema Insani
Kolasi :
128 halaman
Perpustakaan Pertamina Pusat
212.7 Hus w
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langsung penampilan sang juru masak yang
cantik dan lugas yaitu Chef Farah Quinn.
Terlihat antusiasme para undangan
menyaks ikan kelihaian Farah Quinn saat
malakukan demo masak di hadapan para ibu-

Chef Farah Quinn menjelaskan tips memasak yang sehat dan sempurna dalam acara gathering YPKP dengan Bank Bukopin
yang dihadiri anggota PWP.

ibu. Karena selain melakukan demo masak

unt uk melontarkan berbagai pertanyaan,

bersama Farah Quinn, acara diakhiri dengan

Farah Quinn juga berbagi tips bagaimana

termasuk Ketua Umum PWP Lola Ferederick

pembagian doorprize berupa handphone,

cara memasak yang sehat dengan melihat sisi

yang melont arkan pertanyaan mengenai

voucher belanja dan bingkisan menarik

komposisi dan gizi dari bahan pokoknya.

tips memasak yang sehat dan sempurna

lainnya dari Bank Bukopin kepada para tamu

menggunakan olive oil dan canola oil.

undangan.MPIK

Berbagai tips yang diberikan oleh Farah
Quinn, mengundang minat para ibu-ibu

Usai pelaksanaan demo masak sehat

Warung
Kopi

kRONIKA
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Sederhana Yuuu...
Wah, hebat euy, HUT ke-53
Pertamina dilaksanakan secara
sederhana. Ini berbanding terbalik
dengan HUT ke-50 yang cukup
“mengerikan” dari sisi biaya. Mudahmudahan perayaan ultah yang
berlebihan dari sisi biaya itu tak
terulang untuk Pertamina ke depan.

Semarak HUT pertamina di Pangkalan Susu

Potong Tumpeng Warnai HUT Pertamina ke-53
di PAPUA

Foto : SORONG

SORONG - Perayaan HUT Pertamina di Papua dipusatkan di
halaman Kantor PT Pertamina EP Field Papua Jl Ahmad Yani.
Perayaan HUT dihadiri GM RU VII Made Rhena Yasa, Pjs Field
Manager EP Field Papua Agus S.Sitompul, Heads of Dock Yard
Susilo Utomo, Direktur RSPS dr Jerry Woworuntu dan perwakilan
UPms serta seluruh pekerja Pertamina. Perayaan HUT diawali
menyanyikan Mars New Spirit Pertamina Baru. Setelah itu dilanjut
kan pembacaan sambutan Dirut Pertamina Karen Agustiawan oleh
GM PT Pertamina RU VII Made Rhena Yasa. Setelah sambutan,
acara dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh GM RU VII Made
Rhena Yasa didampingi Pjs Field Manager Pertamina EP Field
Papua Agus S.Sitompul dan Heads of Dock Yard Susilo Utomo.
Potongan tumpeng pertama diserahkan oleh Made Rhena Yasa
kepada Agus S.Sitompul. Potongan tumpeng kedua diberikan Agus
S.Sitompul kepada Susilo Utomo sedangkan potongan tumpeng
ketiga diserahkan Susilo Utomo kepada Kahukmas RU VII Daniel
Lobo yang kebetulan berulangtahun ke-54. Setelah itu kegiatan
ditutup dengan ramah tamah dan hiburan serta digelar donor darah
sukarela.MPRU VII

PELUNCURAN BUKU TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS
JAKARTA - Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-53 Pertamina pada 10
Desmeber 2010, diluncurkan buku “Toekang Migas Menembus Batas” di Gedung
Utama Kantor Pusat Pertamina. Buku ini merupakan sebuah memoar akademi
migas, sebagai bentuk refleksi keberhasilan sistem pendidikan yang mampu
menghasilkan toekang migas. Buku ini ditulis oleh mantan Deputi Direktur
Bidang Perkapalan Dr. Ibrahim Hasyim. Hadir dalam acara peluncuran tersebut
Direktur SDM Rukmi Hadihartini.MPNDJ

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Pekerja dan Keluarga Pertamina
Berkurban di Hari Raya Idul Adha 1431 H
CILACAP - Hari raya Idul Adha adalah suatu momentum untuk
meningkatkan rasa sosial umat muslim. Tercatat 24 ekor sapi dan
18 ekor kambing yang dikurbankan oleh keluarga besar RU IV.
Hewan kurban tersebut sebagian didistribusikan dalam keadaan
hidup dan sebagian lainnya sudah dicacah untuk masyarakat
sekitar RU IV. Di antaranya di area 70, Donan, Lomanis, Kutawaru,
Tritih, Sidanegara, Nusakambangan, Tegalkamulyan dan yayasan
yatim piatu. Tidak hanya di Komplek RU IV, berkurban juga dilaku
kan di Muntilan Magelang. Penyembelihan hewan kurban berupa
1 ekor sapi dan 32 ekor kambing untuk didistribusikan bagi para
pengungsi merapi.MPRU IV

Foto :RU IV

: HUT kemarin betulbetul patut kita acungi
jempol.
Ibu Yanti : Kenapa? Bukannya
tak semeriah dulu? Di
mana hebatnya?
Pak Budi : Justru hebat karena
dilaksanakan lebih
sederhana. Buat
apa buang-buang
duit hanya untuk
sesuatu yang sebentar
kemudian lewat tanpa
bekas?
Ibu Pratiwi : Aku setuju! Aku setuju!
Mang Warta : Waduh, Bu Pratiwi
sampai mengepalkan
tinju segala saking
semangatnya. Eh,
tapi Bu, apa yang Ibu
setujui?
Ibu Pratiwi : Aku setuju HUT
Pertamina dirayakan
sederhana.
Ujang
: Jadi nggak asyik. Tak
ada panggung besar
yang dipasangnya
saja sampai tiga hari,
dibongkarnya butuh
waktu tiga hari, saking
besarnya.
Pak Budi : Memang mengerikan...
Pasti sewa tendanya
mahal...
Mang Warta : Wajarlah namanya
juga Pertamina,
banyak duit.
Pak Budi : Tidak wajar, karena
ini perusahaan cari
untung bukan buat
buang-buang uang.
Ibu Pratiwi : Membiasakan hidup
sederhana bagi
Pertamina memang
butuh perjuangan,
karena sudah
menjadi kebiasaan
sejak puluhan tahun
sebelumnya.
Iyum
: Niiih, contoh Iyum
dong. Ulang tahun gak
pernah dirayakan.
Ujang
: Ya iyalah... tidak
punya duit buat
ngerayainnya.
Ibu Yanti : Mungkin karena si
Iyum ini memang
sederhana. Karena
banyak juga cewekcewek dari keluarga
sederhana tapi
seleranya selangit.
Iyum
: Tuuuh dengerin Jang,
memang Iyum mah
cukup dengan pakaian
sederhana.
Ibu Yanti : Ya, Pertamina
memang harus
semakin sederhana.
Jangan terus mewah.
Aku salut Ibu Karen
yang meminta kita
untuk menghemat dan
dicontohkan lewat
HUT kemarin, yang
jauh lebih sederhana
dibandingkan sebe
lum-sebelumnya.MPNS

Foto : PEP PANGKALAN SUSU

Pak Budi

PANGKALAN SUSU – Dalam rangka menyambut HUT
ke-53 Pertamina, PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu
melaksanakan lomba karya tulis untuk guru SLTP dan SLTA
sederajat, lomba tari daerah untuk pelajar SD dan lomba lagu
perjuangan untuk pelajar SLTP sederajat. Pengumuman dan
penyerahaan hadiah dilakukan di Gedung Petro Ria Bukit
Kunci (10/12). Pemenang lomba karya tulis untuk guru
SLTP dan SLTA masing-masing mendapat uang pembinaan
sebesar Rp 4 juta, Rp 3 juta, dan Rp 2 juta. Pemenang
lomba tari daerah masing-masing mendapat uang pembinaan
sebesar Rp 3 juta, Rp 2,5 juta, dan Rp 2 juta. Untuk lomba
lagu perjuangan, pemenang mendapatkan uang pembinaan
masing-masing sebesar Rp 2,5 juta, Rp 2 juta, Rp 1 juta
rupiah.MPPEP P.SUSU
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Jakarta – Sebagai wujud kepedulian terhadap
korban bencana alam Wasior di Irian Jaya, Mentawai
di Sumatera Barat, dan Gunung Merapi di Yogyakarta,
Patra Jasa menyalurkan bantuan kepada para korban
bencana tersebut.
Pada (20/10), Tim Patra Semarang memberikan
bantuan berupa makanan dan minuman ringan, linen,
handuk, dan mi instan kepada para pengungsi bencana
alam Gunung Merapi.
Pada (5-7/11), Patra Jasa Kantor Pusat juga mem
berikan bantuan untuk korban bencana Gunung Merapi
berupa peralatan mandi, keperluan bayi, kebutuhan
wanita, kebutuhan tidur, masker, pakaian layak pakai,
makanan kaleng, air mineral, mi instan, sembako, dan
sebagian uang tunai. Bantuan diserahkan langsung
melalui Kantor DPRD Mungkid, Posko Korban Bencana
Gunung Merapi Bimomartani, dan Posko Bencana Desa
Prambanan. Bantuan ini merupakan penggalangan dari
kepedulian yang dikoordinir BDI Patra Jasa melalui
tenant yang berdomisili di Patra Office Tower dan jamaah
Jumat-nya, karyawan Patra Jasa Kantor Pusat dan Unit
Patra Residential, Patra Cirebon, Patra Anyer, Patra Ja
karta, Patra Bandung, dan Koperasi Patra.
Selain itu, Tim Patra Jasa Peduli juga menyerahkan
bantuan uang tunai untuk korban bencana Wasior melalui
portal infak. Sedangkan bantuan untuk korban mentawai
disampaikan melalui TV One di Wisma Nusantara Ja
karta.MPPATRA JASA

PEP Field Pangkalan Susu
Ikut Kejurda Kempo
Medan – Bapor PEP Field Pangkalan Susu mengirimkan
sejumlah atlitnya mengikuti kejuaraan daerah kempo di
Gedung Olahraga Universitas Sumatera Utara (13/11).
Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Persaudaraan Kem
po Indonesia Sumatra Utara (Perkemi Sumut).
Kejuaraan diikuti oleh 14 kontingen yang berasal
dari sembilan Kabupaten/ Kota, yaitu Medan, Langkat,
Binjai, Deli Serdang, Batu Bara, T.Balai, Dairi, Tapanuli,
dan Tanah Karo. Kabupaten Langkat sendiri diwakili
oleh dua dojo, yaitu dojo Bapor PEP Field Pangkalan
Susu dan Dojo Kecamatan Sei Lepan. Jumlah peserta
sebanyak 300 kensi.
Kejuaraan ini mempertandingkan kelas dewasa
nomor embu 9 kelas dan 12 di nomor randori. Untuk
remaja dipertandingkan 6 kelas embu dan 14 randori,
serta untuk kelas pemula hanya mempertandingkan 6
nomor embu.
Dalam kesempatan itu, dojo PEP Field Pangkalan
Susu meraih 1 medali emas, 4 perak dan 12 perunggu.
“Medali yang diperoleh adalah bukti bahwa dojo PEP
Field Pangkalan Susu memiliki potensi unt uk di
kembangkan,” ujar Ketua Bapor Kempo PEP Field
Pangkalan Susu Dirasani Thaib. Kemenangan yang
diraih merupakan buah dari latihan yang tekun dan terus
menerus, senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan
teknik serta mengikuti petunjuk dari para pelatih.MPPEP
P.SUSU

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Patra Jasa Peduli
Bencana Nasional

Jakarta – Nota Kesepa
haman Bersama (NKB) dalam
pengelolaan hospital hotel
(hostel) ditandatangani oleh
Direktur Utama Patra Jasa
Donny J Subakti dengan
Direktur Utama Pertamedika
Mardjo Subandono, disaksikan
oleh Direktur SDM Pertamina
Rukmi Hadihartini di Kantor
Pusat Pertamina Jakarta,
Jumat (29/10).
Menurut Dirut Patra Jasa
Donny J Subakti, kerjasama
ini menjadi catatan sejarah
karena merupakan salah satu
implementasi dari road map
Patra Jasa sebagai bagian
dari transformasi budaya
dan bisnis. “NKB ini menjadi
bagian dalam program
transformasi New Brand
Image fase pertama untuk tiga
tahun pertama transformasi
di Patra Jasa. Dengan NKB
ini berarti Patra jasa memulai
satu program lebih awal dari
semula sesuai program yang
akan dimulai pada tahun
2011,” ujar Donny.
Lebih lanjut Donny men
jelaskan bahwa salah satu
strategi yang dicanangkan
dalam transformasi bisnis
Patra Jasa adalah program
sinergi bisnis dengan per
usahaan best practice di bi
dang pengelolaan Hospital
hotel di Indonesia.
“Di tengah-tengah per
saingan usaha yang makin

Direktur Utama Pertamedika Mardjo Subandono berjabat tangan dengan Direktur Utama Patra Jasa Donny J Subakti
sebagai tanda disepakatinya sinergi kedua anak perusahaan Pertamina tersebut dalam pengelolaan hospital hotel
(hostel).

ketat, diperlukan inovasi dan
kreatifitas untuk menjawab
tantangan tersebut. Sinergi
antara Patra Jasa dan Perta
medika ini diharapkan mampu
membangun keunggulan ber
saing dan pertumbuhan usaha
kedua pihak yang maksimal,”
ungkapnya.
Donny mengungkapkan,
kombinasi kompetensi yang
dimiliki kedua belah pihak
menjadi alternatif yang pa
ling ekonomis dan dapat di
pertanggungjawabkan baik
kepada pemegang saham
maupun stakeholders lain
nya. Potensi usaha ditiap
lok asi tersebut yang akan
menjadi objek NKB untuk
memaksimalkan nilai-nilai
pemegang saham dan ke
pentingan stakeholders lain
nya dalam kerangka bisnis
yang beretika.

“Diharapkan dalam waktu
dekat sinergi Pertamedika dan
Patra Jasa segera terwujud
dengan pengoperasian
Hostel baru di lingkungan
RSPP Jakarta. Untuk me
wujudkan dari NKB ini, di
butuhkan dukungan penuh
dari pemegang saham, de
wan Komisaris serta mana
jemen,”katanya.
Patra Jasa tidak hanya
menyediakan pengalaman
dan keahlian mengelola bisnis
hotel dan properti saja, namun
masih memiliki aset yang layak
dioptimalkan. Di antaranya
tanah di jalan Veteran Solo,
lahan dan ruang kamar hotel
Patra Jasa Jakarta di samping
RSPJ, lahan kosong di Patra
Bali, dan pengembangan
Hotel Patra Cirebon.
Sementara itu, Dirut Per
tamedika Mardjo Subandono

menjelaskan, pemb
 uat
an guest house hostel 12
lantai dimaksudkan unt uk
memudahkan para keluarga
pasien untuk menginap, meng
ingat terbatasnya tempat
yang ada di lingkungan RSPP
bagi para penunggu pasien.
“Ini memang diperuntukkan
bag i keluarga pasien yang
bera sal dari luar Jakarta,”
ujarnya.
Dipilihnya Patra Jasa se
bagai rekan kerja, menurut
Mardjo, selain sesama anak
perusahaan Pertamina, Per
tamedika juga melihat track
record Patra Jasa yang telah
sukses mengelola penginapan
atau hotel bagi Pertamia.
“Saya berharap pengelolaan
yang profesional juga dibe
rikan bagi guest house Per
tamedika,” harapnya.MPNDJ

Kolaborasi IT Antar Unit Usaha PHE
JAKARTA – Untuk menjadi
perusahaan nasional yang
berkelas dunia, diperlukan
suatu sistem informasi
sebagai salah satu upaya
mendukung persaingan
strategi bisnis yang unggul.
Untuk itulah, guna mendukung
p e n g a m b i l a n k e p u tu s a n
dalam proses operasional
bisnis, Pertamina Hulu Energi
(PHE) mengadakan workshop
kolaborasi teknologi informasi
antara PHE – JOB-BOB –IPPP yang berlangsung di lantai
7 Kantor Pusat PHE, Jakarta,
Selasa (23/11).
Workshop ini bertujuan
untuk mengubah sistem ma
nual menjadi sebuah sistem
database, mempercepat
proses laporan, sharing ke
tersediaan dan kapabilitas IT
dan teknologi update.
Selama ini, sistem manual

Foto : WNR/Dok. Pertamina

Foto : PATRA JASA

Hospital Hotel, Sinergi Baru
Patra Jasa dan Pertamedika

yang digunakan menghambat
dalam pengukuran kinerja unit
usaha karena laporan datang
terlambat, laporan tidak sesuai
dan tidak terstruktur.
Kini, dengan sistem
tekn ologi informasi yang
terintegrasi maka informasi
dan laporan dari semua unit
usaha dapat diakses di setiap

unit dan kantor pusat.
Sebagai salah satu
cikal bakal Pertamina masa
depan, menurut Direktur
PHE West Madura Offshore
Hemzairil, PHE harus mampu
meningkatkan capability di
segala bidang. Termasuk di
bidang teknologi pencarian
minyak maupun produksi

minyak serta teknologi infor
masi.
Untuk memenangkan per
saingan, dibutuhkan energi
yang luar biasa. “Karena itu,
sistem teknologi inf ormasi
PHE dinilai sangat penting
sebagai aspek pen unjang
kinerja Pertamina secara ke
seluruhan,” katanya.MPIK
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Coaching Clinic :
Jadilah Pahlawan untuk Bangsamu
Jakarta – Hari Pahlawan sudah
lewat, namun mengobarkan se
mangat kepahlawanan para pejuang
bisa dilakukan kapan saja, tanpa
menunggu tanggal 10 November.
Karena itulah Pertamina bekerja
sama dengan Kidzania, menggelar
Coaching Clinic dalam rangka mem
peringati hari Pahlawan pada Rabu
(1/12). Tiga tamu yang menampilkan
sosok pahlawan bangsa masa kini
dihadirkan, yakni pereli profesional
Rifat Sungkar, Anggota KidZania
Congress Indonesia 2010-2011 Mika
Aditia Rahman, dan 1st Runner Up
Miss KidZania Indonesia 2010 Inarah
Syafarina Omar Joesma.
Coaching Clinic yang menjadi
agenda rutin tiga bulanan di KidZania,
kali ini mengambil tema “Jadilah Pah
lawan Bangsamu”. Tema tersebut
sengaja dipilih dengan harapan bisa
memberikan pemahaman kepada
anak-anak tentang arti pahlawan
masa kini. Acara juga diisi dengan
talkshow yang menghadirkan Retail
Fuel Marketing Pertamina Hardi
yanto Tato, serta Head of Marketing
Communication KidZania Jakarta
Ari Kartika.
Hardiyanto Tato yang mewakili
Pertamina membagikan cerita ke
pahlawanan para pekerja Pertamina
yang memberikan kontribusi ke
pada bangsa. “Para pekerja di
depot, dengan sekuat tenaga
mendistirbusikan dan memastikan
pasokan BBM bisa tiba ke seluruh
wilayah Indonesia hingga ke pelosok
dan daerah terpencil,”kata Tato.
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Mika dan Inarah berperan sebagai petugas SPBU yang menjelaskan kepada pengunjung
mengenai keunggulan Pertamax dan Pertamax Plus.

Arti pahlawan menjadi luas,
karena masyarakat yang senantiasa
menggunakan bahan bakar ramah
lingkungan, bisa dijuluki sebagai
pahlawan lingkungan yang sadar
pentingnya pelestarian alam. “Ter
masuk juga pahlawan yang selalu
menggunakan Bahan Bakar Khusus,
karena membantu men gurangi
beban subsidi negara,” jelasnya.
Sementara itu, Rifat Sungkar
yang dijuluki sebagai pahlawan olah
raga otomotif, berbagi pengalaman
berharga menjadi pemenang dalam
Asia Pasific Rally Championship
2010 di New Caledonia. “Prestasi
yang saya raih membuat saya
semakin bangga sebagai putera
bangsa, yang bisa mengharumkan
nama Indonesia di kancah dunia,
dan memacu untuk terus mengukir

prestasi,” kata Rifat.
Kegiatan talkshow kian menarik
dengan cerita prestasi yang diraih
tunas bangsa, Mika Aditia Rahman
(Mika) Anggota KidZania Congress
Indonesia 2010-2011, serta Inarah 1st
Runner Up Miss KidZania Indonesia
2010.
Puncak acara Coaching Clinic
dilakukan di establishment Gas
Station Pertamina, dimana Mika dan
Inarah berperan sebagai petugas
SPBU yang menjelaskan kepada
pengunjung mengenai keunggulan
Pertamax dan Pertamax Plus.
Sementara Rifat Sungkar
memberikan coach kepada anakanak penggemar olah raga balap
dengan berbagi strategi balap di
establishment KZ 1 Race Track.
MP
DSU

Layanan Kegiatan CSS
KIOSK di RU IV

CILACAP - “Sebagai sebuah perusahaan besar, operasional di
Pertamina harus ditunjang dengan teknologi informasi yang real
time, sehingga data yang tersaji akan akurat,” ungkap GM RU IV
Syofrinaldy saat membuka kegiatan Corporate Shared Service (CSS)
KIOSK di RU IV (15/11).
Pada kesempatan ini Syofrinaldy memberikan apresiasi kepada
CSS IT UP Cilacap Area yang telah menempatkan dirinya sebagai
service provider melalui kegiatan KIOSK sehingga akan semakin
dekat dengan internal customer.
Pembukaan kegiatan CSS KIOSK ini ditandai dengan pe
nekanan tombol KIOSK oleh GM RU IV didampingi oleh Manager
IT UP Cilacap Area Christiyono, kemudian dilanjutkan dengan
teleconference dengan CSS Jakarta.
Christiyono mengungkapkan, KIOSK di RU IV ini digelar hingga
19 November 2010. Di KIOSK, para pekerja RU IV disajikan pe
ngenalan CSS sebagai service provider yang menyediakan 19
layanan utama mulai dari layanan ketersediaan sistem My SAP
hingga layanan human resources operation.
Dengan adanya kegiatan ini, maka pekerja di lingkungan RU
IV dapat menikmati bantuan layanan informasi tekhnologi dan
komunikasi. Di antaranya mengenai tagihan atau layanan blackberry
korporat, layanan aplikasi, layanan permintaan atau pemeliharaan
perangkat IT dan layanan internet maupun WI-FI. Selain melalui
CSS KIOSK yang dibuka di head office ini, para pekerja juga dapat
menikmati layanan yang sama melalui media intranet SIMOPS.
MP
RU IV

Jakarta - Pertamina berkeinginan
untuk menjadi perusahaan non
listed. Namun, untuk menjadi non
listed public company (NLPC)
masih harus menunggu peraturan
pemerintah yang akan terbit di tahun
2011. Demikian disampaikan Vice
President Corporate Communication
Pertamina Mochamad Harun dalam
Seminar Nasional Mengawal Revisi
UU Migas untuk Kesejahteraan Rak
yat, Senin (15/11).
Lebih lanjut Harun menjelaskan,
saat ini Pertamina sedang me
ngumpulkan data-data untuk menuju
perubahan menjadi perusahaan non
listed. “Karena kalau belum lengkap
persyaratan dan datanya belum bisa
menjadi non listed public company,”
tukasnya.
Pertamina sendiri, menurut Ha
run, menargetkan untuk menjadi
perusahaan non listed di semester
pertama tahun depan. Persiapan

tengah dilakukan dalam pemenuhan
syarat tersebut. Salah satunya,
adan ya laporan keu angan yang
paling baru yang diperkirakan baru
selesai pada bulan Maret-April
tahun depan. “Kalau Januari 2011
Peraturan Pemerintah sudah terbit,
kemudian laporan kita selesai, ha
rapannya semester satu tahun de
pan kita sudah jadi non listed public
company,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif
Indonesia Resources Studies
Marwan Batubara menyarankan
Pertamina menjadi perusahaan
publik non listed. Menurut Marwan,
hal tersebut akan lebih baik bagi
Pertamina sekaligus menghindari
terjadinya kasus seperti yang terjadi
di PT Krakatau Steel Tbk.
“Pertamina akan lebih baik jika
menjadi non listed public company.
Dengan begitu Pertamina akan se
makin bagus, transparan, dan bebas

korupsi,” ujar Marwan.
Menurut Marwan dengan menjadi
non listed public company, Pertamina
dipaksa untuk menjalankan bisnis
sesuai dengan prinsip tata kelola
yang baik tanpa mengurangi saham
pemerintah. “Selain itu, menjadi non
listed public company merupakan
solusi untuk menghindari kasus
seperti yang terjadi pada Kra
katau Steel maupun Indosat yang
dapat mengakibatkan hilangnya
saham pemerintah, sehingga ke
untungan perusahaan tersebut
tid ak dapat dinikmati oleh negeri
sendiri walaupun pasarnya berada
di Indonesia,” paparnya.
Seminar ini diadakan terkait
dengan amandemen UUD 1945
bahwa komoditas minyak dan
gas bumi nasional harus dikuasai
oleh negara dan dipergunakan se
besar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Oleh karenanya dalam

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Pertamina Jadi NLPC, Tunggu Peraturan Pemerintah

Vice President Corporate Communication Mochamad Harun menjelaskan mengenai posisi
Pertamina saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Mengawal Revisi UU Migas untuk
Kesejahteraan Rakyat.

perkembangannya melalui peratur
an perundangan, seluruh elemen
bangsa memiliki kewajiban moral
untuk mengawal dan memastikan

proses tersebut berjalan dengan
baik sesuai dengan koridor yang
seharusnya.MPNDJ
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corporate social responsibility

CILACAP - Wajah Mujiono (48 tahun) warga Kelu
rahan Donan Cilacap tampak sumringah. Pasalnya,
keinginan bapak empat anak ini untuk memiliki
tempat bernaung yang layak berupa rumah kini
sudah terkabul. Hal tersebut diwujudkan oleh RU
IV Cilacap yang dimotori oleh Public Relations.
Public Relations Section Head RU IV Kurdi
Susanto saat meninjau ke lokasi pada 27 November
2010 mengungkapkan, bantuan bedah rumah ini
diberikan RU IV sebagai wujud kepedulian per
usahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah
operasi. Selama ini Mujiono tidak mempunyai
pekerjaan tetap. Bersama keluarganya tinggal di
rumah yang terbuat dari bambu dengan ukuran 7 x
8 meter dan beralaskan tanah.
Nantinya, rumah sehat sederhana ini akan
dibangunkan Pertamina dengan ukuran 6 x 9 meter
beralaskan ubin dengan total biaya Rp 20 juta.
Untuk pengerjaannya rumah tersebut dilakukan
oleh warga sekitar. Dalam waktu satu minggu,
renovasi rumah selesai dan bisa ditempati. Hal
senada juga diungkapkan Kepala Kelurahan Donan
Suparman mewakili warganya.
Bantuan bedah rumah ini bukan yang pertama
dilakukan oleh Pertamina. Pada 2009, hal serupa
dilakukan RU IV untuk keluarga Sari Badriyah warga
Kecamatan Jeruklegi Cilacap.MPRUIV

JAKARTA – Bunyi mesin
fogging meraung-raung,
menghentikan aktivitas ibu
rumah tangga dan warga
yang tengah menjalankan
kegiatan rutin di Rabu pagi
(1/12). Ratusan warga di lima
RT wilayah RW 01, Kelurahan
Gambir, Kecamatan Gambir,
Jakarta Pusat mendapat
giliran pengasapan pen
ceg ahan demam berd ar ah
yang merupakan program
Corporate Social Resp on
sibility Pertamina.
Pengasapan atau fogging
diadakan sejak 29 November
hingga 3 Desember 2010 di
dua kelurahan di sekitar kantor
Pertamina, yakni di kelurahan
Gambir dan Kramat, Jakarta
Pusat. “Selain pertimbangan
berada di sekitar Pertamina,
kedua lokasi ini masuk dalam
zona merah, atau wilayah
yang memiliki kasus Demam
Berdarah Den gue (DBD)
tingg i,” jelas Dodi Ismanto
Kepala Sanitasi Lingkungan
Pertamina Bina Medika
(PMC). Dalam ukuran Dinas
Kesehatan DKI, zona merah
berarti selama dua pekan
terakhir terdapat 9 atau lebih
kasus DBD.
“Kalau fogging yang ini
bener-bener bikin nyamuk
mati. Berbeda dengan
fogging dari tempat lain,
asepnya cuma bikin nyamuk
’ngejengkang’,” celutuk Dolly
Duma warga setempat. Ala
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Cegah Demam Berdarah,
Fogging di Zona Merah

RU IV Bedah Rumah
Warga Donan

Kegiatan fogging di Kelurahan Gambir.

san yang disampaikan wanita
yang juga menjabat sek
ret aris RT 3 ini, mungkin
ada benarnya. Karena tiga
pekan sebelumnya dilakukan
pengasapan, namun masih
saja ada warga yang terjangkit
DBD.
Menurut Dodi obat yang
digunakan untuk fogging se
suai standar. “Kita gunakan
pestisida campuran dari
Diklorvos dan Deltametrin,
sehingga rantai hidup nyamuk
aedes aegypti mati,”papar
pria yang menjadi Ketua Tim
Program Pemberantasan Pe
nyakit DBD.
Program pengasapan
kerjasama CSR Pertamina

Yang Muda yang Berkarya
Pengembangan suatu produk dengan sentuhan seni dan
keindahan akan mempunyai nilai dan makna yang lebih baik.
Demikian pula dengan kreatifitas yang perlu terus diasah
akan dapat menghasilkan solusi untuk mengatasi berbagai
permasalahan serta memberikan jawaban atas kebutuhan
manusia yang terus berkembang.
Melalui sentuhan seni dan kreatifitas yang diciptakan oleh
Soleh, siswa kelas III IPS SMUN 50 Cipinang ini bersama
dengan empat rekannya Ferry, Affan, Mardi dan Hibatul telah
menghasil sebuah karya daur ulang dari koran bekas yang
bernilai seni tinggi.
“Semua bahan bekas ini kita dapatkan dari rumah masingmasing. Untuk dananya sendiri tidak lebih dari Rp 30 ribu
keperluan untuk beli lem dan tali, itupun hasil kumpulan de
ngan teman-teman,” ungkap Soleh.
Ide pembuatan miniatur kapal layar ini bermula dari melihat
latar belakang Indonesia sebagai negara maritim dengan
banyak pulau. Dikatakan oleh Soleh, pembuatan miniatur dari
koran bekas ini bermula pada saat ada pelajaran kesenian
membuat kreasi dengan bahan dasar koran bekas.
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Sebagai ketua kelompok, Soleh sebelumnya juga
membuat miniatur motor Harley Davidson bersama rekanrekannya. Ini adalah pertama kalinya Soleh mengikutkan hasil
karyanya untuk dilombakan dalam ajang Green Act yang di
selenggarakan oleh Pertamina.
“Jika dikaitkan dengan lingkungan, kreasi kami mem
bawa manfaat besar karena daripada bungkus koran
dibiarkan berserakan menjadi sampah kenapa tidak kita
gunakan saja untuk bisa menjadi sebuah hasil karya seni
yang bernilai tinggi,” kata Soleh.
Kerja keras dan kreativitas Soleh dan teman-teman
membuahkan hasil. Karya mereka meraih juara 1 untuk
kategori kreasi kerajinan daur ulang. Kemenangan ini
tidak membuat mereka puas begitu saja, dan akan terus
berkreasi. “Ide selanjutnya saya bersama teman-teman
akan membuat miniatur kota Jakarta dari koran,” ungkap
Soleh.
Untuk itulah pendidikan yang efektif dapat dimulai
dari sekolah, yaitu pendidikan dan penyuluhan tentang
lingkungan yang dimulai pada usia muda.MPIK

bidang kesehatan dengan
PMC merupakan bagian dari
rangkaian Ulang Tahun ke53 Pertamina, yang men
jangkau pemukiman di sekitar
kantor Pertamina. Warga
berharap pengasapan rutin
dilakukan untuk mematikan
nyamuk penyebab DBD. “Se
lain berterima kasih, kami juga
berharap kegiatan semacam
ini rutin dijadwalkan,”kata Su
warno Ketua RW 01.
Usai melakukan penga

sapan, tim PMC juga mem
bagikan bubuk Abate kepada
kepala keluarga yang men
dapat jatah masing-masing
dua bungkus. Selain program
pengasapan, kegiatan pen
cegahan penyakit Lep
tos p ir osis juga dilakukan,
mengingat kawasan ini me
rupakan pemukiman padat
penduduk, sehingga disukai
tikus untuk mencari makanan.
MP
DSU

