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LEADER = COACH

Direktorat Pemasaran & Niaga terus
berinovasi. Di awal tahun 2010, Direktorat
ini menunjukkan berbagai capaian
transformasi, termasuk model terbaru
transportasi untuk pendistribusian BBM dan
gas. Ini merupakan bukti bahwa Pertamina
selalu serius melayani rakyat.
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Kencangkan Ikat Pinggang
untuk Perubahan
Pengantar Redaksi:
Gebrakan Direktorat
Pemasaran dan Niaga dalam
melakukan transformasi di
Direktur Utama
Karen Agustiawan
seluruh fungsinya sudah tidak
dapat disangkal lagi.
Perubahan yang dilakukan secara radikal menjadikan
direktorat ini memiliki komitmen yang sangat tinggi
terhadap perubahan dan kemajuan Pertamina. Berikut
paparan Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan, yang dikutip oleh Media Pertamina,
sesaat sebelum meresmikan Pameran Pencapaian
Kinerja Direktorat Pemasaran dan Niaga Tahun 2009.
Berbicara tentang perkembangan dan transformasi
di Direktorat Pemasaran dan Niaga, sangat sulit bagi
saya untuk menyebutkan berbagai prestasi yang diraih
satu-persatu fungsi. Begitu banyak ide-ide radikal yang
telah berhasil mengubah kinerja Direktorat ini.
Produk-produk yang merupakan produk inovasi
juga terus dihasilkan bahkan berhasil dipasarkan
dengan baik, dan tidak sedikit yang mampu
bersaing di pasar internasional. Belum lagi
perkembangan infrastruktur yang menunjang
kegiatan pemasaran dan distribusi Pertamina.

Pertamina.
Sebagai perusahaan yang mendapat amanat untuk
mengemban tugas public service obligation (PSO),
sebagian besar tugas kita tentunya tetap akan berada di
sektor hilir. Karena itu, kalaupun pada momen tertentu
ada prioritas yang harus kita lakukan, saya selalu
mengajak agar kita semua senantiasa kembali berpijak
dan mengedepankan prinsip Pertamina First.
Jika kita mau menjalankannya, saya yakin, masingmasing direktorat maupun fungsi yang ada di perusahaan
ini akan mampu menunjukkan kinerja terbaik, yang pada
akhirnya mampu memberikan perbaikan kinerja
perusahaan secara keseluruhan.
Saya ingin kembali mengingatkan kita semua, bahwa
perubahan di luar begitu cepat. Di sektor Pemasaran dan
Niaga khususnya, seperti
diketahui, Pertamina
sudah tidak lagi menjadi
Persaingan sudah
satu-satunya pelaksana
dipastikan semakin ketat.
tugas PSO.

Kita mungkin cukup
bangga dengan

Sebagai Direktorat yang paling awal
melakukan transformasi, tentu sangat wajar jika
kita melihat bahwa Direktorat Pemasaran dan
Niaga telah menunjukkan berbagai perubahan
yang luar biasa. Untuk itu, saya harus kembali
menyebutkan bahwa SPBU Pasti Pas dan
Pertamina Way telah menjadi milestone penting
dari transformasi yang harus diakui telah
memberikan perubahan wajah Pertamina di mata
masyarakat. Karena memang di SPBU-lah,
sebagian besar aktifitas perusahaan ini akan
langsung terlihat dan bersentuhan langsung
dengan masyarakat konsumen.
Tak kalah pentingnya, capaian besar juga telah
berhasil diraih oleh fungsi-fungsi lain yang melakukan
penjualan produk seperti Pelumas, Aviasi,
Petrochemical, Gas Domestik. Belum lagi keberhasilan
transformasi di fungsi distribusi, industry & marine, serta
renstrabangus di Direktorat Pemasaran dan Niaga,
yang semakin memperkuat bisnis hilir di perusahaan ini
melalui pengayaan ide-ide radikal untuk mempercepat
transformasi di Direktorat Pemasaran dan Niaga.
Dalam beberapa kali kesempatan saya selalu
menekankan bahwa sektor hulu akan menjadi prioritas
perbaikan kita ke depan. Di satu sisi, memang harus
dipahami dan disadari bersama, bahwa untuk menjadi
perusahaan migas yang kuat, sektor hulu Pertamina
haruslah sama kuatnya dengan perusahaan migas
kelas dunia lain.
Namun, hal ini tidak berarti bahwa bisnis kita di
sektor hilir maupun direktorat lain lantas akan
dinomorduakan. Kita adalah satu kesatuan. Setiap
kekurangan maupun kekuatan di salah satu bagian
perusahaan ini, akan berdampak bagi seluruh

keberhasilan rekan-rekan
di Pemasaran dan Niaga
dalam membenahi wajah
Pertamina dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir.
Tapi kita jangan lekas

Persaingan sudah
dipastikan akan semakin
ketat. Kita mungkin
cukup bangga dengan
keberhasilan rekan-rekan
di Pemasaran dan Niaga
dalam membenahi wajah
Pertamina dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir.
Tapi kita jangan lekas
berpuas diri.

berpuas diri.

Ingat, kompetitor kita
akan terus berpikir dan
bergerak untuk selalu
berada selangkah, dua langkah, bahkan berada terus di
depan kita.
Sebagai contoh, hasil survei reputasi yang dilakukan
beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa indeks tingkat
kepuasan konsumen terhadap Pertamina Way masih
berada di bawah pesaing.
Meski tidak terpaut jauh, apabila kita tidak segera
mengencangkan ikat pinggang, maka dapat dipastikan
kita akan semakin tertinggal di tengah persaingan
menjalankan tugas PSO.
Belum lagi permasalahan distribusi BBM dan LPG
yang juga selalu memiliki potensi dapat sewaktu-waktu
menurunkan reputasi kita di mata masyarakat.

Dengan adanya display new product, program dan
infrastrktur penunjang kegiatan operasional Direktorat
Pemasaran dan Niaga, saya berharap agar hal ini mampu
menjadi pendorong bagi kita untuk terus-menerus
memberikan yang lebih baik bagi perusahaan. Ini adalah
bukti, bahwa kita mampu mempercepat transformasi di
perusahaan ini.MPBIRO DIREKSI/NDJ

Editorial
Memburu Target
Berita langkah Pertamina EP menawarkan Kerja
Sama Operasi (KSO) tahap III untuk 2 area produksi dan
4 area eksplorasi di lapangan marginal menuai
tanggapan kritis. Kedua area produksi itu adalah
Sambidoyong (Jabar) dan Zona Serap Deep (Sumut).
Sedangkan area eksplorasi terdiri atas Tebat Agung dan
Tanjung Lontar (Sumsel), Jambi Barat (Jambi), serta
Tanjung Barat (Kalsel).
Kritik itu antara lain tertuang dalam salah satu judul
sebuah harian, Lepas Punya Sendiri, Ambil Punya yang
Lain. Harapan pengritik adalah Pertamina mengelola
seluruh lapangan-lapangan minyaknya, karena kalau diKSO-kan dikhawatirkan akan mengurangi pendapatan
Pertamina dan adanya penurunan tingkat produksi
ketika dikelola pihak lain.
Pertamina pasti berterimakasih pada perhatian
banyak pihak yang peduli dan mengkhawatirkan BUMN
ini merugi dalam beberapa kontrak KSO-nya. Mari kita
tangkap titik kekhawatiran itu sebagai kontrol bagi
Pertamina agar kekhawatiran pihak lain itu tidak terbukti
di tingkat implementasi.
Hingga saat ini Pertamina EP mengelola Wilayah
Kerja Pertambangan (WKP) seluas 140 ribu km2 yang
tersebar di seluruh Indonesia. Ketika Pertamina menjadi
holding company operasional WKP sektor hulu
diserahkan kepada anak perusahaannya, yaitu
Pertamina EP. Eks WKP Pertamina yang kini dikelola
Pertamina EP itu mencakup 214 lapangan, di mana 80
persennya merupakan lapangan tua.
Ketika PT Pertamina (Persero) sebagai induk,
sebagai holding, menetapkan target tahun 2013 menjadi
perusahaan minyak dan gas bumi nomor wahid di
Indonesia, seluruh anak perusahaan berlari kencang,
bekerja keras, dan melakukan tahap-tahap ketat sesuai
roadmap masing-masing anak perusahaan itu agar
target sang induk tercapai gemilang sesuai rencana dan
target. Adalah Pertamina EP sebagai anak perusahaan
yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi dan produksi
minyak dan gasbumi lalu memiliki targetnya sendiri
tahun 2011 mampu menyalip posisi nomor satu produksi
minyak yang dipegang Chevron dan produksi gas yang
ada di tangan Total.
Tahun 2011 tinggal hitungan dua tahun pada awal
2010 ini. Adalah sangat dipahami kalau Pertamina EP
melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan
cadangan dan produksi, karena yang dikejar adalah
target angka tinggi dalam waktu yang singkat.
Perbedaan produksi Chevron dan Total dengan
Pertamina hari ini masih jauh. Jadi alangkah wajarnya
kalau anak perusahaan hulu terbesar ini misalnya
menahan laju penurunan produksi alami (decline)
sekaligus memaksimalkannya dengan Enhanced Oil
Recovery (EOR) di sejumlah lapangan tua. Semua demi
target itu.
Jadi ketika Pertamina EP hendak
mengonsentrasikan pada lapangan utama seperti
Limau, Tambun, Sukowati, dan Sanga-sanga yang
menghasilkan produksi
terbesar Pertamina EP,
sungguh sangat wajar.
Adalah sangat
Dari tingkat produksi
dipahami kalau
minyak Desember
2009 sebesar 132.294
Pertamina EP
BOPD, sebaian besar
melakukan berbagai
produksi dihasilkan
terobosan dalam
dari lapanganmeningkatkan
lapangan besar ini.
Agar lapangancadangan dan
lapangan marginal juga
produksi, karena
berjalan optimal, maka
yang dikejar adalah
di-KSO-kan. Lagi pula
target angka tinggi
di dunia migas, KSO
adalah hal lazim
dalam waktu yang
sejauh saling
singkat.
menguntungkan.MP
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Leader = Coach
Saya masih ingat ketika pertama kali diluncurkan
program Performance Management System (PMS) di
Pertamina mempunyai tujuan yang sangat bagus, yaitu
bagaimana membuat alignment antara target-target
perusahaan dengan target individu yang diberikan
kepada masing-masing pekerja. Dan target-target
tersebut supaya mudah dievaluasi dan diukur
pencapaiannya maka dibuat dalam bentuk Key
Performance Indicator atau KPI.

proses KPI Cascading di awal tahun.

PIMPINAN = COACH
Yang menjadi keheranan kita adalah kok masih
banyak pimpinan yang tidak menyadari tanggung
jawabnya untuk mengembangkan timnya sehingga
menjadi tim yang kuat karena didukung oleh kualitas
individu pembentuk timnya tersebut. Seharusnya setiap
pimpinan itu sadar bahwa pencapaian KPI-nya tersebut
sangat tergantung dari pencapaian kinerja tim yang
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kalau saja ada
KPI merupakan tolak ukur yang dijadikan patokan
individu di bawahnya langsung yang mempunyai kinerja
sebagai evaluasi kinerja, baik itu kinerja group
kurang baik, maka akan memberikan dampak langsung
(Direktorat, Divisi, Dinas, dan lain-lain), ataupun
dan mengancam terhadap pencapaian kinerja pimpinan
perorangan, apakah suatu departmen atau seorang
tersebut.
pekerja telah memenuhi kinerja yang
Bahkan tidak jarang
diharapkan atau belum. Kinerja disusun
seorang pimpinan yang
Masih banyak pimpinan yang tidak
pada awal tahun dan disepakati
berlaku cuek pada
bersama, serta pada akhir tahun
bawahan sebagai
menyadari tanggung jawabnya untuk
dievaluasi hasil pencapaiannya.
anggota timnya dan
mengembangkan timnya menjadi tim
Sementara di tengah-tengah perjalanan
mempunyai komunikasi
yang kuat. Seharusnya setiap
diberi kesempatan dan dianjurkan untuk
yang sangat jelek.
pimpinan itu sadar bahwa
selalu dievaluasi progress
Jangankan untuk
pencapaiannya tersebut.
memberikan
pencapaian KPI-nya tersebut sangat
KPI Cascading merupakan salah satu
pembinaan dan
tergantung dari pencapaian kinerja
bentuk implementasi dari PMS dalam
bimbingan, melalui
tim yang menjadi tanggung jawabnya.
rangka membuat alignment atau
coaching session,
keselarasan antara KPI Pertamina
sekedar untuk mau
Alangkah kelirunya seorang
secara keseluruhan, sebagai korporasi,
mendengarkan
pimpinan yang perilakunya tidak
dengan KPI masing-masing direktorat
gagasan dan usulan
mencerminkan seorang Coach yang
dan diturunkan lagi sampai kepada KPI
dari bawah saja sudah
baik, padahal kinerjanya ditentukan
individu. Dengan kata lain bahwa KPI
malas.
Pertamina merupakan resultante dari
Alangkah kelirunya
oleh kehebatan timnya.
gabungan seluruh KPI Direktorat,
seorang pimpinan yang
demikian juga KPI Direktorat merupakan
perilakunya tidak
kumpulan dari KPI Divisi atau Daerah Operasinya
mencerminkan seorang Coach yang baik, padahal
masing-masing, hingga akhirnya merupakan kumpulan
kinerjanya ditentukan oleh kehebatan dari timnya.
dari KPI masing-masing individu pekerja.
Barangkali itulah kehebatannya Jack Welch, sang CEO
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa KPI
legendaris saat memimpin GE, sehingga tidak hanya
seorang Dirut Pertamina merupakan hasil gabungan
sebagai world class company, tetapi juga the great
dari KPI individu pekerja Pertamina. Dan inilah yang
company. Dalam salah satu pernyataan yang dibuat
dimaksud adanya alignment antara KPI perusahaan
dalam Letter to Share Owners and Employees pada
dengan KPI individu pekerjanya. Jadi setiap aktivitas
laporan tahun 1997, Jack Welch mengatakan bahwa :
atau pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing
The best leaders — the—“A’s”— are really coaches.
individu pekerja secara otomatis dalam rangka
What coach, with any instinct or passion for winning,
mencapai target perusahaan yang telah ditetapkan
would field an Olympic swimming or gymnastics team, or
oleh para pemegang sahamnya.
a Super Bowl team, that wasn’t made up of the absolute
best available? In the same vein, what business leader
IMPLIKASI PENERAPAN PERFORMANCE
worthy of the name would even consider fielding a team
MANAGEMENT SYSTEM (PMS)
with anything other than the very best, the “A” players?
Implikasi langsung dari system ini adalah setiap KPI
Dan ucapannya ini ia buktikan dengan pencapaian
yang menjadi tanggung jawab seorang pimpinan akan
targetnya yang incredible dengan revenue sebesar 89.3
sangat tergantung pada pencapaian dari KPI bawahan
Milyar USD dan mendapat rating triple A. Maka
langsungnya. Seperti contoh KPI seorang Dirut
tidaksalah lah kalau seorang pengamat GE dan
Pertamina ditentukan oleh KPI masing-masing
professor bidang management dari Michigan University,
Direktoratnya. Demikian juga untuk Direktur sangat
Noel Tichy, mengatakan bahwa ada dua CEO terbesar
tergantung dari pencapaian KPI Divisi serta Daerah
di abad 20, yaitu Alfred Sloan dari General Motor (GM)
Operasinya atau anak perusahaannya, dan seterusnya.
dan Jack Welch dari General Electric (GE), tetapi
Kalau saja sistem ini berjalan dengan baik dan
menurutnya Jack Welch lah yang terbaik dari keduanya,
setiap pimpinan serta pekerja Pertamina
karena dia mampu menyiapkan perusahaanya
memahaminya dengan betul, maka akan muncul pada
memasuki abad 21 dengan kinerja yang tidak kalah
setiap pimpinan, sampai dengan pimpinan terkecil
cemerlangnya.MP
(seorang supervisor), kesadaran akan pentingnya
membangun team work yang baik dan fokus pada
pengembangan timnya untuk memastikan dan
menjamin KPI yang menjadi tanggung jawabnya akan
NANANG ABDUL MANAF
Pertamina E & P Libya
tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam

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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Direktur Pengolahan
Tinjau Kantin Shift RU VI
Balongan
BALONGAN - Sebagai tindak lanjut dari Memorandum
Direktur Pengolahan tentang pemberian makanan kepada
pekerja regu bergilir (shift), terhitung mulai 1 Januari 2009
pekerja shift Refinery Unit (RU) VI baik yang berstatus PWTT
dan PWT diberikan makan siang dan malam oleh perusahaan. Dalam rangka pelaksanaan dari SK tersebut bersamaan dengan kunjungan kerja ke RU VI, Direktur Pengolahan Rukmi Hadihartini langsung meninjau Kantin Shift
RU VI yang telah berjalan genap satu tahun.
Menurut Rukmi, pemberian makan kepada pekerja shift
selain merupakan bentuk apresiasi perusahaan, juga untuk
meningkatkan kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja, khususnya untuk menjaga kesehatan
prima para pekerja shift.
Untuk pelaksanaannya, RU VI Balongan menunjuk pihak
III untuk menyiapkan dan menyediakan makanan dan
minuman di kantin shift ini, yang berlokasi tak jauh dari helly
pad dan berseberangan dengan Perkantoran RU VI Eks
Gedung JGC (Exor I).MPRU VI

JAKARTA – “Dengan bertambahnya
peserta Transformation Leadership Engine
(TLE) ini maka Program Transformasi
yang dijalankan akan semakin cepat kita
capai bersama. Karena tantangan besar
transformasi adalah masalah perubahan
fundamental di perusahaan. Budaya kerja
dari sumber daya manusia adalah sikap
mental dan etika seluruh pekerja yang
akan membawa perubahan paling cepat
di tubuh Pertamina”.
Demikian dikatakan oleh Direktur
Utama Karen Agustiawan saat menutup
Program Transformation Leadership
Engine (TLE) Pertamina angkatan V dan
VI tahun 2009, dihadiri Dewan Komisaris,
jajaran Direksi dan tamu undangan dari
BP Migas. Acara berlangsung di Lantai 21
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina,
Jakarta (12/1).
Program TLE angkatan V dan VI telah
terlaksana terhitung tanggal 23 Juni 2009
sampai dengan 30 Oktober 2009 yang
terdiri dari kegiatan in class dan out class.
Peserta program berjumlah 42 orang yang
terdiri dari pekerja Pertamina, anak perusahaan dalam hal ini PT Badak NGL serta
BP Migas.
Evaluasi penilaian yang dilakukan
pada program ini didasarkan pada dua
aspek yaitu personal breaktrough project
dan leadership behaviour survey. Berdasarkan dari hasil penilaian, sebanyak 41
peserta dinyatakan lulus sementara satu
peserta ditunda kelulusannya karena
belum mengikuti salah satu program TLE,
yaitu uji saji personal BTP.

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto : Pms Reg. VI

Menciptakan Pertamina Lebih
Dinamis dan Kompetitif Melalui TLE

Direktur Utama Karen Agustiawan memberikan penghargaan kepada para peserta terbaik TLE.

Sesuai kriteria penilaian yang telah
ditetapkan telah diperoleh tujuh peserta
terbaik, secara berturut-turut Bambang
Manumayoso dari Direktorat Hulu, Sancoyo Budi Utomo dari Direktorat Pengolahan, Ardhy N. Mokobombang dari Direktorat Pengolahan, Said Reza Pahlevy
dari Direktorat Umum & SDM, Faisal Yusra
dari RenBang Bisnis & Transformasi Korporat, Ngatijan dari BP Migas, dan Awang
Harun Satyana dari BP Migas.
Menurut Karen, melalui TLE ini akan
menciptakan Pertamina lebih dinamis dan
kompetitif dalam menjawab tantangan ke
depan menuju suatu perusahaan minyak
nasional berkelas dunia. “Alhamdulillah
dari survei reputasi yang dilakukan telah
tergambar keyakinan pekerja terhadap ni-

lai-nilai transformasi dan aspek kepemimpinan berada pada indeks rata-rata 3,98
dari skala 1 hingga 5,” kata Karen.
Untuk menunjang keberhasilan proses
perubahan pengelolaan bisnis Pertamina
sesuai dengan visi, misi, maksud dan tujuan pendirian, para peserta program TLE
melakukan penandatanganan komitmen
insan Pertamina untuk menjadi role model,
menjunjung tinggi tata nilai perusahaan
yang berasaskan Pertamina first dan mampu mewujudkan apa yang telah dijanjikan
kepada perusahaan. Sehingga seluruh insan Pertamina dituntut untuk dapat mengakselerasi transformasi dengan mewujudkan dengan apa yang telah dijanjikan,
menjaga ethic 24x7, menjadi role model,
percaya diri dan kolaboratif.MPIK

mySAP Menjadikan Data Lebih Informatif, Adaptif,
User Friendly, dan Tepat Waktu
JAKARTA - Pertamina terus menyempurnakan penerapan
mySAP di seluruh fungsi perusahaan. Dan kini sistem IT ini sudah
semakin lengkap dan diharapkan mampu memenuhi seluruh
kebutuhan pengelolaan data dan transaksi di seluruh Pertamina,
baik Kantor Pusat maupun Unit-unit Operasi dan Anak-anak
perusahaan.
“Untuk pemanfaatan modul-modul itu sangat tergantung dari
bisnis masing-masing anak perusahaan dan unit bisnis itu sendiri,”
kata Susilo saat ditemui di acara go live implimentasi mySAP
bagi Anak Perusahaan Hulu. Menurut Susilo, sistem mySAP akan
membantu perusahaan dalam manajemen jalur suplai, manajemen hubungan dengan konsumen, manajemen masa edar (lifecycle) produk, dan manajemen hubungan dengan penyuplai.
Sistem SAP telah diterapkan di Pertamina sejak 2003. Tetapi
dalam masa 2003 - 2006, sistem ini berjalan tidak optimal. Melihat
perkembangan tuntutan bisnis dan teknologi informasi, memotivasi Pertamina untuk melangkah lebih maju untuk melakukan
pembenahan diri untuk kelancaran bisnis perusahaan. Perbaikan
Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pertamina telah dirasakan dengan hadirnya perubahan sistem SAP generasi terbaru
yang dikenal dengan mySAP.
mySAP digunakan sejak Januari 2009 di Pertamina (Persero),
Pertamina EP dan Pertamina Geothermal Energy (PGE). Selanjutnya di-roll out ke anak perusahaan yang lain dan saat ini
Januari 2010 sudah mulai dimanfaatkan oleh Patra Niaga dan
empat anak perusahaan hulu.
Unit Pemasaran BBM Retail II merupakan unit pemasaran

melihat dinamika bisnis itu sendiri, yaitu kapan kesiapan dari anak
pertama Go Live SAP yang merupakan non pilot project dalam
perusahaan itu sendiri dimana kemudian kebutuhan bisnisnya.
melaksanakan SAP secara mandiri. Adapun modul yang pertama
Tahun ini 2010 kita akan lakukan segera”.
kali digunakan oleh Pertamina meliputi SD, MM, FI, CO dan HR.
Dengan adanya komitmen dari para pimpinan, tim manajemen
Menurut Vice President IT Solution CSS Susilo, kini Pertamina
dan kegiatan sosialisasi yang terus menerus maka seluruh pekerja
menggunakan mySAP dengan modul yang lebih lengkap yaitu
akan semakin paham dan semakin mengetahui bahwa sistem ini
meliputi MMH (Materials Management Hydro), MMNH (Materials
adalah salah satu upaya Pertamina menuju Word Class National
Management Non Hydro), SD/TD (Sales & Distribution/ TransOil Company. Ditargetkan rahun 2010 seluruh anak perusahaan
portation & Distribution), PP (Production Planning), PM (Plant
telah go live implimentasi mySAP.
Maintenance), Human Capital Management, FI (Finanancial
”Harapan kami dari tim CSS sebagai penyedia sistem akan
Accounting) dan CO (Controlling).
mendukung anak perusahaan dalam mengoptimalkan pengDalam kesempatan yang berbeda SVP CSS Ahmad Bambang
gunaan sistem agar bisa berjalan dengan baik. Sehingga jika sismengatakan mySAP sebagai salah satu generasi dari SAP yang
tem itu dimanfaatkan dengan baik dan bertransaksi dengan baik
melengkapi solusi secara terintegrasi untuk analisis dan inteligen
tentu saja informasi yang dihasilkan akan sangat bermanfaat bagi
bisnis, termasuk manajemen usaha strategis dan keuangan,
kepentingan masing-masing bisnis anak perusahaan,” kata Vice
operasi, dan analisis kekuatan kerja. Sehingga dengan lingkup
President IT Solution CSS Susilo.MPIK
bisnis Pertamina yang luas dan besar memerlukan perangkat
lunak yang membantu semua
proses bisnis secara terintegrasi agar menjadikan data lebih
Tim CSS sebagai penyedia sistem akan mendukung anak perusahaan
informatif, adaptif, user friendly
dan tepat waktu.
dalam mengoptimalkan penggunaan sistem agar bisa berjalan dengan
Targetnya sendiri bisa terbaik. Sehingga jika sistem itu dimanfaatkan dengan baik dan bertransaksi
implementasikan ke seluruh
anak perusahaan sebetulnya
dengan baik tentu saja informasi yang dihasilkan akan sangat bermanfaat
jika kita memanfaatkan sistem
bagi kepentingan masing-masing bisnis anak perusahaan.
ini, disamping target yang harus
digunakan itu juga kita harus

BCA dan Panin Pinjami Pertamina US$ 145 Juta
Jakarta (Investor Daily) – Dua bank swasta, PT Bank
Central Asia Tbk (BCA) dan PT Pan Indonesia Bank Tbk
(Bank Panin) memberi pinjaman sebesar US$ 145 juta
untuk memenuhi modal kerja PT Pertamina.
Keikutsertaan dua bank tersebut merupakan bagian dari
sindikasi internasional senilai US$ 700 juta dengan
melibatkan 9 bank. Pinjaman berjangka waktu lima
tahun dengan suku bunga London Interbank Offerred
Rate (Libor) plus 3,35%, termasuk spread dan fees.
Bertindak sebagai mandated loan arrangers adalah
BCA, Bank Panin, dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.
Sedangkan yang bertindak sebagai book runners adalah
ANZ, BNP Paribas, HSBC, dan RBS, Partisipasi lainnya
adalah Natixis dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (SMBC). Bank Panin sejauh ini telah
beberapa kali mengucurkan kredit ke Pertamina, salah
satunya pada Agustus 2009 dengan nilai sindikasi US$
400 juta. Sedangkan BCA, sudah mengucurkan
pinjaman Rp 2,5 triliun untuk Grup Pertamina termasuk
ke Elnusa. Sedangkan khusus Pertamina sebesar Rp 2
triliun. Jadi outstanding kredit BCA untuk Pertamina di
atas Rp 4,5 triliun.
BPK Siap Audit Program Konversi
Jakarta (Seputar Indonesia) – Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) berencana mengaudit program
konversi minyak tanah ke elpiji yang digulirkan sejak
2007. Audit ditargetkan selesai paling lambat semester
II/2010. “Ada tiga hal yang akan diaudit. Pertama
menyangkut sistem alokasi dan penyaluran anggaran
program konversi, lalu distribusi tabung serta paket
konversi dan terakhir soal kesiapan suplai,” ujar anggota
IV BPK Ali Masykur Musa. Terkait tujuan terakhir itu, Ali
mengaku mendapat laporan bahwa ternyata saat ini
Pertamina masih mengimpor elpiji. Hal ini, tegas dia,
harus dipastikan karena menyangkut ketersediaan
pasokan suplai elpiji. Menurutnya, program konversi
minyak tanah ke elpiji merupakan kebijakan yang baik,
tetapi akan menjadi masalah kalau tidak didukung
kecukupan suplai.
Bangun LNG, Pertamina Siapkan US$ 400 Juta
Jakarta (Sentana) – Pertamina menyediakan dana
sekitar US$ 400 juta untuk membangun dua kilang LNG
receiving terminal yang rencananya akan dibangun di
Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini diungkapkan Dirut
Pertamina Karen Agustiawan di Jakarta, Senin (18/01).
“Kita akan sediakan dana total US$ 400 juta untuk
membangun dua LNG Receiving terminal satu di Jawa
Barat dan satu lagi di Jawa Timur,” katanya.
Menurutnya, LNG Receiving terminal pertama akan
dibangun di Jawa Barat yang akan dibangun berdua
antara Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara
(PGN). “Pertamina sediakan dana US$ 200 juta,”
ujarnya. Adapun masing-masing kepemilikan saham di
LNG Receiving Terminal Jabar, Pertamina menguasai
60% dan PGN 40% saham. Sedangkan untuk LNG
Receiving terminal di Jawa Timur rencananya akan
dibangun sendiri oleh Pertamina.
Pertamina EP Siap Masuk ke Jambaran
Jakarta (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina EP
dipastikan menjadi operator di Lapangan–Jambaran,
Blok Cepu, apabila pemerintah benar-benar membentuk
unit pengembangan struktur migas lapangan. Tujuan
dilakukannya unitisasi antara lain untuk menekan biayabiaya dalam melakukan penambangan migas dan
mengoptimalkan proses teknis penambangan migas.
Dirut Pertamina EP Salis Aprilian mengungkapkan
Pertamina EP siap menjadi operator area tersebut
apabila pemerintah memutuskan demikian. Bahkan,
tuturnya, anak usaha BUMN migas Pertamina itu
berkomitmen untuk mempercepat pengembangan
Jambaran. “Kalau Pertamina EP yang ditunjuk untuk
mengembangkan lapangan tersebut insya Allah akan
lebih cepat,” katanya.MP NDJ
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Kapal Pertamina Wajib Berbendera
Indonesia di Perairan Dalam Negeri
JAKARTA – Berkaitan dengan penerapan
azas cabotage, dimana untuk pengangkutan minyak dan gas bumi antar pelabuhan laut dalam negeri diwajibkan menggunakan kapal berbendera Indonesia,
paling lambat 1 Januari 2010, Pertamina
turut serta mendukung Peraturan Menteri
No. KM 71 Tahun 2005. Peraturan tersebut dilakukan untuk kelancaran operasional beberapa kapal yang dioperasikan
Pertamina dan masih berbendera asing
dilakukan perubahan bendera. Demikian
disampaikan Deputi Direktur Perkapalan
Pertamina Suhartoko, di Jakarta, Selasa
(12/1).
Lebih lanjut Suhartoko mengatakan
sebagai dukungan atas keberlakuannya
azas cabotage, pengoperasian kapal
VLCC yang merupakan kapal charter untuk mengangkut minyak mentah Aramco

dan dikirimkan ke Kilang Cilacap, juga
berbendera Indonesia untuk memudahkan pengoperasiannya di tanah air Indonesia.
Menurut Suhartoko, dari 170 kapal,
masih ada 12 kapal yang dalam proses
pergantian dari bendera asing ke bendera
Indonesia. Penerapan azas cabotage,
menurut dia, sulit untuk kapal pengangkutan berkapasitas besar dan menengah.
“Untuk kapasitas besar, investasinya banyak dan susah untuk mencari investor
dari dalam negeri.“Makanya, Pertamina
meminta kelonggaran agar penerapan itu
diundur hingga 31 Maret 2010 khususnya
untuk 12 kapal, yakni sembilan kapal
pengangkut elpiji dan tiga kapal pengangkut bahan bakar minyak,” ujarnya.
Suhartoko menjelaskan, proses penggantian bendera tersebut tidak mudah dan

butuh investasi yang cukup besar. Bahkan,
untuk kapal-kapal elpiji yang ukurannya
sangat besar alias very large gas carrier
(VLGC), butuh investasi tidak kecil.
Tahun 2010 ini, Pertamina berencana
untuk menambah 13 kapal sebagai bagian
dari program Pertamina untuk menambah
armada sebanyak 47 kapal pada periode
2008-2014. Penambahan armada kapal itu
juga bermaksud menggantikan kapal-kala
tua Pertamina.
Hal itu disebabkan oleh instruksi BP
Migas yang melarang kapal di atas 25 tahun
mengangkut migas di Indonesia. “Kami
sudah memesan tiga kapal tanker kelas large range (LR) satu buah dari China senilai
US$ 180 juta, lima kapal tanker kelas medium range (MR) senilai US$ 180 juta, dan
satu kapal pengangkut elpiji senilai US$ 14
juta,” papar Suhartoko.MP NDJ

Penghargaan untuk Patriotisme Pekerja FOC II
CILACAP - Keberanian tujuh pekerja FOC
II Pertamina RU IV dalam menanggulangi
kebocoran di Unit LPG Recovery CDU II FOC II pada April 2009, sangat dihargai
oleh perusahaan. Ketujuh pekerja yang
terdiri dari Yulianto, Hari Budi Santoso ,
Wawan Herawan, Musadad, Hariseno, I
Wayan Metra, dan Driyanto menerima
reward dari perusahaan yang diserahkan
oleh Production I Manager I Nyoman Sukadana di Control Room FOC II , (11/1).
Apresiasi terhadap ketujuh pekerja ini juga
disampaikan oleh Senior Manager Operation & Manufacturing Michael Ricardo
Sihombing dan Human Resources Manager Happy Paringhadi.
MR Sihombing menyampaikan rasa
bangganya kepada penerima reward karena bekerja dengan komitmen tinggi dan
tekad kuat melakukan kewajibannya meskipun dalam situasi hujan. Sekecil apapun
yang dilakukan pekerja adalah berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan.
Lebih lanjut MR Sihombing mengingatkan
untuk selalu memperhatikan aspek HSE
dalam bekerja.
Diceritakan oleh FOC II Section Head
Subiyanto pada tanggal 7 April 2009 salah
satu peralatan/instrumentasi yang berada
di Crude Distilling Unit (CDU) mengalami

Foto : RU IV

RESUME Pekan Ini

kebocoran besar dari aliran/flow discharge
011P-121B bertekanan sekitar 40kg/cm
persegi. Setelah meyakinkan operator
lapangan bahwa kondisi 011P-121B beroperasi dengan normal, para pekerja shift
D ini menemukan titik kebocoran berada
di manifold 011FT-043. Sebelumnya operator lapangan sempat mengalami kesulitan saat mencari titik pasti kebocoran,
akibat munculnya kabut yang ditimbulkan
dari gas LPG. Terlebih letak 011FT-043
berada pada ketinggian sekitar 6 meter
tepat di bawah beam/pipe support sehingga menimbulkan pantulan bocoran gas
bertekanan tinggi, selain adanya bau gas

LPG yang menyengat. Kondisi semakin
genting lantaran kondisi cuaca pada sore
itu tengah hujan disertai sambaran petir
membuat potensi terjadinya ledakan dan
kebakaran cukup besar. Sehingga tim pemadam kebakaran (DAMKAR) kilang pun
kemudian diminta untuk stand by di area
kejadian.
Guna mengurangi tekanan dan bocoran, ketujuh “pahlawan” kilang ini memutuskan mematikan sementara 011P-121B
dan mengisolir area kejadian serta menutup
keran Tapping Point ke manifold 011FT-043.
Akhirnya CDU beroperasi normal setelah
melepas 011FT-043.MP RU IV

Go Live Implementasi mySAP ke Anak Perusahaan Hulu
JAKARTA – Menindaklanjuti pelaksanaan
Kick Off Roll Out Implementasi mySAP
untuk empat anak perusahaan Direktorat
Hulu yaitu PT. PHE, PT. PDSI, PT. PERTAGAS dan PT. EP Cepu yang berlangsung di Bandung pada Agustus 2009 lalu,
hingga saat ini Rabu (6/1) Direktorat Hulu
telah siap untuk go live implementasi
mySAP ke Anak Perusahaan Hulu.
mySAP merupakan komponen yang
penting untuk menunjang operasional
dalam membuat laporan keuangan yang
tepat waktu dan akurat. Saat ini mySAP

di anak perusahaan hulu menggunakan
empat modul yaitu modul Finance, Controling, Material Manajemen Non Hydro
dan Human Resources.
“Sesuai dengan strategi perusahaan
bahwa sistem informasi yang digunakan
untuk keperluan back office bisa seragam
dan tersentralisasi di bawah jasa layanan
Corporate Shared Service (CSS). Kebijakan harus kita laksanakan dengan sebaikbaiknya sehingga konsolidasi laporan keuangan dengan korporat dapat terlaksana
dengan baik,” ujar SVP Plan & Evaluation

Gunung Sardjono saat membuka acara Go
Live Implementasi mySAP ke Anak Perusahaan Hulu, di lantai 21 Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina, (6/1).
Gunung berharap masing-masing anak
perusahaan hulu berkewajiban untuk menjaga kelancaran sistem yang memiliki akuntabilitas dan dapat dipercaya sehingga
membantu perusahaan dalam mencapai
visi dan misi. Melalui implementasi diharapkan juga dukungan dari tim CSS untuk
dapat melaksanakan transfer knowledgenya ke anak perusahaan hulu.MP IK

DINAMIKA

No. 04

TRANSFORMASI

Pertamina berhasil menjadi salah satu Juara pada “ The 1st
Indonesian Human Capital Study” 2009 khususnya untuk kategori
Human Capital Index. Ajang yang diikuti oleh 25 perusahaan baik
BUMN maupun swasta, dari berbagai industri diselenggarakan oleh
Dunamis Consulting bekerjasama dengan majalah Human Capital.
Hasil ini membuktikan bahwa perhatian Perusahaan terhadap
pengembangan Human Capital selama ini sudah sangat baik dan
bisa disejajarkan dengan pemenang lainnya, termasuk perusahaan
global yang beroperasi di Indonesia.
Peserta dikelompokkan sesuai industrinya apabila paling tidak
ada 5 perusahaan yang ikut serta. Sedangkan industri yang kurang
dari itu seperti Pertamina untuk minyak dan gas dan Garuda untuk

Tahun XLVI, 25 Januari 2010

penerbangan dijadikan satu kelompok tersendiri. Setelah melalui
berbagai tahapan penilaian, Pertamina dinyatakan lolos sebagai salah
satu finalis bersama 12 perusahaan lain, yaitu : PT. Adira Dinamika,
Multifinance, PT. Allianz Life Indonesia, PT. Allianz Utama Indonesia,
PT. Danone Diary, PT. Excelcomindo Pratama, PT. Indosat Tbk, PT.
Pamapersada Nusantara, PT. Pasifik Satelit Nusantara, PT. Pfizer,
SOHO Group, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT. Wartsila
Indonesia.
Menurut VP Strategic Human Resource, Hasnil Rasyid, yang
mengkoordinasikan study ini di Pertamina, keikutsertaan Perusahaan
pada ajang ini sangat bermanfaat terutama untuk mengetahui posisi
Human Capital Pertamina terhadap perusahaan-perusahaan lain.

Hasilnya bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan
strategi, kebijakan, dan program pengembangan Human Capital
Perusahaan ke depan. Disamping itu, kegiatan ini juga menjadi
forum untuk saling berbagi pengalaman dan benchmark tentang
strategi, kebijakan dan program pengembangan Human Capital
antar perusahaan yang beroperasi di Indonesia.
Penyerahan Award ini dilaksanakan pada Seminar & Awarding
2009 Indonesian Human Capital Study tanggal 22 Desember 2009
lalu di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta. Award diterima oleh
Nina Nurlina Pramono, VP People Management mewakili perusahaan.MP HR TRANS

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

Theme-O-Meter Mengukur Persepsi, Bukan Opini
JAKARTA - Kenaikan active supporting dari dua survei sebe-lumnya yang hanya
sekitar 31% dan kini menjadi 35,38% mendapat pujian dari Direktur Umum & SDM
Waluyo sebagai berita yang bagus, namun juga tidak membuatnya lupa untuk bertanya,
”Darimana kenaikan tersebut berasal?”
Hal tersebut dikemukakan Direktur Umum & SDM saat mem-buka acara ThemeO-Meter 6 Closing, pemberian penghargaan (Performance Culture Integration (PCI)
dan serah terima Program Budaya yang berlangsung di Lantai 18 Gedung Utama,
pada Senin (18/1). Program Integrasi Budaya diserahterimakan dari SVP Renstrabangus & Transformasi Korporat Gusrizal kepada SVP Human Resource Mamad
Samadi, dan disaksikan oleh Direktur Umum & SDM Waluyo. Juga hadir dalam acara
ini VP People Management Nina Nurlina Pramono dan para ambassador.
Komentar bernada pertanyaan dilontarkan untuk merespons laporan dari
Koordinator Integrasi Budaya Kinerja Ernie D. Ginting, yang menarik perhatian hadirin.
Menurut Waluyo, kita tidak akan membuat diagnosa yang baik kalau kita tidak
mendapatkan fakta yang akurat.
“Bagaimana theme-O-meter ini bisa mencapai kuota numbers yang diharapkan,
adalah dengan selalu mengkomunikasikan transformasi kita. Saya rasa itu penting
sekali,” kata Waluyo.
Koordinator Integrasi Budaya Kinerja Ernie D. Ginting memberikan presentasi
hasil dari Theme-O-Meter 6 Survey. Ernie menyatakan bahwa jumlah responden ada
10.974 person, dengan jumlah terbanyak ada di Direktorat Pengolahan skitar 5.000
peserta, dan berikutnya di Dit. Pemasaran & Niaga sekitar 2.600 peserta. Namun
Ernie mengingatkan bahwa sekalipun memberikan suara dalam survey, namun itu
belum berarti bahwa participant itu adalah active supporting. “Nah, yang kami ukur itu
adalah active supporting-nya berapa orang,” tegas Ernie.
Ernie pun menegaskan bahwa Theme-O-Meter ini adalah untuk mengukur per-
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sepsi, bukan opini. “Persepsi itu adalah sesuatu yang bisa di-drive oleh apa saja,”
kata Ernie. “Dan persepsi bisa negatif atau positif.”
Masalah ini pun kemudian mengundang banyak pertanyaan dari para hadirin,
sehingga melahirkan diskusi yang menarik.
PENERIMA PERFORMANCE CULTURE INTEGRATION AWARD 2009
Untuk pencapaian Theme-O-Survey (jumlah responden), sebagai berikut,
Direktorat Pengolahan - 90%; Direktorat Ke-uangan – 100; Direktorat Umum dan SDM
Plus – 90%; GM RU III Plaju – 100%; GM RU IV Cilacap – 100%; GM BBM Retail III
- 100%.
Sedangkan untuk pencapaian CoPI Performance Dialogue Award, adalah
Direktorat Pengolahan - 100% tercapai dan Direktorat Keuangan – 100% tercapai.
Observer CoPI Performance Dialogue Terbaik adalah Denny Saputra - HR RU II
Dumai, teraktif. Untuk CoPI Coaching Award adalah Direktorat Pengolahan Persentase
tertinggi. Dan untuk Fasilitator PMS teraktif adalah Syahrial Muchtar dan Donny J.
Subakti.
PEMENANG LUCKY DRAW THEME-O-METER SURVEY DESEMBER 2009
Sebagai bentuk apresiasi terhadap para pekerja dalam pelaksanaan Theme-OMeter survey bulan Desember 2009. Adapun para pemenang mendapatkan sebuah
netbook. Berikut para pemenangnya, Direktorat Hulu dan AP Hulu – Thomas Suhartanto
(Pertagas); Direktorat Pengolahan – Sardjono (RU IV Cilacap); Direktorat Pemasaran
dan Niaga – Samsul Alam (S&D Region IV); Direktorat Keuangan – Suyantoro (Keu
Pemasaran Region V); dan Direktorat Umum dan SDM Plus – Khudlori (IT Region
II).MP UHK, NDJ
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Rencana ISO Terintegrasi
(ISO 9001:2008, ISO 14001 : 2004, & OHSAS 18001 : 2007)

di RU III Plaju
Bagian II - Selesai

9. Beberapa Kesesuaian Elemen Persyaratan dalam SMM, SML & SMK3
NO

AKTIVITAS

1
2

Management Review
Checking and Corrective Action
Measuring, Analysis Improve
Product Realization
Implementation and Operation
General Requirement
OHSAS Policy
Management Commitment
Environmental Policy
Planning

3
4
5
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PDCA
C
C
C
D
D
A
A
A
A
P

SMM
5,6
80
7,0
4,1
5,1
5,4

KLAUSUL
SML
4,6
4,5
4,4
4,1
4,2
4,3

OHSASS
4,6
4,5
4,4
4,1
4,2
4,3

10. Tujuan Implementasi SMT (ISO Integrasi) di RU III
Implementasi SMT di RU II bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan bagi semua aktifitas di RU III yang terkait
dengan penerapan Manajemen Mutu, Manajemen Lingkungan dan Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja dalam
hal:
1. Melakukan integrasi SMM, SML & OSHAS di RU III.
2. Merefleksikan budaya RU III sejalan dengan upaya pengembangan dan Culture Change & Mind Set RU III.
3. Memberikan jaminan kepada pelanggan dan stakeholder atas mutu produk/Jasa yang dihasilkan.
4. Melaksanakan secara konsisten prinsip-prinsip pengoperasian kilang dan operasional RU III lainnya dengan
mengutamakan aspek K3LL yang berkelanjutan.
5. Mematuhi dan mentaati ketentuan dan peraturan perundangan secara konsisten .
6. Menjadi sarana dan prasarana dalam melaksanakan peningkatan berkelanjutan.
11. Tahapan Menuju Implementasi ISO Terintegrasi
1. Melalui Badan Konsultan untuk melakukan assesment dan membuat Gap Analyst (Initial and aspect Review) yang
perlu di-upgrade, di-link antara SMM, terutama SML dan OHSAS yang baru di integrasikan serta mengacu pada
Struktur Organisasi Pertamina yang baru. Langkah awal melalui HSE Manager mengundang konsultan dan diharapkan
bila disetujui oleh GM RU III, Badan Konsultan ini dapat membuatkan Gap Analyst yang diperlukan tersebut ;
2. Pembuatan Steering Committee (Team), penetapan dan penunjukan fungsi/bagian yang berfungsi sebagai Manager
Representative oleh dan dengan SK GM RU III selaku Wakil Top Management yang bertanggung jawab penuh
dalam mengimplementasikan SMT tersebut ;
3. Mempersiapkan dan melengkapi Integrated Management System Documentation SMT
(pembuatan, pengesahan
dan pendistribusian pedoman / MSTK minimum requirement dalam pemenuhan sistem dokumentasi yang
dipersyaratkan oleh SMT) ;
4. Sosialisasi SMT ;
5. Pelatihan Internal Auditor/Lead Auditor SMT ;
6. Penyusunan dokumen HIRAC (Hazard Identification Risk Assesment and Control ;
7. Training SMT ;
8. Integrated Management System Implementation ;
9. Document Review ;
10. Integrated Management Assessment ;
11. Certification Audit (Badan Sertifikasi), 1st Stage Certification Audit & Doc. Check ;
12. Submission of corrective action ;
13. Audit lanjutan, 2nd stage Certification Audit ;
14. Submission of corrective action ;
15. Verifikasi dan Rekomendasi ;
16. Hand Over Certificate.
12. Target ISO Terintegrasi di Pertamina RU III
Bila semuanya berjalan lancar dan dukungan yang kuat dari tim manajemen sampai front line mulai review awal sampai
implementasi dan terbentuknya team work yang solid & saling bahu membahu demi tercapainya Integrated Certification
System yang menjadi bagian dari Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Insya Allah dapat dicapai pada tahun 2010 ini.
13. Kesimpulan
Agar semua kegiatan aktivitas mutu di RU III dapat berjalan sesuai Work Plan yang telah ditetapkan dalam time frame,
RU III terlebih dahulu menetapkan kebijakan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) RU III Plaju yang mencakup kebijakan
akan MUTU, LINGKUNGAN, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA dimana usulan kebijakan Sistem Manajemen
Terpadu RU III telah diedarkan untuk mendapatkan masukan, koreksi dari semua fungsi dan bagian di RU III, sehingga
didapatkan hasil yang maksimal.
Secara garis besar Isi kebijakan tersebut adalah :
PT PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit III mengolah minyak bumi menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM), Non BBM
dan Petrokimia, memiliki komitmen untuk memuaskan pelanggan dan stakeholder lainnya secara berkelanjutan melalui
cara-cara:
1. Menghasilkan Produk dengan mutu terbaik yang ramah lingkungan, memenuhi persyaratan pelanggan dan pasar.
2. Proses Produksi yang efisien untuk mendapatkan hasil yang kompetitif, serta mengoptimalkan keuntungan bagi
Perusahaan.
3. Mematuhi dan mentaati ketentuan Peraturan Perundangan dalam bidang mutu, lingkungan, serta keselamatan &
kesehatan kerja, kemudian mengintegrasikan ke semua aspek kegiatan.
4. Menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan manajemen keselamatan &
kesehatan kerja, serta menekan pemakaian sumber daya alam, mencegah pencemaran, mencegah terjadinya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam setiap kegiatan operasi kilang.
5. Memelihara hubungan yang sehat dan harmonis dengan pemerintah, industri dan masyarakat sekitar kegiatan kilang
dalam rangka pengelolaan operasi kilang yang berwawasan lingkungan serta keselamatan & kesehatan kerja.
Kebijakan ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh manajemen, pekerja dan semua pihak yang berada di area RU
III, serta dikomunikasikan kepada semua yang terlibat dalam Proses Bisnis RU III.
Demikian sosialisasi ini disampaikan, sehingga makna dari Integrated Certification System dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu Terpadu dapat benar-benar teraktualiasi dan terimplementasi dalam aktifitas kerja dan pencapaian
kinerja RU III serta tidak ada hanya bersifat dokumentasi dan di atas kertas kerja tapi lebih penting dari semua itu dapat
terimplementasi secara aktual di lapangan sehingga ceceran minyak dalam skala kecil di temukan di lapangan tidak
diketemukan lagi minimal sudah di-minimize bukankah RU III telah mendapatkan Sertifikat ISO SMM 14001 dan dengan
perubahan organisasi baru di RU III diharapkan tidak lagi menjadi temuan Eksternal Audit bahwa perubahan organisasi
baru belum diikuti dan di dukung perubahan Managemen Sistem Tata Kerja (MSTK) yang ter-revisi, tervalidasi dan terupdate sesuai tujuan perubahan yang dilakukan.
Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil dan mulailah dari sekarang dan kita pasti bisa !
Oleh Aries Hamdani – 719801 ; Quality Management – ENG & DEV RU III
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APQC sebagai Sarana
Knowledge Sharing
Pada tanggal 12 Januari 2010 lalu telah dilangsungkan acara sosialisasi mengenai
keanggotaan Pertamina pada APQC (American Productivity & Quality Center). APQC (http://
www.apqc.org) merupakan suatu lembaga berbasiskan keanggotaan (member-based) dan bersifat
non-profit yang banyak bergerak di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi untuk
menemukan berbagai metodologi terkait peningkatan produktivitas dan kualitas untuk kepentingan
para perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang menjadi anggotanya. Dalam melakukan
penelitian dan pengembangan serta inovasi tersebut, APQC bekerja sama dengan lebih dari 500
anggota perusahaan dari seluruh dunia dan berasal dari berbagai jenis / sektor industri, termasuk
dari sektor industri oil & gas yang berasal dari perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti BP,
Shell, Exxon, Connoco Phillips, Schlumberger, Halliburton, dll.
APQC menyediakan berbagai macam produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan
peningkatan produktivitas dan kualitas dari suatu perusahaan seperti Process Improvement
Frameworks, Process Classification Frameworks (PCF), Open Standards Benchmarking
Collaborative (OSBC), Consortium & Customs Benchmarking, dll.
Selain itu, sesuai dengan salah satu misi
APQC untuk melakukan diseminasi / penyebaran
pengetahuan yang didapat dari hasil berbagai
kegiatan penelitian dan pengembangan yang
telah dilakukan maka APQC menyediakan suatu
sarana knowledge sharing yang dinamakan
Knowledge Base. Knowledge Base APQC
merupakan e-library yang cukup besar dengan
lebih dari 7000 materi dalam berbagai bentuk
acuan best-practice yang merupakan pengetahuan eksplisit yang diperoleh dari berbagai hasil
research & benchmarking yang telah dilakukan oleh APQC selama lebih dari 30 tahun. Berbagai
jenis materi dalam Knowledge Base APQC tersebut dapat diakses secara tidak terbatas oleh para
perusahaan yang menjadi anggota APQC.
Adapun jenis pengetahuan yang dapat diakses melalui Knowledge Base APQC adalah:
a. Case studies – berisi berbagai informasi mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan bestpractice menerapkan metodologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, mengurangi cycletime, mengukur kinerja dan melakukan problem solving secara komprehensif.
b. Best practice reports –––merupakan dokumentasi dari berbagai acuan best-practice process
yang dihasilkan dari pelaksanaan consortium benchmarking yang diinisiasi oleh APQC dan diikuti
oleh berbagai perusahaan, baik sebagai best-practice partners maupun sebagai sponsors.
c. Benchmarks, measures and metrics – merupakan dokumentasi penunjang bagi pelaksanaan
benchmarks melalui sarana Open Standards Benchmarking Collaborative (OSBC) untuk berbagai
ukuran kinerja dari beberapa area / bidang dengan standarisasi proses yang telah ditentukan
berdasarkan PCF.
d. Articles & white papers – merupakan tulisan yang dibuat oleh tim penelitian APQC dan diambil
dari berbagai sumber seperti majalah bisnis, jurnal, dll yang dipandang cukup relevan sebagai
contoh best-practice untuk kepentingan benchmarking, knowledge management, pengukuran
kinerja, perbaikan proses dan peningkatan kualitas.
e. Publications – merupakan kompilasi dari berbagai penelitian best-practice, metrics & tools yang
dikarang oleh para ahli terkenal yang mencakup berbagai macam topik dan jenis industri.
f. Presentations – merupakan materi dalam bentuk hasil presentasi yang dibuat oleh para ahli
(subject matter experts) dari APQC maupun dari eksternal dan diperoleh dari hasil pelaksanaan
konferensi, kegiatan benchmarking dan sesi knowledge transfer.
g. Improvement tools & templates – merupakan kumpulan tools & templates yang sudah
dianggap proven seperti process classification frameworks (PCF), benchmarking methodologies,
dll.
Selain itu Knowledge Base APQC juga memiliki berbagai kelebihan lainnya antara lain akses
materi dapat langsung di-personalisasi sesuai dengan area of interest yang kita inginkan, fasilitas
search / pencarian dokumen dapat dipilih sesuai dengan topik, jenis industri, proses, release date
dll. dan terdapatnya akses terhadap calendar of events, online communities of practice dan online
member directory.
Knowledge Base dengan berbagai fasilitas dan kelebihannya tersebut
merupakan bagian dari salah satu misi APQC lainnya yaitu networking, di
mana APQC berusaha untuk:
a.
Connecting people to information
b.
Connecting people to people
c.
Connecting people to Communities of Practice
Keberadaan berbagai materi dalam Knowledge Base APQC tersebut di
atas diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dari sumber
eksternal yang dikaitkan dengan implementasi program Knowledge
Management Pertamina (KOMET). Dengan Pertamina telah menjadi anggota APQC maka akses
terhadap materi tersebut dapat di-download secara gratis / tidak terbatas yaitu dengan cara login
menggunakan email domain Pertamina sebagai user name dan password yang sudah didaftarkan.
Selain itu, untuk lebih memperluas akses, maka berbagai materi pengetahuan mengenai acuan
best-practices yang terdapat dalam knowledge base APQC yang dianggap relevan dengan bisnis
Pertamina akan di-upload dalam portal KOMET sebagai bagian dari referensi eksternal yang dapat
diklasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan taksonomi yang ada.

Oleh Gatot Chiandar - Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 16 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com
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Sejak reformasi perpajakan tahun
1983, pemerintah dalam hal ini
Direktorat Jenderal Pajak, telah
banyak melahirkan Ketentuan
Perundang-undangan Perpajakan.
Bahkan, sampai saat ini, ada
delapan perundang-undangan
perpajakan yang telah ditetapkan,
seperti:
1. Undang-undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Pajak
Penghasilan;
3. Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah;
4. Undang-undang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa;
5. Undang-undang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan;
6. Undang-undang Pajak Bumi dan
Bangunan;
7. Undang-undang Bea Meterai;
8. Undang-undang Pengadilan
Pajak.
Tujuan penyusunan buku “Kompilasi
Undang-undang Perpajakan
Terlengkap-Susunan Satu dalam
Naskah” ini adalah untuk
memudahkan setiap praktisi pajak
dan akademis dalam mempelajari
perundang-undangan perpajakan
yang dinamis dengan lebih ringkas
dan efektif.
Dalam buku ini, telah memuat
perubahan terakhir undang-undang
perpajakan, yaitu UU Nomor 28
Tahun 2007 dan UU Nomor 36
Tahun 2008. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan daftar peraturan
pelaksanaan setiap pasal undangundang supaya pembaca dapat
melihat rujukan langsung dan
petunjuk teknis dari pelaksanaan
ketentuan undang-undang tersebut.
Undang-undang perpajakan
merupakan peraturan perundangan
yang popular dan menjangkau
seluruh lapisan masyarakat, baik
kalangan bisnis, praktisi, akademisi,
maupun masyarakat umum.
Buku ini merupakan kompilasi
undang-undang pajak pusat yang
tersusun dalam satu naskah dengan
format yang mudah dipahami dan
dipelajari semua pihak.
Penjelasan dari setiap pasal dan
daftar peraturan pelaksanaan terkait
ditampilkan secara langsung di
bawah pasal yang bersangkutan.
Selain itu table perubahan undangundang juga ditampilkan untuk
mempermudah pembaca dalam
memahami perubahan tiap pasal
dalam undang-undang.MP NDJ
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Hasil Organizational Performance Profile (OPP)
Survey II Tahun 2009
OPP Survey tahap ke II tahun 2009 berlangsung
tanggal 3 - 31 Agustus 2009, sebagai kelanjutan survey
tahap I tahun 2006. OPP Survey sendiri adalah sebuah
survey untuk melihat profil budaya kinerja perusahaan,
dengan mengukur tingkat persepsi atas hasil kinerja
(outcome/hasil) dan tingkat praktek kinerja (practice/
praktek) dari 9 (sembilan) elemen budaya kinerja yaitu:
Leadership, Direction, Environment and Values, Accountability, Coordination and Control, Capabilities, Motivation,
External Orientation dan Innovation.
Hasil OPP Survey ini mulai disosialisasikan oleh
Transformasi Korporat melalui Workshop PMS 2010
seperti yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu.
Tulisan ini kami susun sebagai bentuk sosialisasi
hasil OPP Survey bagi seluruh pekerja Pertamina, dan
terbagi menjadi 5 bagian sebagai berikut:
FINDINGS (TEMUAN)
Hasil OPP Survey 2009 cukup menggembirakan.
Dari 9 elemen budaya kinerja yang diukur, 8 berada pada
level superior dan 1 elemen lainnya yaitu accountability
berada pada level distinctive. Dibandingkan dengan tahun 2006 yang menunjukkan 6 elemen pada level
common serta 3 superior, hasil ini menunjukkan adanya
peningkatan persepsi positif para pekerja terhadap kinerja
perusahaan.
Secara detail temuan utama OPP Survey 2009
adalah:
1. Secara substantial, hasil & praktek sudah
membaik bila dibandingkan dengan hasil 2006, namun demikian masih terdapat gap antara persepsi
pekerja mengenai hasil kinerja dengan praktek-praktek kinerja. Ini berarti persepsi pekerja terhadap dirinya
masih lebih tinggi dibandingkan kenyataan atau praktek
yang ada. Meskipun demikian hasil OPP survey telah
menunjukkan bahwa praktek-praktek itu sudah semakin
sering dilakukan oleh pekerja Pertamina, sudah lebih
embedded dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari bila
dibandingkan dua tahun yang lalu.
2. Praktek-praktek telah meningkat, dan dalam
beberapa hal ada yang meningkatnya lebih dari 20%,
terutama pada Execution Engine. OPP mengukur
ekfektivitas 34 praktek manajemen yang mendukung ke9 elemen budaya kinerja. Secara overall dibandingkan
tahun 2006, keseluruhan praktek menunjukkan peningkatan sekitar 8 % s.d 22%. atau rata-rata sebesar 15%.
Peningkatan paling besar ada di praktek-praktek pendukung eksekusi, yaitu pada consequences system,
personal obligation, people focus, values, incentives,
consequence systems, external sourcing, channel,
leders, cross pollination, customer, engagement, acquired
dan opportunities.
3. Para young leaders/pemimpin masa depan
sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan
kelompok yang lain, namun masih merasa kurang
dalam kepemimpinan & peluang karir. Dari sisi rata-2
seluruh elemen, persentasi kenaikan pemimpin masa
depan (masa kerja 10 - 20 tahun dan pendidikan S1 –
S3) relatif lebih tinggi (naik 15.56%) dibandingkan
kelompok pembandingnya (dengan masa kerja di atas
20 tahun dan non sarjana, yang naik 14.44%), walaupun
hasil keseluruhan masih lebih kecil. Ini berarti bahwa
salah satu tema aksi program perubahan budaya tahun
2006 mengembangkan calon pemimpin dapat mendorong persepsi positif para pemimpin masa depan atas
kinerja perusahaan.
4. Nilai yang ada pada budaya Pertamina cenderung stabil sejak tahun 2006. 8 dari 10 nilai budaya
Pertamina masih dipilih tahun 2009, yaitu: operating &
customer focus, trust, courage to what’s right, rule
oritented, accountability, well being and environmentally
responsible. Ini berarti nilai yang ada pada budaya
Pertamina cenderung stabil.
Jika dibandingkan dengan nilai yang paling baik
mencirikan Pertamina ideal tahun 2009, maka ada 3 nilai
yang perlu ditambahkan yaitu: well organized, efficiency dan openness. Ini berarti effesiensi dan organisasi masih dirasakan kurang dan ada keinginan untuk
fokus lebih besar pada keterbukaan.
VALIDASI
Agar memperoleh hasil yang akurat, dilakukan validasi terhadap temuan-temuan diatas, Validasi dilakukan
melalui 4 cara, yaitu: Interview kepada para Direktur,
immersion Forum bagi Steering Committee dan anggota
Tim OPP Survey, Focus Group Discussion bagi
representasi kelompok pekerja di Pertamina dan
workshop-workshop bagi senior management.

Hasil dari validasi adalah From To Issues, yang terdiri
dari:
• From : melibatkan karyawan hanya untuk masalah
operasional dan terkait pekerjaan
• To
: melibatkan karyawan pada sasaran pribadi dan
pengembangan professional.
• From : sedikit pemimpin senior yang mendorong
perubahan
• To
: suatu jalur untuk memunculkan pemimpin yang
berkualitas yang membuat perubahan dan
memungkinkan pemimpin muda bersinar
dalam organisasi berdaya saing tinggi dan
berorientasi kinerja.
• From : Performance Management yang berfokus pada
KPI/target
• To
: Pemantauan dan dialog kinerja yang lebih
efektif serta konsekuensi yang lebih besar.
• From : ketergantungan pada sumber eksternal dan
perekrutan untuk mengisi gap kemampuan
• To
: pembangunan kapabilitas melalui upskilling
dan pengembangan bakat internal.
• From : menggunakan insentif sebagai satu-satunya
motivasi
• To
: menggunakan peluang karir, budaya berbasis
nilai 6 C sebagai motivasi
• From : inovasi dan kecenderungan ‘silo’ antar unit dan
Kantor Pusat
• To
: munculnya suatu mesin inovasi internal yang
dikendalikan dari top-down, bottom-up dan
juga cross pollination.
• From : budaya yang didorong secara operasional
• To
: Budaya ‘eksekusi’ dan juga fokus pada peningkatan berkelanjutan (continuous improvement)
• From : Isi dan kepuasan terhadap status quo
• To
: Melanjutkan tantangan untuk berbuat lebih baik
dan siap bagi perubahan dan untuk berubah.

EVALUASI
Tujuan tahap evaluasi adalah untuk melihat dan
menilai apakah program-program perubahan budaya
yang ada saat ini dapat mengaddress tema aksi baru.
Ada 2 tahapan penilaian yang dilakukan yaitu pertama,
review terhadap program-program yang ada untuk
melihat dampak dan kelangsungan program, serta kedua
review gap antara program yang ada dalam mengaddress
tema aksi baru untuk melihat tingkat dukungan dan resiko
implementasi. Hasil review menunjukkan bahwa tema
aksi memperkuat Employee Engagement, pengembangan internal dan inovasi antar sektoral belum cukup
di address sehingga diperlukan additional program.

beberapa peningkatan yang perlu dilakukan untuk
mendorong tema-tema aksi yang baru yaitu:
1. BTP
• Membuat perencanaan pengembangan bagi Coach
dengan sasaran dan dukungan yang jelas.
• Mengembangkan platform on line untuk memudahkan
akses dan sharing info, seperti template project dan
data base untuk pemimpin potensial.
• Setiap Direktorat secara bergiliran menyelenggarakan
dan memimpin challenge session.
• Project Sponsor mengadakan pertemuan dua minggu
sekali untuk pemantauan progress dan pemecahan
masalah.
• CEO mengetahui, mengakui dan merayakan keberhasilan suatu Project melalui townhall meeting.
2. PMS
• Adanya KPI Alignment across direktorat
• Senior manajer menetapkan stretch target yang lebih
tinggi/ketat dan melakukan penilaian pada pertengahan
tahun. Perubahan target hanya dibolehkan untuk kasuskasus tertentu
• Menetapkan target kinerja ‘orang’ (soft skills)
• Mengembangkan system feedback untuk melacak,
memonitor ketrampilan pekerja dan pengembangannya, seperti komunikasi dan penilaian 360 derajat.
• Menyatukan pengembangan pekerja di KPI Manajer.
• Mengembangkan rencana jangka pendek “1 bulan” bagi
pekerja berkinerja dibawah rata-rata, dan mereview
perkembangannya dalam kurun waktu 3 bulan.
3. PEOPLE REVIEW
• Pemilihan assessor/penilai 360 derajad pada awal
tahun, sehingga diperoleh hasil pengamatan yang lebih
akurat.
• Memperkenalkan challenge session dan normalisasi
KPI untuk self review.
• Mengembangkan standard perilaku yang jelas dan
kalibrasi untuk kriteria kompetensi.
• Keharusan hadir bagi para penilai, fasilitator dan
chairman pada saat diskusi PR
• Penilai akan dinilai berdasarkan hasil feedback evaluee.
4. MENINGKATKAN PROGRAM TLE
• Anggota BoD memimpin panel dan diskusi pemilihan
peserta Program TLE.
• Memperkenalkan Co-Fasilitator berbahasa Indonesia,
meningkatkan keakraban diantara peserta dengan
jalan mengundang peserta beserta pasangan (hidup)
nya.
• Membuat program-program pengembangan dan
menciptakan pengembangan bagi internal coach.
• Mengadakan pertemuan sesama alumni TLE setahun
sekali dimana Alumni teraktif diberi penghargaan.
• Anggota Direksi mengadakan bincang-bincang akrab
untuk menjadi role model dan mendapat feedback bagi
program TLE
5. MENINGKATKAN PROGRAM PPEP
• Pemilihan peserta harus disetujui oleh BoD atau
pemimpin senior.
• Meningkatkan kemampuan untuk mengerjakan
pekerjaan dengan load yang tinggi, dengan memberikan tugas-tugas di rumah, test case dan lain-lain yang
merupakan bagian dari penilaian final.
• Membuat standarisasi laporan individu dan harus
diserahkan pada kegiatan-kegiatan benchmark.
• Standarisasi form dan template bagi peserta dan user
untuk menilai efektivitas dari Business Improvement
Project (BIP).
6. MENINGKATKAN PROGRAM PERTAMINA CLEAN
• Senior manajemen berkomunikasi dengan pekerja
untuk menyampaikan apa arti dan seperti apa Pertamina yang bersih menurut mereka.
• Mempublikasikan semua kasus korupsi yang sudah
terbukti melalui komunikasi perusahaan
• Keharusan mengikuti kursus/seminar Pertamina Clean
untuk semua rencana promosi dan posisi manajerial.
7. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN KHUSUS
UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN PEKERJA.
• Bila semula dengan pendekatan top down maka
dianjurkan menjadi bottom up.
• Bawahan mencari masukan selama diskusi dan rapat,
misalnya diskusi mengenai pengembangan perorangan
dan professional selama People Review.
• Bawahan mencari masukan melalui rapat informal,
misalnya diskusi terbuka mengenai apa yang diinginkan
oleh pekerja.
Demikianlah hasil dan rekomendasi OPP survey
2009 dalam rangka peningkatan budaya kinerja di Pertamina. Keberhasilan implementasinya sangat tergantung
pada kita semua. Together we can make a change! MP

REKOMENDASI
Berdasarkan evaluasi terhadap core program, ada

Tim Transformasi Korporat

MENENTUKAN ACTION THEMES (TEMA AKSI)
Agar From To bisa diimplementasikan dengan baik,
perlu ditentukan tema aksi budaya kinerja yang efektif.
Tema aksi yang efektif harus dikaitkan dengan pilihan
archetype yang tepat bagi perusahaan karena akan
mendorong praktek-praktek tertentu menjadi excellent
bahkan bisa menjadi best practices.
Dari 4 pilihan archetype yang ada yaitu Leadership
Driven, Innovation Focus, Execution Edge dan Talent &
Knowledge, hasil forum dan workshop memilih Execution
Edge sebagai archetype yang tepat untuk Pertamina.
Contoh Perusahaan dengan archetype ini adalah
ExxonMobil, Wall Mart dan Toyota.
Tema Aksi final yang disusun berdasarkan input dari
seluruh diagnosa dan archetype yang ada, yaitu:
• Disamping perolehan kuat pada pengarahan, masih ada
peluang peningkatan untuk memperkuat employee
engagement (keterlibatan pekerja) dan memahami visi
• Terus berupaya memperkecil Leadership gap (kesenjangan kepemimpinan) untuk menjadi yang terbaik
dikelasnya, secara khusus, fokus pada pekerja muda,
bermasa kerja lebih pendek, dan berpendidikan tinggi
• Fokus utama pada manajemen people performance
(kinerja orang) untuk melaksanakan agenda bisnis
• Membangun kapabilitas dengan meningkatkan Internal
Development (pengembangan internal) dan merekrut
tenaga eksternal potensial
• Sementara kemajuan pesat telah tercapai, masih perlu
mendorong motivasi lebih tinggi lagi, khususnya
menjamin ketersediaan dan transparansi peluang karir
(opportunities), dan mengembangkan budaya berbasis
nilai
• Mendorong inovasi berkelanjutan dan ide crosspollination (kerjasama lintas sektoral)
• Terus membangun execution excellence
• Menjaga sense of urgency transformasi

Foto : Kun/Dok. Pertamina
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WIWIEK TRIWIDAYATI
Legal Area Manager I,
Legal,
M & T Business Support,
Direktorat Pemasaran & Niaga

BANTUAN BAGI FASILITAS RI
DI TOKYO
Menteri luar Negeri RI Dr. Marty
Natalegawa dalam kunjungannya ke
Tokyo tanggal 15 Januari 2010 telah
menyempatkan diri meninjau fasilitas
Balai Indonesia dan Sekolah
Republik Indonesia Tokyo (SRIT) di
kawasan Meguro. Menteri didampingi
Dubes RI, Atase Pendidikan dan Ka.
Perwakilan Pertamina Tokyo
meninjau fasilitas tersebut yang
akan direnovasi dengan bantuan
dana dari Pertamina. Bantuan
dana telah direalisir oleh Dirut pada
bulan Desember 2009 yang lalu.
Pertamina juga telah membantu
pembangunan Balai Indonesia Tokyo
dan SRIT ini pada tahun 1971.MPPPWAT

JUJUR HUTABARAT
Assistant Manager Litigation,
Legal Advice & Support,
Legal,
M & T Business Support,
Direktorat Pemasaran & Niaga

AMRIZAL
Legal Area Manager II,
Legal,
M & T Business Support,
Direktorat Pemasaran & Niaga

Foto : Tokyo

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto : Kun/Dok. Pertamina

Foto : Kun/Dok. Pertamina

POSISI

TEMU BICARA FSPPB

Rotating Equipment Engineer Section Head
RU IV Cilacap

Foto :PEP

RUDDY TRIYONO
Maintenance Area 3 Sectio Head
RU IV Cilacap

Foto : Kun/Dok,Pertamina

Sekitar 150 pekerja Pertamina dari unit-unit operasi
Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melaksanakan
temu bicara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta,
Kamis (14/1) yang diterima langsung oleh Deputi
Menteri Negara BUMN bidang Usaha PISET Sahala
Lumbangaol. Adapun hal yang dibahas dalam temu
bicara yang dipimpin oleh Presiden FSPPB Ugan
Gandar ini terkait masalah organisasi, proses bisnis,
proses perubahan budaya, implimentasi Good
Corporate Governance (GCG) hubungan industrial
dan lain-lain dalam kerangka menjadikan Pertamina
sebagai perusahaan minyak nasional kelas dunia.MPIK

SETIA ABDI

Warung Kopi

Jam Itu Masih Mati

REKONSOLIDASI
PERTAMINA - PT ADHI KARYA
Berkaitan dengan pekerjaan renovasi
lantai 19, 20 dan 21 Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina, Direktur
Umum & SDM Pertamina Waluyo
didampingi VP SPI Bidang Khusus
Yudiyono dan Manajer Layanan
Umum Mardiono mengadakan
rekonsolidasi dengan Direktur
Operasi Adhi Karya M. Fauzan.
Pertemuan berlangsung di Lantai 5
Gedung Utama Kantor Pusat
Pertamina Jakarta, Kamis (31/12).MPIK

BAPOR RU VI ADAKAN GASHUKU
KENAIKAN TINGKAT ANGGOTA INKAI

Foto : RU VI Balongan

Badan Pelaksana Keolahragaan (Bapor) Refinery Unit VI
Balongan dalam rangka turut mengolahragakan
masyarakat dan memasyarakatkan olahraga pada bulan
Nopember yang baru lalu bekerja sama dengan INKAI
Pengcab Indramayu menyelenggarakan Gashuku dan
Kenaikan Tingkat bagi anggotanya. Acara ini diikuti 129
anggota terdiri dari 46 anggota untuk Sabuk Putih, 31
anggota untuk Sabuk Kuning, 28 anggota untuk Sabuk
Hijau, 21 anggota untuk Sabuk Biru sedangkan Sabuk
Coklat akan diikuti oleh 3 anggota.MPRU VI

PERAYAAN NATAL
DI RU IV CILACAP

Foto : RU IV Cilacap

Mang Warta : Kenapa Pak melamun? Minum kopinya dong,
biar tidak keburu dingin?
Pak David
: Nggak, aku menyayangkan saja jam besar di
depan kantor itu kok masih mati.
Pak Junus : Biarin atuh Pak, kok jadi bahan pikiran
sebegitu seriusnya. Jangan sampai stroke
gara-gara mikirin jam depan kantor.
Pak David
: Bukan dipikirin, tapi aku membayangkan
bukan cuma jam itu bisa hidup, tapi coba lah
karena depan kantor itu adalah etalase
perusahaan, pasanglah jam besar yang
bentuknya khas, sehingga orang
mengidentikan jam itu dengan Pertamina.
Pak Jacobus : Setuju! Jadi kalau TV menyorot jam itu, orang
sudah langsung tahu wah itu Jam Pertamina,
walaupun logo dan gedung Pertamina belum
disorot.
Pak Junus : Ah, lha wong bapak-bapak yang berwenang
saja cuwek, nggak mikiran mengganti jam ini,
kenapa kita ribut-ribut sok memperhatikan?
Udah, pikirkan saja tugas kita sendiri
Pak Jacobus : Nah, ini dia nih, contoh pikiran orang
Pertamina yang teramat sempit. Yang
dipikirkan cuma urusan pekerjaan dan
tugasnya saja.
Pak Junus : Jangan terlalu jauh memikirkan dan ikut
campur tugas orang lain, nanti malah menjadi
sok turut campur dan sok usil hehehehe
Pak Jacobus : Gak ada salahnya memikirkan urusan yang
lebih besar, kalau kita masih ada waktu,
masih punya kesempatan, berarti kita
memberikan nilai lebih kepada perusahaan.
Pak Junus : Ya, ya,ya... tapi mengganti jam itu jadi
nggak? Depannya udah bagus, ada nama
Pertamina, ada logo Pertamina, ada tamannya. Cobalah dilengkapi dengan JAM BESAR
PERTAMINA!!! Waaah, pasti oke.MPNS

Foto : DRP/Dok. Pertamina

Ah, andaikan jam di depan Kantor Pusat Pertamina itu
hidup, betapa lengkapnya kemegahan Pertamina. Pasanglah
JAM BESAR PERTAMINA yang akan ciri khas Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta.

Bakorumkris RU IV Cilacap merayakan Natal
tahun 2009 di gedung Patra Graha Cilacap,
(9/1). Selain dihadiri oleh pekerja kristiani RU
IV, perayaan Natal juga dihadiri oleh Pjs. GM
RU IV Michael Ricardo Sihombing, tim
manajemen yang di wakili oleh I Nyoman
Sukadana (Manager Production I), Ketua
Bakorumkris Yosua Nababan, Pdt Yorri Abast
dari GBI Kemang Jakarta, Romo Vincen OMI
dan pelantun lagu rohani Yohanes dan Lex
Trio dari Jakarta.MPRU IV
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Apresiasi untuk Tim
Penanggulangan
Merbau
REGION SUMATERA - General Manager PEP Region Sumatera
Bambang Widjanarko dalam paparannya di hadapan Direktur
Operasi Bagus Sudaryanto menjelaskan upaya-upaya yang telah
dilakukan dalam mengatasi blow out di sumur Merbau (MBU-01),
reklamasi yang dilaksanakan berupa perapian tanah, penimbunan
pit lumpur, rekonstruksi pondasi BMU-01 dan pemasangan line
gas lumpur.
Acara tersebut sekaligus dalam rangka kunjungan Direktur
Operasi ke PEP Region Sumatera untuk memberikan apresiasi
kepada tim penanggulangan Merbau 01 di Ruang Diklat HR,
Selasa (15/12/2009), yang juga dihadiri tim manajemen PEP Region Sumatera, rekan-rekan mitra kerja dan perwakilan tim yang
terlibat langsung dalam penanggulangan lokasi Merbau-01, baik
dari lingkungan Region Sumatera maupun tim dari Jakarta.
Direktur Operasi Bagus Sudaryanto dalam sambutannya
memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim penanggulangan
Merbau-01 sehingga upaya menghentikan blow out tersebut
berjalan lancar dan aman.
“Semua usaha itu harus dimulai dari niat, koordinasi, komunikasi yang baik serta diiringi dengan doa agar kedepan kita harus
berhati-hati, tahu geologinya, mengenal karakter bawah tanah,
mengecek ulang dan yang tak kalah pentingnya mengedepankan
aspek HSE. Apalagi undang-undang LH yang baru sekarang
sangat ketat dan kita harus memperhatikannya,” pesannya.
“Keberhasilan yang telah dicapai ini hendaknya di share
kepada teman-teman yang lain. Keberhasilan tersebut mendapat
respon yang baik dari pemerintah melalui Menteri ESDM yang
merasa bangga karena tim penanggulangan ini merupakan anak
bangsa,” ungkapnya.MPPEP

JAKARTA - PT Elnusa Tbk raih dua
penghargaan sekaligus dalam ajang
Good Corporate Governance Award
yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan majalah SWA Sembada. Elnusa meraih penghargaan sebagai “Perusahaan Kelengkapan Dokumentasi Terbaik”. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Pengurus IICG
G. Suprayitno kepada komisaris independen PT Elnusa Tbk, Surat Indrijarso.
Selain itu, Elnusa juga menerima penghargaan sebagai perusahaan “Terpercaya” dengan skore 81,74, termasuk
dalam The Best Top Ten kategori Emiten.
Penghargaan diterima oleh Direktur
Utama PT Elnusa Tbk Eteng A Salam.
Apresiasi ini diberikan tidak sebatas
karena prestasi yang dicapai perusahaan
dalam menerapkan GCG di lingkungan
usahanya, tetapi juga karena kesungguhan dan kesediaan perusahaan untuk
dinilai oleh pihak eksternal yang independen sebagai wujud kesadaran yang
mendalam terhadap pentingnya penerapan GCG melalui program riset dan
peringkatan Corporate Governance Perception Index.
Ini adalah tahun kedua keikutsertaan Elnusa. Bedanya, tahun yang lalu
Elnusa belum merupakan Listed Company.
“Alhamdulillah, tahun pertama Elnusa sebagai Listed Company berhasil
meraih dua penghargaan sekaligus. Skor
hasil assessment BPKP kita juga naik
dari 71,78 pada 2007, hasil assessment
IICG 78,28 pada 2008, dan 81,74 pada
2009 sebagai listed company. Mudahmudahan tahun de-pan skor kita bisa di
atas 85, “ kata Nur Saadah yang menghandle GCG di Elnusa.
Tahapan penilaian dalam GCG

Pada Malam Penganugerahan GCG Award di Shangri-La Hotel Jakarta, (23/12/2009), PT Elnusa
Tbk diwakili (dari kiri ke kanan) Heru Samodra, Surat Indrijarso, Nur Saadah, Eteng A Salam, dan
Roni I Maulana.

Award ini meliputi self assesssment,
kelengkapan dokumen, paparan makalah, dan observasi.
Dalam lomba kali ini, Elnusa memaparkan makalah dengan tema “GCG
dalam perspektif manajemen stratejik”
yang disusun oleh Komisaris Independen
Surat Indrijarso, Hary Kustoro, SVP Internal Audit dan Sisdur Roni I Maulana,
VP Corporate Secretary Heru Samodra,
Tubagus Ali Akbar, dan GCG Elnusa Nur
Saadah.
Inti dari makalah tersebut adalah
penyelarasan sistem GCG dalam prespektif manajemen stratejik merupakan
garis terdepan dalam pencapaian tujuan
bisnis perusahaan. “Menjalankan praktik
bisnis yang transparan, adil, bertanggung
jawab, dan jujur adalah syarat mutlak agar
perusahaan mampu menciptakan daya
saing yang kompetitif dan sustainable
sehingga kepentingan shareholder dan
stakholder terpenuhi secara baik,” jelas

Nut Saadah.
Dalam implementasinya, Elnusa
melakukan merger anak perusahaan yang
merupakan bisnis inti ke dalam PT Elnusa
Tbk sebagai salah satu upaya perusahaan
untuk menyelaraskan sistem GCG dalam
prespektif manajemen stratejik. Elnusa
juga berkomitmen untuk senantiasa menyempurnakan pelaksanaan GCG menuju
standard yang lebih tinggi dengan mengacu pada best practice sesuai UU PT No.
40 tahun 2007 dan Peraturan BapepamLK.
Sebagai panduan operasional Elnusa
telah memiliki GCG Code, Board Manual,
Charter, SOP dan Code of Conduct untuk
mendukung pencapaian visi dan misi
Elnusa sebagai World Class Company.
Hasil nyata yang dicapai adalah kinerja
perusahaan meningkat dan pada 6 Februari 2008 menjadi perusahaan publik.MPELNUSA

Alih Kelola PDT :
Optimalisasi untuk Capai Target 2010

Foto : UBEP Tanjung

UBEP Tanjung Adakan Khitanan Massal
TANJUNG - Dalam rangkaian kegiatan Syukuran HUT
ke-52 Pertamina dan sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, Unit Bisnis
Pertamina EP Tanjung didukung oleh RSPT Pertamedika Tanjung melaksanakan khitanan massal di Masjid
At Taqwa Komplek Pertamina Murung Pudak yang diikuti oleh 50 anak-anak yang berdomisili di sekitar area
operasi, (20/12/2009).
Sementara, Field Manager UBEP Tanjung, Alkifli
Adnan menjelaskan bahwa kegiatan ini me-rupakan
wujud kepedulian perusahaan dengan masyarakat di
sekitar area operasi. Alkifli juga mengharapkan dukungan dari masyarakat agar perusahaan tetap bisa
beroperasi dengan lancar sehingga bisa memberikan
sumbangsihnya bagi masyarakat sekitar dan negara.
Pelaksanaan khitanan massal ini ditandai dengan
penyerahan secara simbolis peralatan khitan dari Field
Manager kepada Direktur RSPT Pertamedika Tanjung,

Foto :Elnusa

Foto :PEP

Elnusa Raih Dua Penghargaan GCG Award

dr. Aries.
Acara dilanjutkan dengan ceramah agama seputar masalah khitanan dan diakhiri dengan kunjungan FM beserta istri untuk menyaksikan dari dekat kegiatan khitanan massal.MPUBEP TANJUNG

JAKARTA - Pertamina EP Region Jawa
diharapkan bisa lebih mengoptimalkan
proyek Pondok Tengah sehingga dapat
memberikan kontribusi bagi upaya pencapaian target produksi migas Pertamina EP 2010. Pada tahun 2010 Pertamina EP menargetkan produksi migas
sebesar 131 ribu barel minyak per hari.
Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Operasi Bagus Sudaryanto pada
acara serah terima alih kelola lapangan
Pondok Tengah dari Proyek Pengembangan Pondok Makmur kepada Region
Jawa di Jakarta, Rabu (30/12/2009).
Lebih lanjut Bagus menegaskan
bahwa proyek ini nantinya akan ditangani oleh Field Tambun Region Jawa
yang baru terbentuk pada 1 Oktober
2009 yang lalu.
Pada kesempatan tersebut GM Proyek Pengembangan Pondok Tengah
Indra Prasetya menyampaikan bahwa

serah terima antara tim proyek PDT dan
tim Region Jawa yang sudah dilakukan
meliputi data subsurface, fasilitas produksi, dokumen pembebasan lahan,
kontrak tenaga kerja maupun jasa dan
perlatan yang ada. “Pemindahan tenaga
kerja operator produksi dan sekuriti akan
dilasakan segera setelah dilakukan
amandemen kontrak,” tegas Indra.
Plan of Development Proyek Pondok
Tengah disetujui oleh BPMIGAS pada 29
uni 2006. Produksi pertama dari lapangan tersebut pada 9 Agustus 2006 sebesar 1.000 barel per hari. Realisasi pada
Oktober 2009 produksi migas Pondok
Tengah mencapai 710 barel minyak per
hari dan 11,5 juta standar kaki kubik gas
per hari. Indra Prasetya menegaskan
bahwa laporan hasil akhir pelaksanaan
proyek tersebut telah dibuat dan diserahkan kepada BPMIGAS pada akhir
November 2009.MPPEP

2010, Pertamina
Bangun SPBU di Luar
Negeri

JAKARTA – PT Pertamina (Persero)
mengadakan fasilitas pengisian elpiji
bersifat dinamis atau stasiun pengisian
elpiji 3 kilogram keliling. Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan elpiji seiring pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji. Mobil pengisian elpiji
itu diadakan untuk mendekatkan sumber
pengisian elpiji dengan ukuran lebih bervariasi, mulai dari 1 kilogram atau dengan
harga mulai Rp 4.000 sesuai dengan daya
beli masyarakat. Mobil pengisian tersebut
dihadirkan pada saat pameran kinerja
Direktorat Pemasaran dan Niaga, Selasa
(12/1).
Mobile filling Elpiji diadakan untuk
mendekatkan sumber-sumber pengisian
elpiji dengan ukuran lebih bervariasi sesuai
dengan kemampuan dan daya beli masyarakat terhadap elpiji 3 kilogram. Selain
itu, dapat juga mengurangi loss opportunity
karena ketidaksesuaian kebutuhan konsumen dengan produk yang didistribusikan
serta memberikan variasi layanan kepada
konsumen sesuai dengan kebutuhan kon-

Tahun XLVI, 25 Januari 2010

sumen dan ketersediaan layanan.
Untuk mobile filling Elpiji tersebut,
Pertamina baru mempunyai dua buah,
satu merupakan hasil karya anak negeri
dan satunya merupakan impor dari India.
Pertamina juga menghadirkan truk
tangki aluminium yang dilengkapi dengan
empat kompartemen, dengan masingmasing kapasitas 8000 liter. Truk tangki
yang dapat menampung 32KL bahan bakar minyak tersebut merupakan truk tangki
bottom loading sesuai standar internasional.
Menurut Deputi Direktur Pemasaran
Pertamina Hanung Budya, truk tangki
dengan kapasitas besar dan mampu untuk
mengangkut lebih dari satu jenis bahan
bakar minyak ini dihadirkan sebagai salah
satu langkah efisiensi operasi mobil tangki.
“Selain itu, untuk mengoptimalisasikan
jumlah dan daya angkut mobil tangki,” cetusnya.
Lebih lanjut, Hanung menjelaskan
bahwa mobil tangki tersebut mempunyai
retensi pembongkaran kurang lebih 0,02

persen, sedangkan untuk sealing ring sebagai pengaman kontaminasi dan kebocoran inter-kompartemen serta electronic
seal untuk mobil tangki standar aluminium
alloy.
“Untuk diketahui, mobil tangki alumunium tersebut sudah memenuhi standar emisi EURO 2 dan juga telah menggunakan air suspension dengan sistem
pengereman ABS (antilock breaking
system),” ungkap Hanung.
Mobile Filling Unit LGV juga dipamerkan. Mobil ini merupakan sarana pengisian bahan bakar LGV (Vi-gas Pertamina) untuk kendaraan berbahan bakar
Vi-Gas, yang dilengkapi dengan tangki
LGV, dispenser dan generator setup.
Mobile Filling Unit LGV ini dimaksudkan
untuk melayani penjualan pada lokasi
dimana belum ada SPBU Vi-Gas, namun
konsumen terpusat di titik atau lokasi
tersebut dan dapat dipindahkan dari satu
lokasi ke lokasi lain sehingga memudahkan konsumen mendapatkan LGV (ViGas Pertamina).MPNDJ

Direktorat Pemasaran & Niaga Terus Berinovasi
JAKARTA – Sektor hilir, khususnya Direktorat Pemasaran dan Niaga merupakan
bidang yang pertama kali disentuh dalam
program transformasi Pertamina yang dimulai sejak tahun 2006. Sebagai bukti dari
hasil kerja keras dalam melaksanakan
transforamsi dan untuk menunjukkan bahwa transformasi yang dijalankan telah

Foto :BFR/Dok. Pertamina

JAKARTA – Tahun 2010 ini, Pertamina mencanangkan
melakukan ekspansi bisnis membangun Stasiun Pengisian
Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) ke luar negeri, yakni
Australia dan Malaysia. Untuk tahap awal pembangunan
SPBU di Australia, Pertamina menganggarkan Rp 60 miliar.
Demikian disampaikan Deputi Direktur Pemsaran Pertamina Hanung Budya, di Jakarta, Selasa (12/1).
“Ekspansi ke dua negara tersebut dilakukan untuk
memperluas keberadaan SPBU Pertamina di luar negeri.
Apalagi di Australia, sebelumnya Pertamina juga sudah
membuka gerai penjualan produk pelumas Pertamina (OliMart, Red),” ujar Hanung.
Rencananya, lanjut Hanung, untuk Australia, Pertamina
akan mengakuisisi SPBU yang sudah ada kemudian
menambahkan merek dagang Pertamina. Sedangkan, di
Malaysia, pertamina akan menggandeng Petronas, khususnya dalam hal penyediaan lahan. “Kita sudah ada kesepakatan dengan Petronas untuk membantu mencarikan
lokasi. Kalau saya maunya di Serawak, karena secara
geografis dekat dengan Indonesia,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut Hanung juga menjelaskan
mengenai SPBU COCO. SPBU COCO (Company own
company operated) merupakan pengembangan SPBU
yang dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh Pertamina,
dengan peningkatan standar desain maupun peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat.
Pertamina selama tahun 2009 telah meresmikan
beroperasinya 11 SPBU COCO Pertamina yang tersebar
di Jabodetabek, Medan, Palembang, Bandung, Semarang,
Yogyakarta, dan Magelang. “Peningkatan pelayanan
diberikan oleh Pertamina, sebagai bentuk layanan bagi
konsumen,” ujar Hanung.
Sebagian besar SPBU COCO Pertamina dibangun di
lokasi yang strategis dan berada di jalur yang ramai,
sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan bahan bakar kendaraannya. Pembangunan
SPBU COCO merupakan komitmen berkelanjutan Pertamina untuk meningkatkan diri di era kompetisi bisnis hilir
migas yang semakin kompetitif. MPNDJ
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No. 04
UTAMA
Model Transportasi Baru Pertamina

BERITA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, beserta jajaran Direksi lainnya melakukan kunjungan ke seluruh display produk dan
insfrastruktur Direktorat Pemasaran dan Niaga, dengan tema Pencapaian Direktorat Pemasaran dan Niaga Tahun 2009, di Lantai Dasar
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (12/1). Adapun pameran tersebut berlangsung pada 12-15 Januari 2010.
Kegiatan pameran tersebut, merupakan sebuah apresiasi dan sekaligus menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Pertamina
khususnya Direktorat Pemasaran dan Niaga, telah menghasilkan berbagai capaian yang sangat membanggakan.

menghasilkan berbagai capaian yang
membanggakan, Pertamina mengadakan
pameran produk baru, sistem dan infrastruktur serta model transportasi baru.
Direktur Utama Karen Agustiawan menyampaikan dengan adanya display new
product, program dan infrastruktur penunjang kegiatan operasional Direktorat
Pemasaran dan Niaga ini mampu menjadi
pendorong untuk terus-menerus memberikan yang lebih baik lagi bagi perusahaan.
Pameran yang dilakukan di Kantor Pusat Pertamina ini memamerkan ide-ide
radikal yang menghasilkan produk inovatif
dan berhasil dipasarkan dengan baik serta
mampu bersaing di pasar internasional.
Selain itu, dipamerkan juga pengembangan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemasaran dan distribusi Pertamina. Tak kalah pentingnya, dipamerkan
juga produk-produk Pelumas, Aviasi, Petrokimia, dan Gas Domestik. Termasuk keberhasilan Pertamina mengubah citranya
di masyarakat melalui perbaikan kualitas
pelayanan SPBU.
Pertamina bahkan juga mengambil
alih operasi beberapa SPBU yang dianggap strategis untuk lebih meningkatkan
kontrol terhadap standar pelayanan SPBU
tersebut. Untuk menjamin pendistribusian
produk terutama BBM dan Elpiji maupun
crude oil, Pertamina juga memperbaiki
infrastruktur dan moda transportasi. Hal ini
berkaitan erat dengan kepuasan konsumen dalam hal ketersediaan produk yang
dibutuhkan.
Di bisnis Aviasi, Pertamina juga meningkatkan pelayanan dengan memperkenalkan layanan terbaru, yaitu online eserv Aviasi. Pertamina juga mengem-

bangkan produk baru pelumas, BBM industri dan marine, petrokimia dan DME
(bahan bakar alternatif rumah tangga).
Pencapaian penting lain adalah berhasilnya pelaksanaan konversi minyak
tanah ke Elpiji. Realisasi pelaksanaan
konversi Elpiji tahun 2009 dalam pendistribusian tabung dan kompor mencapai
24,1 juta kepala keluarga dari target 23,7
juta kepala keluarga. Akumulasi penghematan subsidi mencapai Rp 15 triliun dan
apabila dikurangkan dengan biaya paket
konversi Rp 10 triliun maka diperoleh nett
penghematan sebesar Rp 5 triliun.
Sementara itu, Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina Achmad Faisal
menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan
Direktorat Pemasaran & Niaga ini tidak
semata-mata sebagai implementasi perubahan Pertamina guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan menghadapi persaingan bisnis, melainkan juga
memberikan saving untuk meningkatkan
revenue Pertamina. “Total volume penjualan produk Pemasaran dan Niaga,
PSO, dan non PSO tahun 2009 mencapai
64,4 juta KL, setara dengan revenue Rp
300,8 triliun,” paparnya.
Selama tahun 2009, beberapa terobosan penting dilakukan di bidang hilir. Di
antaranya peresmian Lube Oil Blending
Plant Gresik sebagai pabrik oli termodern
di Asia Tenggara dan launching pemasaran pelumas Pertamina ke Australia, (23/
10/2009). Selain itu, commisioning pembangunan Terminal Transit Utama Tuban
dan Pembangunan Automization Filling
Shed Instalasi Surabaya Group yang
selesai akhir 2009, dan akan di-launching
pada Februari 2010.MPNDJ
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Pemasaran Region I
Bantu UMSU
MEDAN – Sebagai salah satu bentuk kepedulian pada
dunia pendidikan, Pertamina Pemasaran Region I memberikan bantuan lima unit Komputer dan tigaunit Infocus
kepada Universitas Muhammadiah Sumatera Utara
(UMSU), (5/10/2009). Bantuan ini diterima oleh Rektor
UMSU H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM.
Kepedulian terus dilakukan Pertamina sebagai Program CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat di sekitar lingkungan operasinya. “Dari laba bersih
perusahaan, tiga persen memang dianggarkan untuk Program Bina Lingkungan. Salah satunya adalah bidang pendidikan,” demikian diungkapkan Khaidar Aswan, Kordinator
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina Area I, di aula UMSU.
Khaidar berharap agar civitas akademika UMSU dapat
memanfaatkan bantuan ini dalam kegiatan belajar mengajar dengan optimal, dan menjaganya dengan sebaikbaiknya.
H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM yang menerima
bantuan ini sangat berterima kasih kepada Pertamina atas
kepeduliannya kepada dunia pendidikan di Sumatera
Utara, khususnya di Universitas Muhamadiyah Sumatera
Utara. “Kami berharap, kerja sama ini terus berlanjut, sehingga hubungan yang terjalin dapat lebih harmonis,” ungkapnya.MPPMS I

CILACAP - Peduli lingkungan terus dilakukan Refinery Unit (RU) IV Cilacap. RU
IV kembali menanam pohon mangrove
sebanyak 10.000 pohon di area seluas 1
hektar di Grumbul Mangun Jaya Dusun
Lempong Pucung Desa Ujung Alang
Kampung Laut Kab. Cilacap (13/12/2009).
Dengan demikian sepanjang tahun 2009
RU IV sudah menanam sebanyak 15.600
batang pohon.
Kegiatan penanaman mangrove ini
juga melibatkan KPSKSA dan dinas terkait
di Kab. Cilacap. Kegiatan yang dikemas
dengan press camping bagi wartawan
Cilacap dan Purwokerto ini juga diikuti
oleh organisasi pecinta alam Pertamina
”Patrapala”.
Dilakukannya penanaman mangrove
di wilayah tersebut, selain mengacu pada
imbauan Presiden RI untuk menggugah
warga negara Indonesia untuk peduli
pada lingkungan dengan istilah ”One Man
One Tree” juga mengingat kerusakan hutan mangrove di Kawasan Segara Anakan
Kampung Laut kondisinya makin mempri-

hatinkan. Dari 15 ribu ha lebih hutan
mangrove yang ada pada tahun 1974,
setiap tahun jumlahnya terus menyusut
sehingga saat ini luasnya tinggal 8 ribu ha
lebih. “Itupun kondisinya tidak begitu
bagus karena rata-rata masih kecil-kecil,”
ujar Kepala Kantor Sumberdaya Kawasan
Segara Anakan (KPSKSA) Supriyanto pada acara penanaman mangrove tersebut.
KPSKSA telah berupaya merehabilitasi
hutan yang rusak dan menghijaukannya
kembali.
Manager HSE RU IV Bambang Windu
Raharjo mengungkapkan bahwa kepedulian RU IV terhadap lingkungan ini selain
merupakan komitmen perusahaan juga
dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah daerah dalam meraih Adipura.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kab.
Cilacap Sudjiman menyambut baik apa
yang dilakukan RU IV. “Selain untuk kelestarian lingkungan, mangrove juga menjadi
tempat berkembang biaknya biota laut dan
untuk mengurangi pencemaran lingkung-
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RU IV Cilacap Tanam Mangrove
1 Hektar di Kampung Laut

an,” papar Sudjiman.
Selain menanam mangrove, wujud
kepedulian Pertamina terhadap masyarakat sekitar juga dalam bentuk pemberdayaan budi daya kepiting basket, budidaya
ikan lele dan penggemukan sapi.MPRU IV

PKBL Region IV Dorong Daya Saing UKM
SEMARANG - Dalam rangka memperingati HUT ke-52 Pertamina, PKBL Region IV menggelar pameran Pertamina
Expo 2009 di Hall Atrium Mall Ciputra
Semarang, (8-14/12/2009). Pameran ini
dibuka oleh Sekda Provinsi Jateng
didampingi GM Pertamina Pemasaran
BBM Retail Region IV Supriyanto Dwi
Hutomo dan Koordinator PKBL Region IV
HM. Yacoeb.
Pameran diikuti oleh 44 mitra binaan
yang berasal dari Region I dengan 1 mitra
binaan, Region III dengan 3 mitra binaan,

Region IV dengan 33 mitra binaan, Region
V dengan 4 mitra binaan, Region VII dengan 1 mitra binaan serta stand pelumas
dan gas domestik. Sektor usaha yang dipamerkan, yaitu bidang industry, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa
Selain pameran, dalam mendorong
daya saing dan kualitas Usaha Kecil &
Menengah (UKM), Pertamina juga menyalurkan modal kerja melalui program
kemitraan. Modal kerja ini diharapkan
dapat membantu UKM di wilayah Jateng-

DIY dan mampu mendorong pergerakan
ekonomi sektor riil. “Tahun 2009, Pertamina wilayah Jateng dan DIY telah menyalurkan dana program kemitraan dan bina
lingkungan PKBL sebesar Rp. 22 miliar,”
jelas Koordinator PKBL Region IV HM.
Yacoeb.
Menurutnya, bantuan tersebut diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas
UKM agar dapat mandiri dan memiliki daya
saing tinggi dalam menghadapi situasi
ekonomi yang saat ini tengah dilanda krisis.MPPMS IV

RU III Plaju Adakan
Khitanan Gratis
PLAJU - Masih dalam rangka HUT ke-52Pertamina , RU
III mengadakan khitanan massal bagi 160 anak dari keluarga kurang mampu yang berdomisili di sekitar daerah operasi perusahaan di Aula BKIA, (5/12/2009).
Kepada yang dikhitan masing-masing diberi hadiah
sarung, baju koko, kopiah, uang saku Rp. 50.000 dan obat
untuk pemulihan.
Mansur, salah satu orang tua yang anaknya dikhitan,
mengucapkan terima kasih kepada RU III yang telah
mengkhitankan anaknya dengan gratis. “Mudah-mudahan
tahun depan ada lagi, karena adiknya juga ada,” harapnya.
Selain khitanan massal, RU III juga mengadakan pemeriksaan gula darah dan memberikan bantuan buku sekolah kepada 15.063 siswa SD di tiga kecamatan, yakni,
Kecamatan Plaju, Rambutan dan Banyuasin.MPRU III

BALIKPAPAN - Dalam rangka memperingati hari Sumpah
Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun lalu, Pemasaran Kalimantan bekerja sama dengan Gabungan Pemuda Kalimantan
Barat menggelar acara Gebyar Sumpah Pemuda Bakti Sosial
dan Rally Wisata 2009.
Dalam kegiatan ini juga digelar pengobatan gratis kepada
500 penduduk yang bermukim di perbatasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau dan lomba memasak yang diikuti 20
tim dengan menggunakan kompor Elpiji 3 Kg.
Sedangkan rally wisata diikuti 145 Unit Mobil dan 437 sepeda
motor. Peserta rally dilepas oleh Danrem 121/ABW Pontianak
didampingi SAM Kalimantan Barat Ibnu Chouldum di halaman
Makorem 121/ABW.
Tujuan Gebyar Sumpah Pemuda Bakti Sosial dan Rally Wisata 2009 ini adalah untuk mempromosikan serta memperkenalkan produk Pertamax Plus kepada masyarakat pengguna
jalan, komunitas motor/mobil pada khususnya dan masyarakat
se-Kalimantan Barat pada umumnya untuk menggunakan produk
Pertamina yang ramah lingkungan serta meningkatkan penjualan.
Pertamina selaku sponsor utama juga memberikan 145
voucher Pertamax Plus untuk mobil @10 liter dan voucher 437
untuk sepeda motor @5 liter. Sedangkan Pelumas Pertamina
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Baksos & Rally Wisata di Kalimantan

menyediakan voucher pembelian pelumas Prima XP 10W-30,
Meditran SX 10W-30 untuk mobil ukuran empat liter dan pelumas
Enduro 4T Racing intuk kendaraan bermotor ukuran satu liter.
Bagi pemenang Rally Wisata 2009 ini diberikan tropi.MPPMS VI

