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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Visi dan Misi  

Fungsi Technical Services Marketing Operation Region (MOR) V 

memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

2.1.1. Visi 

Menjadi partner lini bisnis Direktorat Pemasaran & Niaga dengan kinerja 

ekselen. 

2.1.2. Misi 

Melayani lini bisnis di Direktorat Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina 

(Persero) dalam bidang jasa keteknikan, untuk menciptakan nilai tambah pada 

perusahaan. 

 

2.2 Logo PT. Pertamina (persero) 

2.2.1 Sejarah Logo 

Pertamina merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

besar di Indonesia. Pertamina punya logo baru yang menarik. Logo sederhana 

dengan syarat makna. Sebelum menggunakan logo yang sekarang pertamina 

menggunakan logo lama bergambar sepasang kuda laut mengapit bintang kuning. 

Tak ketinggalan ornamen pita khas logo klasik berwarna kuning yang bertuliskan 

pertamina. Logo ini telah ada sejak tahun 1961 dan menjadi corporate logo dari 

Pertamina. Pada tahun 2006 logo lama ini diubah. Logo awal diganti dengan logo 



6 
 

 
 

baru, tiga buah bentuk kubisme membentuk huruf P. Dalam pembuatan logo baru 

itu Pertamina mengeluarkan US$ 225.000 untuk 30 aplikasi. Mulai desain logo 

kantor pusat, surat, map, kartu nama, stasiun pengisian bahan bakar, hingga truk 

pengangkut bensin. 

Logo dibuat oleh Landor, perusahaan bertempat di San Francisco, 

Amerika. Landor sudah berpengalaman 60 tahun lebih. Perusahaan ini juga 

mengubah beberapa logo perusahaan dalam negeri, seperti BNI dan Indosat. 

Harga logo baru pertamina ini mencapai 350.000 US$ atau sekitar 3,5 miliayar 

rupiah. Berikut ini file logo pertamina lama dan baru yang bisa di dowload berikut 

makna dari logo pertamina tersebut. 

 

Gambar 2.1. Logo Pertamina lama (sumber: 

http://ariefabian.blogspot.com/2011/09/sejarah-penting-dalam-evolusi-logo.html) 

A. bintang berwarna kuning : menggambarkan kekuatan guna mencapai 

tujuan nasional 

B. kuda laut : melambangkan fosil yang mempunyai nilai ekonomis yang 

tingggi 

C. pita bertuliskan pertamina : melambangkan identitas corporate. 
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2.2.2 Arti Logo 

 

Gambar 2.2. Logo Pertamina Saat ini (Sumber: 

http://artilambang.blogspot.com/2014/02/arti-logo-pertamina.html) 

Elemen logo membentuk huruf “P” yang secara keseluruhan merupakan 

A. representasi bentuk panah : menggambarkan Pertamina yang bergerak 

maju dan progresif 

B. warna-warna mencolok : menunjukkan langkah besar yang diambil 

Pertamina dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif 

dan dinamis 

C. warna merah : mencerminkan Keuletan dan ketegasan serta keberanian 

dalam meghadapi berbagai macam kesulitan. 

D. warna hijau : mencerminkan sumber daya energy yang berwawasan 

lingkungan 

E. warna biru : mencerminkan andal, dapat dipercaya, dan bertanggung 

jawab 

 

2.3 Sejarah PT. Pertamina persero 

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal 

seusai perang mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia 
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mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari 

minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan 

Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. 

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA 

sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak 

melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. 

Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 

Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan 

PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, 

modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan 

tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional 

(Pertamina). 

Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur 

peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan 

melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas 

dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi 

berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak 

& gas di seluruh Indonesia. 

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak 

dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 

22/2001. Paska penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama 

dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis Public 

Service Obligation (PSO) tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan 
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usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang 

berlaku di pasar. 

Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina 

(Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga 

mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu. 

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi 

persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi 

anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut 

menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang 

diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan. 

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program 

transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. 

Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT 

Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak 

Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina 

mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah 

pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 

2011 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan 

Energi Nasional Kelas Dunia”. 

 

2.4 Technical Services MOR V 

2.3.1. Sekilas tentang Fungsi Technical Services MOR V 

Technical Services MOR V merupakan fungsi yang bergerak dalam bidang 

Budgeting, Engineering, Procurement, Construction, QA/QC, dan Maintenance 
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serta pengelolaan resikonya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan 

kehandalan operasi semua lini bisnis dan fungsi yang memenuhi aspek Health, 

Safety and Environment (HSE) di Marketing & Trading Directorate. Tujuan 

fungsi ini adalah untuk melayani jasa engineering, procurement, inspection, 

reliability & construction secara efektif dan efisien. 

 

2.3.2. Struktur Organisasi Technical Services MOR V 

 

Gambar 23. Struktur Organisasi Fungsi TS Pertamina MOR V. (Sumber: arsip fungsi 

TS) 

2.3.3. Satuan Pokok Technical Services Pertamina MOR V 

A. Manager Technical Services (TS) Region V 

Mengelola kegiatan fungsi Technical Services diseluruh wilayah operasi 

Direktorat Marketing & Trading Region V yang meliputi kegiatan budgeting, 

engineering, procurement, construction, QA/QC, dan maintenance serta 
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pengelolaan resikonya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan 

kehandalan operasi semua lini bisnis dan fungsi yang memenuhi aspek HSE. 

Adapun fungsi utama dari Manager Technical Services Region V yaitu:  

1. Menetapkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan fungsi 

Technical Services Region V 

2. Mengelola seluruh usulan Analisis Bisnis Investasi (ABI) dari lini bisnis dan 

fungsi penunjang di wilayah Operasi Direktorat Marketing & Trading Region 

V untuk kemudian diusulkan ke General Manager (GM) Marketing Operation 

Region V dan selanjutnya ke Vice President (VP) Technical Services. 

3. Menetapkan target kinerja untuk senior supervisor yang ada di bawah 

Technical Services Region V. 

4. Menetapkan keputusan engineering, procurement, construction, QA/QC dan 

maintenance untuk seluruh kegiatan Technical Services Region V. 

5. Menyetujui / mengusulkan engineering package dan owner estimate sesuai 

dengan otorisasi. 

6. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan realisasi ABI dan Analisis Bisnis 

Operasional (ABO) di lingkungan fungsi Technical Services Region V. 

7. Melaksanakan pengelolaan sarfas dan melaporkan secara periodik. 

8. Memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan dan 

kebijakan Perusahaan. 

9. Memastikan kegiatan perencanaan, procurement, konstruksi, dan serah terima 

project terkoordinasi secara internal maupun eksternal, memenuhi target 

biaya, waktu, dan mutu yang ditetapkan serta memperhatikan aspek 

pengelolaan resiko proyek dan HSE. 
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10. Memastikan kegiatan QA/QC berjalan sesuai dengan code & standard, 

Peraturan Pemerintah, ketentuan Perusahaan. 

11. Mengusulkan Sistem Tata Kerja (STK) yang diberlakukan di Technical 

Services Region V. 

12. Membuat keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

pemeliharaan lini bisnis dan fungsi di wilayah Technical Services Region V. 

13. Mengelola penyelesaian temuan auditor internal dan eksternal, berkoordinasi 

dengan Business Support Area. 

14. Mengelola pelaksanaan evaluasi vendor barang dan jasa secara periodik di 

Technical Services Region V. 

15. Mengelola pembinaan SDM yang menjadi tanggung jawab Technical 

Services Region V. 

B. Asisten Manager Engineering 

Melaksanakan kegiatan Engineering di wilayah operasi Region V, meliputi 

kegiatan budgeting, engineering, dan pengelolaan resikonya untuk memenuhi 

kebutuhan semua lini bisnis dan fungsi penunjang dengan tetap memenuhi aspek 

HSE. Tugas Asisten Manager Engineering yaitu: 

1. Menyiapkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan fungsi 

Engineering TS Region V. 

2. Menyiapkan seluruh usulan ABI dari lini bisnis dan fungsi penunjang di 

wilayah operasi Region I untuk kemudian diusulkan ke Region V. 

3. Menetapkan target kinerja (SMK) untuk asisten yang ada di bawah 

Engineering – TS Region V. 
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4. Mengevaluasi Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, Spesifikasi Material dan 

Owner Estimate (OE) proyek ABI di Region V. 

5. Mengevaluasi usulan Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis, Spesifikasi Material 

dan Owner Estimate (OE) proyek ABO dari user (lini bisnis dan fungsi 

penunjang) di Region V. 

6. Mengatur keikutsertaan perwakilan engineering dalam proses pelelangan 

proyek di Region V sebagai unsur ahli. 

7. Melaksanakan kegiatan perencanaan proyek yang terkoordinasi secara 

internal maupun eksternal untuk memenuhi target biaya, waktu, dan mutu 

yang ditetapkan serta memperhatikan aspek pengelolaan resiko proyek dan 

HSE. 

8. Mengevaluasi keekonomian proyek untuk investasi non business development 

di Region V. 

9. Mengevaluasi dan mengusulkan solusi engineering kepada Region V dalam 

menghadapi kendala-kendala teknis pelaksanaan dilapangan di Region V.  

10. Mengevaluasi pengelolaan data harga satuan material, jasa dan konsultansi di 

Region V.  

11. Mengevaluasi usulan Sistem Tata Kerja yang diberlakukan di fungsi 

Engineering – TS Region V. 

12. Menyiapkan tanggapan untuk penyelesaian temuan auditor internal dan 

eksternal yang terkait dengan kegiatan engineering di TS Region V. 

13. Mengelola pembinaan SDM yang menjadi tanggung jawab sub-fungsi 

Engineering 
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C. Asisten Manager Reliability & Construction 

 Melaksanakan kegiatan Reliability & Construction Region V  di wilayah 

Operasi Region V, meliputi kegiatan construction, QA/QC, dan maintenance serta 

pengelolaan resikonya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan 

kehandalan operasi semua lini bisnis dan fungsi yang memenuhi aspek HSE. 

Tugas Asisten Manager Reliability and Construction yaitu: 

1. Mengevaluasi usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan fungsi 

Reliability & Construction Region V. 

2. Mengusulkan ABI untuk kebutuhan fungsi Reliability & Construction  Region 

V. 

3. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil inspeksi dalam pengusulan ABI. 

4. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil inspeksi dalam pengusulan ABO. 

5. Mengevaluasi program dan pelaporan maintenance di area Region V. 

6. Mengevaluasi laporan updating data kondisi sarfas operasi untuk area Region 

V. 

7. Melaksanakan pengelolaan konstruksi dan QA/QC proyek. 

8. Mengelola kegiatan inspeksi sarana dan fasiltas utama. 

9. Menetapkan target kinerja untuk asisten yang ada di bawah Reliability & 

Construction Region V. 

10. Melaksanakan pengendalian realisasi ABO di lingkungan fungsi Reliability & 

Construction Region V. 

11. Mengelola kehandalan sarfas operasi lini bisnis dan fungsi penunjang di area 

Region V. 
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12. Mengusulkan Sistem Tata Kerja (STK) yang diberlakukan di fungsi 

Reliability & Construction Region V. 

13. Mengevaluasi tanggapan untuk auditor internal dan eksternal yang terkait 

dengan fungsi Reliability & Construction Region V. 

14. Mengevaluasi kinerja vendor barang dan jasa secara periodik di Region V. 

15. Mengevaluasi prosedur konstruksi, QA/QC, tahapan konstruksi pada kegiatan 

proyek di Region V. 

D. Asisten Manager Budgeting, Procurement, & Administration 

 Melaksanakan kegiatan fungsi Procurement & Budgeting di area Region V, 

yang meliputi kegiatan budgeting, procurement, dan administrasi keteknikan serta 

pengelolaan resikonya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan 

kehandalan operasi semua lini bisnis dan fungsi yang memenuhi aspek HSE. 

Adapun tugas dari Asisten Manager Budgeting, Procurement, & Administration 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan fungsi 

Procurement & Budgeting TS Region V. 

2. Mengkoordinir proses pengadaan barang dan jasa di area Region V. 

3. Menetapkan target kinerja (SMK) untuk asisten yang ada di bawah 

Procurement & Budgeting TS Region V. 

4. Menyiapkan program dan rencana kerja kegiatan budgeting, procurement  

dan adminsitrasi keteknikan di Technical Services Region V.  

5. Melaksanakan pengendalian Realisasi ABI dan ABO fungsi TS Region V. 

6. Memastikan kegiatan budgeting, procurement dan administrasi teknik di area 

Sumbagsel terkoordinasi secara internal maupun eksternal, memenuhi target 
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biaya, waktu, dan mutu yang ditetapkan serta memperhatikan aspek 

pengelolaan resiko proyek dan HSE. 

7. Mengulas dokumen pengadaan untuk kegiatan procurement di area Region V. 

8. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pembuatan kontrak pada pekerjaan 

Investasi dan pekerjaan operasional dengan pihak-pihak yang berkompeten 

dalam mendukung pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan.   

9. Meneliti spesifikasi material untuk pengadaan barang sesuai dengan PO yang 

ditetapkan.  

10. Mengevaluasi usulan Sistem Tata Kerja (STK) yang diberlakukan di fungsi 

TS Region V. 

11. Mengelola penyelesaian temuan auditor internal dan eksternal berkaitan 

dengan proses pengadaan barang dan jasa. 

12. Mengelola pelaksanaan evaluasi vendor barang dan jasa secara periodik di TS 

Region V. 

13. Mengelola pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi tanggung 

jawab sub-fungsi Procurement & Budgeting 

E. Senior Supervisor Domestic Gas Maintenance 

 Merencanakan, mengorganisir, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan 

Budgeting, Procurement & Administrasi, Proyek, QA/QC dan Pemeliharaan 

sarfas Terminal/Depot Liquefied Petroleum Gas (LPG) di area kerja Domestic 

Gas wilayah operasi Region V, serta pengelolaan resikonya untuk memenuhi 

kebutuhan pengembangan dan kehandalan operasi lini bisnis Fungsi Domestic 

Gas yang memenuhi aspek HSE. Tugas Senior Supervisor Domestic Gas 

Maintenance yaitu: 
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1. Merencanakan kegiatan Program pemeliharaan dan program tindak lanjut 

timeframe kehandalan serta ABO pemeliharaan dan tindak lanjut timeframe 

kehandalan. 

2. Mengorganisir ketersediaan anggaran, tata waktu, material, QA/QC dan HSE 

untuk kegiatan pemeliharaan dan pengawasan proyek. 

3. Mengontrol realisasi/implementasi pengawasan proyek, program pemeliharaan, 

anggaran, tata waktu, material, QA/QC serta HSE. 

4. Mengevaluasi implementasi pengawasan proyek, program pemeliharaan sarfas, 

anggaran, tata waktu, material, QA/QC serta HSE yang sudah dilaksanakan 

 


