
JAKARTA – “Ini  sudah 
menjadi agenda tahunan 
yang memang sudah kita 
persiapkan 3 bulan yang 
lalu.  Berbagai antisipasi 
pun telah kita persiapkan 
mula i  dar i  sarana dan 
prasarana, kemungkinan 
penambahan volume hingga 
kemacetan ja lan,”  u jar 
Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina, Hanung 

Pasokan BBM dan Elpiji Aman
Stok distribusi BBM, 
Avtur dan Elpiji 
Pertamina dipastikan 
aman untuk 
memenuhi kebutuhan 
masyarakat selama 
Lebaran tahun ini.  

Budya di hadapan  wartawan 
media cetak dan elektronik 
nasional di Heritage Hotel 
Kempinski, Kamis (17/7). 

Hanung mengatakan 
p e r s e n t a s e  e s t i m a s i 
pemakaian BBM dan LPG 
pada masa puasa dan 
lebaran pada umumnya 
naik. Untuk Premium naik 
5,1 persen, Avtur naik 7,2 
persen, elpiji naik 6,4 persen 
sedangkan Solar turun 
16,9 persen.  Menurutnya 
kenaikan tersebut sudah 
diantisipasi oleh Pertamina 
dengan  men ingka tkan 
ketahanan stok.

“Selama Lebaran ini, kami 
akan memenuhi berapapun 
kebutuhan BBM bersubsidi. 

Pemerintah akan melakukan 
tindakan pengendalian BBM 
bersubsidi setelah Lebaran. 
Pertamina sudah siap akan 
itu,” tegas Hanung.

Sementara Vice President 
Fuel Retail Marketing Perta
mina, Muhammad Iskandar 
memaparkan, kebutuhan 
ratarata harian normal untuk 
Premium 80.155 KL dan 
estimasi konsumsi Lebaran 
84.242 KL. Kebutuhan rata
rata harian normal Solar 
43.519 KL dan estimasi 
konsumsi lebaran menurun 
m e n j a d i  3 6 . 1 5 1  K L , 
sedangkan Avtur untuk rata
rata harian normal 10.619 
KL dan estimasi konsumsi 
Lebaran menjadi 11.536 KL. 

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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PRoDuKSi gAS BuMi PhE onWJ :  Dua pekerja PHE ONWJ berbincang di Kontruksi Anjungan Central Plant Pertamina Hulu Energi  ONWJ lepas pantai Subang 
Utara, Rabu (22/7). PHE ONWJ memasok 120 mmscfd gas bumi untuk PLN Muara Karang, Tanjung Priok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik objek
objek vital Ibukota dan  memasok bahan baku pembuatan pupuk untuk Pupuk Kujang.  Dalam satu tahun PHE ONWJ menghasilkan produksi minyak bumi sebesar 
40.300 Barel per hari dan gas bumi sebesar 192 mmscfd.

MarketUpdate

The Market Speaks

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Untuk konsumsi ratarata 
harian normal Elpiji adalah 
19.057 MT dan estimasi 
se lama lebaran adalah 
20.278 MT.

Sehingga diproyeksikan 
stok selama puasa dan 
Lebaran, yaitu Premium 
1.458.506 KL dalam kurun 
waktu 17,6 har i ,  Solar 
1.682.542 KL untuk 20,7 
hari, Pertamax 74.747 KL 
untuk 53 hari, Pertamax Plus 
11.662 KL untuk 37,6 hari, 
Avtur 307.522 KL untuk 27,6 
hari, dan Elpiji 299.559 MT 
untuk 17,12 hari.

Hanung menegaskan, 
pihaknya telah melakukan 

bersambung ke halaman 4

Indonesia baru saja selesai melaksanakan Pemilihan 
Presiden untuk masa bakti 20142019. Bagi pelaku investasi, 
pemilihan umum selalu menjadi event yang dapat menarik 
masuk atau membuat lari dana investor. Bursa saham menjadi 
salah satu contoh yang efek suntikan dana investor langsung 
terasa. Dalam periode 6 bulan sejak awal Januari 2014 hingga 
22 Juli 2014 saja, indeks harga saham gabungan (IHSG) telah 
naik hingga lebih dari 17% dan menjadikan bursa Indonesia 
sebagai salah satu indeks dengan penguatan terbesar di 
kawasan Asia. Dari pertumbuhan tersebut, minat beli investor 
asing terhadap sahamsaham dalam negeri mencapai US$4.9 
juta (setara Rp56,35 triliun), jauh melampaui aksi jual asing 
pada JanuariDesember 2013 sebesar Rp20,64 triliun. 

Fenomena penguatan saham paska Pilpres tidak 
hanya terjadi tahun ini. Pada Pilpres tahun 1999, 2004, dan 
2009 juga terjadi imbas positif bagi bursa saham Tanah Air 
(Indonesian Stock Exchange / IDX), dengan kenaikan indeks 
masingmasing sebesar 70%, 44,5%, dan 87% selama 
satu tahun masa perdagangan saham pada tahuntahun 
tersebut. Sementara itu bagi nilai tukar valas, Rupiah turut 
menguat seiring dengan keyakinan pelaku pasar global, seperti 
tercermin pada gambar di bawah. 

Tahun 2014 diharapkan oleh banyak pelaku pasar global 
sebagai titik tolak bagi Indonesia untuk kembali melakukan 
percepatan pembangunan ekonomi. Sentimen negatif dari luar 
Indonesia, seperti ekonomi yang masih stagnan di kawasan 
Eropa, Amerika, dan China, serta ketegangan geopolitik seperti 
konflik Rusia - Ukraina dan Israel – Palestina di Timur Tengah, 
turut berdampak pada perekonomian Tanah Air. Sementara 
itu, sentimen internal domestik yang ada belum cukup kuat 
menumbuhkan efek positif bagi ekonomi dalam negeri. 

Sebagaimana tampak pada grafik diatas, dalam periode 
14 hari dari tanggal 7 – 24 Juli,  pasar uang dan bursa saham 
IDX berfluktuasi seiring dengan drama politik yang terjadi 
terkait pilpres yang berlangsung. Para pelaku pasar juga turut 
menunjukkan kecenderungan preferensi dengan membeli atau 
melepas Rupiah atau saham yang dimiliki. Ini menyebabkan 
nilai tukar Rupiah dan indeks saham dalam IDX naik atau turun. 

Dengan telah ditetapkannya pasangan Presiden – Wakil 
Presiden RI periode 20142019, maka salah satu unsur 
ketidakstabilan menjadi berkurang. Wajah baru pimpinan 
negara dipandang sebagai angin segar bagi Indonesia, dan 
indeks pasar dan nilai tukar cenderung menguat. Ibarat 
organisme yang hidup, begitulah cara pasar ‘berbicara’ 
me nyuarakan valuasi dan tingkat kenyamanannya terhadap 
lingkungan dimana dia berada.•



VISI

Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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Spirit K2CI
(Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas)
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BuDi EnDA DhAniSWARA - Asset Inter. & Unconventional Manager PHE

Sinergi PHE-PDSI-PDV :
Menyikapi Potensi dan Peluang Pasar CBM

Gas yang terperangkap pada batu
bara sebagian besar terdiri dari gas 
metana, sehingga secara umum gas 
ini disebut dengan Coal Bed Methane 
atau disingkat CBM. Dalam klasifikasi 
energi, CBM termasuk unconventional 
energy (peringkat 3), bersamasama 
dengan tight sand gas, devonian shale 
gas, dan gas hydrate. High quality 
gas (peringkat 1) dan low quality 
gas (peringkat 2) dianggap sebagai 
conventional gas (www.esdm.go.id).

Untuk diketahui, potensi gas 
metana batu bara (coal bed methane/
CBM) Indonesia sangat besar yaitu 
yaitu 453,3 TCF yang tersebar pada 11 
cekungan hydrocarbon. Dari sumber 
daya tersebut, cadangan CBM sebesar 
112,47 TCF merupakan cadangan 
terbukti dan 57,60 TCF merupakan 
cadangan potensial, yang berada di 
cekungan Sumatera Selatan, Barito, 
Kutai dan tempat lainnya. 

MiMPi SinERgi AnTARA PDSi, PhE 
DAn PDv

PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) 
sendiri memiliki Wilayah Kerja (WK) 
untuk pengusahaan CBM sebanyak 
14 WK, 9 WK di antaranya posisi PHE 
sebagai operator. Adapun sumberdaya 
potensi CBM total yang dikelola 
sebesar kurang lebih hampir 50 TCF.

Proses bisnis CBM sama seperti 
halnya proses bisnis yang terjadi 
dalam konvensional minyak dan gas 
bumi, yaitu untuk mengambil gas 
yang teradsorpsi dalam batubara 
adalah dengan melakukan pemboran. 
Umumnya kedalaman prospek CBM 
di Indonesia ratarata mencapai 800 
meter. Salah satu kunci sukses dalam 
bisnis CBM adalah biaya pemboran 
yang efisien, dimana penyumbang 
biaya terbesar adalah pemakaian rig 
pemboran.

P e r t a m i n a  s u d a h  s a a t n y a 
melihat peluang bisnis ini. Di atas 
kertas, idealnya Pertamina banyak 
diuntungkan, melalui konsep sinergi 
strategis, dengan sinergiantar anak 
perusahaan, antara PHE sebagai 
operator WK pengusahaan CBM, PDSI 
sebagai provider jasa rig, serta PDV 
sebagai modal ventura (jika diperlukan). 

Namun kenyataan di lapangan 
terkendala oleh regulasi .  Yakni 
ketentuan SKK Migas PTK 007/SKK 
Migas, yang mensyaratkan pengadaan 
jasa pemboran melalui pelelangan, 
dan tidak memperbolehkan proses 
penunjukan langsung. Kendala lainnya 
adalah UU no 5 tahun 1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, di 

mana masih kontroversi atas privilege 
proses penunjukan langsung terhadap 
anak perusahaan BUMN. Sedangkan 
di internal lebih kepada faktor 
ketersediaan rig PDSI untuk spesifikasi 
kapasitas rig untuk pemboran  sumur 
CBM masih sangat terbatas. 

LEM IGAS ,  sebuah  Badan 
Penel i t ian dan Pengembangan 
Energi dan Sumber Daya Mineral 
telah mengembangkan prototype 
Rig CBM dengan kapasitas engine 
400 Horse Power (HP) yang dapat 
digunakan untuk pemboran sedalam 
1000 meter. Prototype ini diharapkan 
mampu mengurangi biaya eksplorasi. 
Pemer in tah  berencana un tuk 
memperbanyak rig-rig ini sehingga 
tidak perlu mengimpor lagi yang 
tentunya akan memperbesar biaya 
pemboran. 

Dengan tantangan tersebut 
seharusnya PDSI bisa mengambil 
peluang sebagai provider jasa rig 
untuk CBM dan mampu berkompetisi 
menjadi leader sebagai the best 
provider rig CBM yang handal. Menurut 
Michael Porter terdapat dua tipe dasar 
dari keunggulan kompetitif, yaitu: 
cost advantage dan differentiation 
advantage. Keunggulan kompetitif 
akan memungkinkan perusahaan 
untuk menciptakan nilai lebih untuk 
pelanggannya dan perusahaan 
dapat memperoleh keuntungan yang 
lebih tinggi. Mengupas keunggulan 
kompetitif ini, PDSI diharapkan menjadi 
leader, di niche market (ceruk pasar) 
yang sangat menarik, mengingat 
pasar yang sempit dan dapat menjadi 
single player di pasar jasa rig CBM ini.

PDSI yang saat ini memiliki 42 
buah rig terdiri dari 2 buah rig dengan 
kapasitas 250 HP yang cocok untuk 
pekerjaan Work Over dan 30 buah rig 
dengan kapasitas 550 HP atau lebih 
besar.   Sedangkan untuk spesifikasi 
rig CBM yang paling optimum dan 
efisien dengan kapasitas antara 300 
HP dan 450 HP, PDSI hanya memiliki 
10 buah rig.

Kondisi saat ini, seluruh operator 
WK CBM pengadaan jasa rig melalui 
proses lelang dengan mensyaratkan 
kapasitas rig sebesar 550 HP di 
dalam dokumen RKS nya. Kondisi 
ini sesungguhnya tidak optimal dan 
tidak efisien dari aspek biaya, dari 
sisi operator, pemerintah, dan bagi 
provider jasa rig. Analoginya, jika 
keperluannya hanya Toyota Avanza, 
mengapa harus menyewa Ford 
Everest, atau Mitsubishi Pajero atau 
Honda CRV ? Memasukkan kapasitas 
rig sebesar 550 HP di dalam RKS 

memiliki alasan yang kuat dan telah 
disetujui SKK Migas, yaitu mengingat 
kelangkaan rig CBM di pasar. 

Menyikapi hal tersebut di atas, 
PDSI diharapkan dapat memanfaatkan 
situasi pasar ini dan segera melakukan 
langkah pendekatan atau bahkan lebih 
agresif lagi yaitu dengan melakukan 
kontrak indent pembelian rig CBM yang 
sudah, sedang dan akan dibangun 
oleh Lemigas tersebut. Pendanaan 
pembelian rig CBM dapat dilakukan 
PDSI melalui kerjasama dengan 
PDV, apakah dalam bentuk pinjaman 
(modal ventura) kepada PDV dengan 
melibatkan PDV di dalam manajemen 
rig CBM dimaksud ataupun membentuk 
anak perusahaan dengan modal dari ke 
dua pihak tersebut.

BAgAiMAnA LAngKAh 
SELAnJuTnyA JiKA LEMigAS 
gAgAL MEMPRoDuKSi Rig 
CBM?

Jika langkah membeli indent rig 
CBM dari Lemigas adalah dianggap 
sebagai strategi plan A. Kita harus 
membangun mimpi  ber ikutnya 
menetapkan strategi plan B, yaitu 
menyiasati issue bersih lingkungan 
(environmental issue) dari produksi 
Gas Metana Batubara (GMB). Produk 
GMB atau CBM ini ramah lingkungan / 
bersih lingkungan di mana Pemerintah 
mendukung sepenuhnya.

St ra teg i  P lan  B  in i  ada lah 
lebih berdurasi panjang, mungkin 
memakan waktu 2 sampai 3 tahunan,  
berkoordinasi dengan 3 Kementerian.  
Yaitu Kementerian ESDM, Kementerian 
Lingkungan Hidup sebagai Kementerian 
yang menangani aspek Lingkungan 
Hidup, serta Kementerian Keuangan.  
Dimana dampak penetapan Kebijakan 
Ekonomi Lingkungan akan berpengaruh 
terhadap besaran APBN, antara lain 
apabila hasil kebijakannya adalah 
berupa insentif atas kebijakan ekonomi 
lingkungan dengan penetapan tarif  
0% terhadap Bea Masuk atas Barang 
Barang Impor terkait dengan Impor 
Rig CBM tersebut di atas. Insentif ini 
akan berpengaruh terhadap besaran 
investasi yang dibutuhkan PDSI untuk 
mengimpor rig CBM, yaitu menjadikan 
investasi rig CBM  lebih rendah, 
sehingga biaya sewa rig CBM milik 
PDSI akan menjadi kompetitif di pasar.

Semoga saja mimpimimpi ini 
menjadi kenyataan dengan tekad 
kuat pantang putus asa, kerja keras 
untuk kemajuan PDSI, untuk kemajuan 
PHE, untuk kemajuan PDV, dan untuk 
kemajuan PT Pertamina (Persero) 
Amin.•

Hari ini,  kembali kita membuka lembaran 
putih, di hari kemenangan Idul Fitri 1 
Syawal 1435 H setelah satu bulan lamanya 
menjalankan ibadah puasa. Di suasana 
syawalan yang masih diwarnai dengan 
kegiatan saling maafmemaafkan ini, rasanya 
tak akan bermakna jika tanpa disertai ke
tulusan serta upaya untuk berbuat lebih baik 
dari bulan sebelumnya.

Lembaran putih di hari Fitri ini, akan 
indah jika terus dihiasi dengan spirit yang 
didengungkan jajaran Direksi saat safari 
Ramadhan, yakni Kerja Keras, Cerdas dan 
Ihlas (K2CI). Spirit universal dimana seluruh 
insan Pertamina selama bulan Ramadhan, 
menebarkan semangat kerja keras dan 
cerdas di tengah ujian berpuasa, bekerja 
ikhlas tanpa pamrih karena sematamata 
untuk mendapatkan ridho dari Allah, serta 
selalu berbagi berkah nikmat dan rizki kepada 
orang lain yang membutuhkan. Spirit yang 
menemani kita tetap fokus dalam menjalankan 
tugas, di  tengah memanasnya situasi politik 
menjelang pilpres, serta euphoria piala dunia, 
pada bulan lalu.

Kini saatnya kita meninggalkan kebiasaan 
lama, dimana kegembiraan Idul Fitri terkadang  
membawa kita larut dalam suasana, sehingga 
ritme dan kecepatan langkah kembali dimulai 
dari nol lagi.  Justru di hari kemenangan ini, 
kita harus lebih meningkatkan kecepatan 
langkah dalam mencapai atau melampaui 
target yang ditetapkan perusahaan. Karena 
spirit positif K2CI yang begitu gencarnya 
didengungkan selama satu bulan lalu, jangan 
sampai tergerus dan hilang begitu saja, 
akibat larut dalam kegembiraan merayakan 
hari Fitri ini.

Tak salah kiranya, jika spirit K2CI bisa 
menjadi pijakan bagi kita semua untuk terus 
melanjutkan kerja dengan baik. Kembali fokus 
pada pekerjaan dan tugas masingmasing. 
Fokus meningkatkatkan profit perusahaan, 
serta kian aggressive dalam meningkatkan 
produksi migas.

Kita belum tahu, pemerintahan baru  akan 
membawa bangsa ini kemana. Dan kita 
tidak belum  tahu kebijakan pemerintahan 
baru kelak, terhadap perusahaan ini. Namun 
dengan optimisme dan semangat kerja 
“gaspol” yang sudah dijalankan selama ini, 
rasanya tak ada alasan lagi bagi siapapun 
yang akan mempertanyakan kinerja peru
sahaan. Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Ikhlas 
tentunya akan terus mengiringi langkah kita 
dalam membawa perusahaan tercinta ini 
menuju visinya sebagai perusahaan energi 
berkelas dunia.•



RESUME
PEKAn ini
AguSTuS, BBM MuLAI DIBATASI
JAKARTA (Kompas) – Pertamina mempersiapkan 
pembatasan penyaluran BBM bersubsidi 
mulai Agustus 2014. Direktur Pemasaran dan 
Niafa Pertamina Hanung Budya mengatakan, 
pembatasan akan dilakukan demi menjaga kuota 
BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. Menurut 
Hanung, begitu Kementerian ESDM dan BPH 
Migas mengeluarkan perintah, Pertamina akan 
langsung mengimplementasikan pembatasan 
tersebut. “Rencananya, di SPBU jalan tol tidak ada 
premium bersubsidi. Habis Lebaran dilakukan,” 
katanya. Hanung mengatakan, Pertamina akan 
memangkas alokasi solar bersubsidi hingga 20%. 
Caranya, Pertamin akan membatasi penjualan 
solar dimanamana mulai jam 18.0020.00.  
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM  Edy 
Hermantoro juga telah menginstruksikan kepada 
BPH Migas untuk mengganti jumlah nozzle 
dispenser SPBU di tol dengan BBM nonsubsidi. 
Langkah ini merupakan salah satu cara yang 
dilakukan pemerintah guna menekan konsumsi 
BBM bersubsidi.

51 SPBu jAKARTA SuDAH OPERASIKAn 
RfID
JAKARTA (Investor daily) – Sebanyak 51 SPBU 
di Jakarta sudah mengoperasikan Radio Frequency 
Identification (RFID) yang akan mencatat konsumsi 
BBM. Vice President Fuel Marketing Pertamina 
M. Iskandar mengatakan, sebenarnya seluruh 
SPBU di wilayah DKI Jakarta telah dipasangi 
RFID. Namun, perangkat RFID yang dioperasikan 
baru untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta 
Utara. “Di Jakarta sudah semua (terpasang). Yang 
dihidupkan baru Jakarta Pusat dan Jakarta Utara 
sekitar 51 SPBU,” katanya. Menurut Iskandar, RFID 
juga sudah terpasang di seluruh SPBU di wilayah 
Kalimantan  Tengah dan Kalimantan Selatan, yakni 
112 unit. Namun, sistem RFID di wilayah ini belum 
dioperasikan. 

MEnKEu : KuOTA BBM SuDAH fInAL
JAKARTA (Investor daily) – Menteri Keuangan 
Chatib Basri mengatakan BBM bersubsidi yang 
telah ditetapkan dalam APBNPerubahan 2014 
sebanyak 46 juta kiloliter sudah final dan tidak 
mungkin lagi dilakukan penambahan kuota. 
“Sekarang apapun yang terjadi tidak ada pilihan, 
harus 46 juta kiloliter, karena tidak mungkin 
dilakukan penambahan, apapun yang terjadi,” 
katanya. Menkeu mengatakan, pemerintah sudah 
mengantisipasi kemungkinan kelebihan konsumsi 
BBM bersubsidi menjelang akhir tahun dengan 
mengusulkan adanya klausul yang memudahkan 
penambahan kuota apabila diperlukan. Namun, 
DPR mengolah mencantumkan klausul tersebut 
dalam UU APBNPerubahan. Wakil Menteri 
Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan 
salah satu solusi yang bisa diupayakan untuk 
menjaga kuota BBM tetap 46 juta kiloliter adalah 
dengan mulai membatasi alokasi premium dan 
solar bersubsidi di wilayah tertentu. “Alokasi 
disesuaikan agar di kawasan timur (Indonesia) 
tidak terjadi kekurangan, jadi di timur kemungkinan 
tidak terjadi perubahan. Perubahan akan terjadi di 
(indonesia) barat, terutama di Jawa, Sumatera, dan 
Bali,” katanya.•RiAnTi
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Aspek HSE  Menunjang Pertumbuhan 
Laba Perusahaan

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko  memberikan sambutan pada 
pembukaan program HSE School-Safe Work Practices Bath-2/2014 di Kantor 
Pusat Pertamina.
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forum KOMET di MOR IV Semarang

Pasokan BBM dan Elpiji Aman... Sambungan dari halaman 1

upaya antisipasi, yaitu Ter
minal BBM buka 24 jam dan 
mobil tangki ditambah. Selain 
itu, tangki Solar SPBU di 
beberapa tempat arus mudik 
diswitching menjadi tangki 
Premium karena konsumsi 
Solar turun. Sedangkan Elpiji 
bisa dibeli di SPBU, agen dan 

outletoutlet sehingga pada 
saat libur Lebaran Elpiji tetap 
tersedia.      

Upaya lain yang dilakukan 
o leh Pertamina adalah 
dengan menyediakan produk 
Bahan Bakar Khusus, seperti 
Pertamax dan Pertamax Plus 
dalam kemasan 1, 2, 5, 10 

dan 20 liter serta Pertamina 
Dex dalam kemasan 10 liter 
yang tersedia di SPBU dan 
KiosK Pertamax.

“Jadi masyarakat tidak 
perlu khawatir BBM dan Elpiji 
tersedia di semua lokasi. 
Agen Elpiji pun tetap siaga 
se lama lebaran,” imbuhnya. 

J i k a  d i b a n d i n g k a n 
konsumsi Lebaran tahun 
lalu akan kebutuhan BBM 
mengalami peningkatan, 
kebutuhan Premium tahun 
lalu 2013 naiknya 34 persen 
dan Lebaran tahun 2014 ini 
mengalami kenaikan lebih 
dari 5 persen.•iRLi

J A K A R TA  –  P o t e n s i 
bahaya yang sangat tinggi 
pada seluruh aktifitas kerja 
Pertamina tentunya dapat 
berakibat terjadinya risiko 
kecelakaan, kebakaran dan 
peledakan. Oleh sebab itu, 
harus dikelola secara baik 
sesuai standar dan ketentuan 
yang berlaku. Beberapa 
kasus fatality yang terjadi 
telah menjadi pelajaran yang 
sangat bermanfaat karena 
ditemukan penyebab utama 
kejadian tersebut adalah 
pekerja melakukan pekerjaan 
secara tidak aman.

K a r e n a  i t u ,  u n t u k 
meningkatkan kompentensi 
secara kontinyu bagi pekerja 
yang bekerja dengan risiko 
kece lakaan,  kebakaran 
dan peledakan, fungsi HSE 
Pertamina bekerja sama 
dengan Pertamina Corporate 
University melangsungkan 
Program HSE School – Safe 
Work Practices.

Sebanyak 26 orang 
menjadi peserta program ini. 
Mereka berasal dari Kantor 
Pusat, Refinery Unit II, IV 
dan VI, Marketing Operation 
Region I, III, V, VI dan VIII serta 
Anak Perusahaan di Direktorat 
Hulu Pertamina. Secara 

umum, peserta berasal dari 
fungsi HSE, Drilling, Logistik, 
Produksi Pengolahan, En
gineering, Development dan 
Maintenance, S&D dan Aviasi.

“Mereka adalah garda 
depan yang kegiatan kerjanya 
bisa berdampak buruk jika 
t idak d i lakukan dengan 
benar. Ini adalah salah satu 
usaha kita di kor porat untuk 
meminimalkan terjadinya 
risiko kecelakaan kerja supaya 
perusahaan memperoleh 
n i la i  pos i t i f ,  ya i tu turut 
membantu pencapaian laba 
perusahaan,” ujar Direktur 
Umum Pertamina, Luhur 
Budi Djatmiko saat membuka 
Program HSE School – Safe 
Work Practices Batch II Tahun 
2014 di Lantai Ground Kantor 
Pusat Pertamina, Senin (14/7). 

Menurutnya, upaya men
cegah kecelakaan dilakukan 
dengan penerapan Pertamina 
Golden Rules, yaitu taat pera
turan, intervensi terhadap 
tin dakan tidak aman dan yang 
menyalahi peraturan serta 
memiliki rasa kepedulian yang 
tinggi terhadap HSE. 

Melalui program yang 
di mulai 14 Juli hingga 13 
Desember 2014, Luhur Budi 
mengharapkan materi yang 

aplikatif disertai praktik
praktik dan coaching yang 
sistematis diberikan kepada 
peserta agar bisa mencegah 
terjadinya hal yang tidak 
diinginkan dan meminimalkan 
kerugian perusahaan. 

Semen ta ra  VP  HSE 
Pertamina, Joko Susanto 
me nga takan, suatu peru
sahaan j ika sudah bisa 
menge lola risiko dengan 
baik, maka tidak akan terjadi 
kecelakaan. Hal inilah yang 
akan ditekankan dalam aspek 
HSE, yaitu manajemen resiko. 
“Jika tidak ada kecelakaan 
kerja maka kita bisa mengejar 
laba yang telah ditargetkan 
perusahaan,” ucapnya.  

VP Pertamina Corporate 
University, Hasnil Rasyid 

memaparkan, program pem
belajaran akan dilakukan 
untuk mengukur seberapa 
besar penyerapan materi oleh 
peserta dan seberapa besar 
peningkatan kompetensi 
peserta dalam bidang HSE 
melalui evaluasi pada modul 
e- learn ing,  dis ip l in  dan 
keaktifan di kelas, evaluasi 
tertulis dan praktik pada saat 
class room, penerapan hasil 
pelatihan di lapangan (Job Site 
Assignment) serta presentasi 
hasil Job Site Assignment.

Usai pelaksanaan pro
gram, para peserta diberikan 
sertifikat kompetensi dari 
Badan Nasional Sertifikasi 
Kompetensi (BNSP) j ika 
berhasil lulus setelah diuji oleh 
assessor certified BNSP.•iRLi

SEMARAng -  Budaya 
berbagi pengetahuan terus 
digalakkan di MOR IV dengan 
diadakannya Forum Komet di 
ruang rapat GM Kantor Unit 
MOR IV Semarang, pada 
(18/6). Kegiatan tersebut 
menghadirkan  narasumber 
Finance M&T OSS Region 
IV Manager Al i  Masykur 
dan Operation Head DPPU 
Ahmad Yani Kherly Syafly 
Lubis.

Ali memaparkan materi 

mengenai Manajemen Per
pajakan untuk meminimalisir 
potensi denda di lingkungan 
MOR IV. Ali mengungkapkan 
pembayaran pajak di lokasi 
MOR IV sejak 2010 sampai 
dengan 2013 mengalami 
ratarata peningkatan setiap 
tahunnya sebesar 18% dan 
apabila terjadi keterlambatan 
pembayaran  menimbulkan  
potensi denda hingga Rp 
2,7 miliar per bulan. Dengan 
mitigasi risiko yang dilakukan 

Finance dan dengan mana
jemen waktu yang tepat dan 
disiplin dalam pembayaran 
d a n  p e l a p o r a n  p a j a k 
yang dimulai dari proses 
collecting data, verifikasi dan 
pembayaran pajak dapat 
meminimalisir denda pajak. 

Sedangkan Kherly mema
parkan materi mengenai pe
ningkatan keamanan ke
giatan operasional dengan 
melebarkan akses jalan untuk 
refueller dan bridger di DPPU 

A Yani. 
 Seluruh pekerja Per

tamina diharapkan dapat 
menuangkan pengetahuannya 
dalam aset pengetahuan yang 
selanjutnya diupload dalam 
portal KOMET yang ada 
pada menu intra.pertamina.
com. Targetnya,  set iap 
orang membuat dua aset 
pengetahuan saja yang terkait 
dengan kegiatan pekerjaan 
sehari-hari.•MoR iv
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Direktur utama Pertamina :
Harus Berani Ambil Keputusan Sesuai 
Tata nilai 6C

Di hadapan jajaran pimpinan Pertamina, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan  menegaskan seluruh proyek harus 
mengikuti kaidah komersial yang sudah ditetapkan oleh Persero dan sesuai tata nilai 6C.

Fo
to

 : 
PR

IY
o

JAKARTA – Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan 
menilai tantangan terbesar 
bakal dihadapi Pertamina 
pada 2025 mendatang. 
L a n t a r a n  m e n u r u t n y a , 
Earning Before Interest, 
Taxes, Depreciation, and 
Amortization (EBITDA) dan 
Revenue akan meningkat 5 
persen. “Tentunya masing
masing Direktorat akan me
ngejar ke arah sana,” kata 
Karen Agustiawan di hadapan 
peserta Good Corporate 
Governance (GCG), di Hotel 
Borobudur, Jumat (27/6). 

Mesk i  beg i tu,  Karen 
meng inga tkan  kemba l i 
kepada seluruh jajaran direksi 
Pertamina, bahwa seluruh 
proyek harus mengikut i 
kaidah komersial yang sudah 
ditetapkan oleh Persero. “Ini 
perlu disadari oleh seluruh 
jajaran Pertamina. Kami sudah 
menyadari, yang namanya 
jantung perusahaan adalah 
cash flow. Jadi tidak ada 
proyekproyek yang bertahun
tahun tidak menghasilkan 
return,” jelasnya.

Ia menyadari, sebagai 
pelaku bisnis terkadang 
sulit mengambil keputusan 
terutama di pucuk pimpinan. 
Akan tetapi, hal itu dapat 
teratasi bila sesuai dengan 
koridor yang ditetapkan. 
“Memang kita harus berani 
mengambil keputusan asal 
di koridor komersial yang 

JAKARTA – Sebanyak 15 orang delegasi 
Indonesia dari Pertamina Foundation, yang 
mengikuti Konfrensi Caretakers Environment 
International ke28 di Taiwan, tiba kembali di tanah 
air. Rombongan disambut oleh Direktur Eksekutif 
Pertamina Foundation, Nina Pramono di Bandara 
Soekarno Hatta, pada Senin, (14/7).

Mereka terdiri dari siswa SMP dan SMA, 
mahasiswa, peneliti, guru dan dosen, yang 
memiliki program lingkungan yang excellent, dan 
terpilih dan difasilitasi oleh Pertamina Foudnation. 
Di Yinan, Taiwan, mereka berbaur dengan para 
delegasi lain dari 17 negara pemerhati lingkungan, 
untuk mempresentasikan Indonesia dan program 
lingkungan yang telah dilakukannya. 

Junior Officer Educational Pertamina, Eko 
Kristiawan mengatakan, mereka menyampaikan 
pesan tentang Indonesia, dan bagaimana kita 
mengelola lingkungan, khususnya yang dilakukan 
oleh Pertamina Foundation dengan berbagai 
proyeknya. Seperti bioethanol, pikohydro, eco 
transport, dan biogas. 

Salah seorang peserta termuda, Hafizh Mi 
Razul Gozali (14 tahun), mempresentasikan 
tentang program eco transport, bagaimana 
mengurangi emisi karbon dengan bersepeda 
sebagai kendaraan keseharian. Ia bertutur, disana 
ia merasa senang karena bisa bertemu dengan 
temanteman baru dan mempelajari halhal baru 
lewat workshop untuk meningkatkan kerja sama 
antar negara. 

Ayah Hafiz, Saiful Gozali yang hadir menjemput 
kepulangan puteranya mengungkapkan te rima 
kasihnya kepada Pertamina Foundation yang telah 
memfasilitasi anaknya untuk mengikuti program 
tersebut. “Ini membanggakan bagi kami sebagai 
orang tua. Mudahmudahan saja, program seperti 
ini juga bisa dirasakan oleh anakanak lainnya 
yang juga memiliki program yang sama di masing
masing sekolahnya,”katanya.

Educational & Reserarch Officer Yayasan 
Kehati, Rina Kusuma menngungkapkan, disana 
para peserta begitu bersemangat dan  supel, tak 
heran jika delegasi Indonesia mendapat apresiasi 
yang sangat baik, terlebih untuk presentasi serta 
pertunjukan budaya, yang dinilai bagus oleh 
negara lain. 

Selain mengenalkan Indonesia, dengan 
menyimak sharing dari berbagai negara, banyak 
sekali pelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik. 
Eko berharap para peserta bisa mengembangkan 
lagi ideide yang dilakukan di luar negeri yang juga 
bisa diterapkan di dalam negeri

 “Ini luar biasa karena ada halhal yang belum 
terpikirkan ternyata dilakukan disana. Harapannya 
setelah kita kembali ke Indonesia, bisa lebih ter
pacu lagi, makin giat lagi untuk peduli terhadap 
lingkungan,” ujar Eko Kristiawan.•SAhRuL

BAnTuL – Forum sharing 
knowledge (Ko met) meru
pakan suatu proses berke
sinambungan dan harus terus 
dijalankan agar membudaya 
di ling kungan para insan Per
ta mina. Sebagai salah satu 
unit operasi yang dengan 
beragam penghargaan di 
t ing kat internal maupun 
eksternal, Terminal BBM 
(TBBM) Rewulu kali ini men
jadi tuan rumah gelaran 
Forum Komet yang diadakan  
Quality Management,  (8/5).

Tema yang diangkat kali 

forum Komet Digelar di TBBM Rewulu
ini adalah mengenai Sistem 
Pompa. Sharing disampaikan 
oleh Operation Head (OH) 
TBBM Rewulu  Yard ina l 
dengan judul Bullwhip Effect 
Pada Distribusi BBM Retail 
Pertamina. Selain Yardinal, 
pekerja TBBM Rewulu pun 
ikut berbagi pengalaman dan 
masukan mengenai sistem 
pompa. 

Antusiasme sangat te
rasa mengingat tema yang 
diangkat sangat menarik 
dan sesuai dengan kegiatan 
operasional di lokasi kerja.

Demikian juga diskusi segar 
menanggapi bagaimana ide 
yang dikemukakan OH TBBM 
Rewulu apabila distribusi BBM 
Retail diubah mekanismenya. 
Upaya ini diharapkan mampu 
menghasilkan efi siensi bagi 
perusahaan hingga Rp 5 
miliar melalui penurunan biaya 
dari sektor transportasi BBM 
harian ke SPBU.

Sete lah  sebe lumnya 
ha nya dilakukan di kantor 
unit, Forum Komet di TB
BM Rewulu merupakan 
ke  sempatan ke dua di ta

hun 2014 forum sharing 
knowledge ini terselenggara 
di lokasi kerja. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, kegiatan juga diisi 
dengan sosialisasi kepada 
peke r j a  mengena i  t i ps 
bagaimana cara penulisan 
risalah CIP yang benar. Tidak 
hanya peker ja di  TBBM 
Rewulu saja  yang mengikuti 
forum ini namun perwakilan 
seluruh lokasi di MOR IV pun 
tidak ketinggalan mengikuti 
forum Komet di TBBM Re
wulu.•MoR iv

ditetapkan Pertamina dan 
dengan tata nilai 6C. Kalau 
kita berada di koridor itu, 
maka dijamin aman semua 
keputusan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Di
rektur Perencanaan Investasi 
&  M a n a j e m e n  R e s i k o 
Perusahaan Per tamina, 
Afdal Bahaudin, mengatakan 
struktur pengambilan ke
putusan harus dijaga secara 
berkelanjutan agar berjalan 
dengan tepat. “Jangan sam
pai keputusan ditentukan 
de ngan waktu yang sempit,” 
pungkasnya. 

Sementara,  menurut 
mantan komisioner Komisi 
Pemberantasan Korupsi, 
Chandra Hamzah, untuk 
menjalankan GCG yang benar 

harus berdasarkan Standard 
O p e r a t i n g  P ro c e d u re s 
(SOP) dan jobdesk masing
masing pekerja. “Sehingga 
bisa dibandingkan dalam 
koridor atau tidak. Artinya 
harus sesuai jobdesk tidak 
boleh lebih atau kurang. Tidak 
boleh melebihi kewenangan. 
Jadi kalau bagian keuangan 
jangan ikut campur dengan 
produksi,” pungkasnya. 

Lebih lanjut, agar terhindar 
dari dugaan negatif maka 
menurut Chandra setiap 
pertemuan harus dilakukan 
secara resmi. “Jadi tidak ada 
informal meeting sesama 
pemangku kepent ingan. 
Selanjutnya jangan terima apa 
pun. Begitu juga, semua harus 
tercatat dan terdokumentasi,” 

kata dia.
Gelaran yang bertajuk 

‘Con tex tua l i z i ng  C lean 
Values’ ini juga memberikan 
pemahaman kepada seluruh 
pimpinan Pertamina yang 
bertujuan sebagai role model 
perusahaan. Karena itu, 
Evita M Tagor selaku Direktur 
Sumber  Daya  Manus ia 
Pertamina, menambahkan, 
tanggung jawab seorang 
pe mimpin d i  antaranya 
harus mampu mendorong, 
memotivasi dan menginspirasi 
t im untuk meningkatkan 
kinerja bisnis. “Tentunya de
ngan tetap menghidupkan 
ta ta nilai perusahaan dalam 
perilaku kita seharihari,” ujar 
Evita.•EghA
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko bersama Rektor Brawijaya Profesor Dr Ir Mohammad MS Bisri menaiki mobil 
listrik Pertamina di depan Gedung Rektorat Universitas Brawijaya, Malang, pada Kamis (17/7).

Mobil Listrik untuk universitas Brawijaya

PEP Sangatta field Adakan 
Pasar Murah

MAJALEngKA -  PT. Tugu Pratama Indonesia 
(TPI), sebagai  salah satu perusahaan asuransi 
dan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), 
melalui Musholla Nurrurozaq kembali menggelar 
aksi bakti sosial yang ditujukan untuk warga di 
tiga desa, yaitu Desa Kertasari, Desa Cibeber dan 
Desa Cibogor,  Kecamatan Ligung, Kabupaten 
Majalengka Jawa Barat. Aksi sosial ini juga 
sebagai wujud implementasi TPI yang terus 
berkomitmen untuk memberikan kebutuhan 
kepada masyarakat dengan melibatkan diri 
secara langsung dengan masyarakat sekitar. 

Dalam acara tersebut bantuan yang disalurkan 
berupa bingkisan dan santunan untuk 207 anak 
yatim piatu serta 852 paket sembako, pakaian 
dan santunan untuk fakir miskin.

Dalam sambutannya Untung Rizqiadi selaku 
Ketua Musholla Nurrurozaq mengatakan, 
kegiatan ini bukan yang pertama kali dilakukan 
oleh Musholla Nururozaq TPI. “Pada tahuntahun 
sebelumnya kami telah melakukan kegiatan sosial 
seperti ini, dan semoga sumbangan dari kami dan 
pihak lain bisa membantu dan bermanfaat bagi 
semua yang menerima,” ujar Untung.

Sebelumnya, TPI menggelar buka puasa dan 
pemberian santunan untuk 100 anakanak Yatim 
dan dhuafa.•TPi

SAngATTA – Sebagai wujud 
kepedu l ian  perusahaan 
terhadap kesejahteraan 
masyarakat di Ring I, PT 
Pertamina EP Sangatta 
F ie ld  mengge la r  Pasar 
Murah Pertamina. Program 
pembagian bahan sembako 
yang berlangsung selama 
dua hari, pada (1516/7) 
ini merupakan salah satu 
realisasi dari Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang 
diperuntukkan khusus bagi 
masyarakat prasejahtera di 
daerah operasi Pertamina.

Sebanyak 2.000 paket 
bahan sembako yang berisi 
antara lain beras, minyak 
goreng, gula, sirup, mie instan 
dan teh dibagikan melalui 
mekanisme penukaran ku pon. 
Pasar murah ini menya sar 
empat desa terdekat dengan 
wilayah kerja PEP Sangatta 
Field dengan pelaksanaan 
di Desa Sangatta Selatan 
dan  Desa  S ingageweh 
pada hari pertama serta 
Desa Sangkima dan Desa 
Sangkima Lama pada hari 
berikutnya. Kegiatan tersebut 
juga melibatkan pemerintah 
daerah desa masingmasing.

Nanang Electra Abi
proyo selaku Legal & Re
lations Assistant Manager 

SuBAng - Desa Cilamaya 
Girang terletak di Kecamatan 
Blanakan, Kabupaten Subang 
sebelah barat, yang dibatasi 
Sungai Cilamaya dengan 
K a b u p a t e n  K a r a w a n g . 
Blanakan memiliki 9 desa 
dengan jumlah penduduk se
kitar 64.000 jiwa.   Sementara 
Cilamaya Girang  merupakan  
salah satu desa nelayan. 

Di desa pesisir utara inilah 
PHE ONWJ menunjukkan 
komitmennya memperbaiki 
tingkat kehidupan masyarakat 
dengan menjadikan Desa 
Cilamaya Girang  sebagai 
desa binaan. 

Hal tersebut disampaikan 
Agus Sudaryanto, Project 
Site Officer PHE ONWJ  di 
hadapan media.  Menurutnya, 
sebagai wilayah yang ter
pencil dan sangat sulit untuk 
diakses, desa tersebut masih 
perlu mendapat perhatian. 

Agus menuturkan, se

MALAng – Direktur Umum 
Pe r tam ina  Luhu r  Bud i 
D ja tmiko  menyerahkan 
bantuan mobil l istr ik PT 
Pertamina Persero kepada 
Un i ve rs i t as  B raw i j aya . 
Bantuan tersebut diterima 
oleh Rektor Universi tas 
Brawijaya Mohammad MS 
Bisri disaksikan oleh civitas 
akademika  Un ive rs i tas 
Brawijaya, pada (17/7). 

Setelah acara penye
rahan,  Luhur  dan Bisr i 
mencoba kenyamanan mobil 
listrik berkekuatan 8.000 
watt ini. Mereka berputar 
satu kali di lapangan depan 
Gedung Rektorat Pertamina 
didampingi driver dan teknisi 
dari mobil listrik Pertamina. 
“T idak terdengar suara 
mesinnya,” ujar Bisri seusai 
menaiki mobil listrik. Untuk 
recharging dibutuhkan power 
sebesar minimal 10.000 watt, 
dengan waktu pengisian 
selama 56 jam yang dapat 
digunakan untuk jarak tem
puh 100 km. 

Melalui Program CSR 
Per tamina,  rencananya 
Ada enam unit mobil listrik 
yang akan dihibahkan ke 
universitasuniversitas negeri 
lainnya, seperti ITS, ITB, 
UGM,UI, Universitas Riau. 

Bisri Berharap  dengan 

Untung Rizqiadi, Ketua Musholla Nurrurozaq PT Tugu Pratama 
Indonesia  menyerahkan paket sembako dan santunan kepada 
Dhuafa di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

PHE OnWj Bina Desa Cilamaya girang

adanya mobil listrik ini dapat 
digunakan untuk kemajuan 
dalam dunia pendidikan, 
diversifikasi dan keragaman 
jenis angkutan. 

“ R e n c a n a n y a  a k a n 
digunakan untuk operasional 
di dalam kampus. Termasuk 
untuk untuk riset mahasiswa 
Teknik,” tambah Bisri saat 
wawancara dengan para 
media. 

Hal yang sama juga di
sampaikan Luhur Budi Djat
miko. “Mobil listrik ini dapat 
sebagai pendorong  untuk 
di versifikasi angkutan,” ujar 

Luhur.
Untuk kemudahan dalam 

operasional mobil listrik ini, 
Universitas Brawijaya akan 
diber ikan tra ining  untuk 

5 teknisi selama 12 hari 
agar j ika terjadi masalah 
dalam penggunaan dapat 
d i s e l e s a i k a n  d e n g a n 
baik.•PRiyo

m e n g u n g k a p k a n ,  p a 
sar murah Pertamina ini 
diharapkan dapat meringan
kan masyarakat prasejahtera 
akan bahan pokok, terutama 
menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pernyataan tersebut 
diakui oleh salah satu warga 
RT 04 Desa Sangatta Selatan, 
Omih Ratus imi .  Pera j in 
koran separuh baya ini rela 
menunggu dari pagi untuk 
menukarkan kupon sembako. 
“ A l h a m d u l i l l a h ,  w a r g a 
disini bisa dibantu untuk 
memperoleh sembako yang 
disediakan oleh Pertamina. 
Semoga produksi Pertamina 
semakin naik sehingga dapat 
terus memberikan bantuan 
kepada masyarakat  kurang 
mampu,” ujarnya.

Program tahunan Pasar 
Murah Pertamina ini juga 
memperoleh apresiasi dari 
Kepa la  Desa  Sanga t ta 
Selatan, Sjaim yang ha dir 
dalam seremonia l  pem
bukaan pasar murah. “Se
moga dengan itikad baik 
PEP Sangatta Field dalam 
membantu masyarakat ku
rang mampu semakin dapat 
menyejahterakan masyarakat 
dan dapat terus membina 
hubungan baik antara kita,” 
ujar Sjaim.•PPuTRi

belum tahun 2010, jumlah 
pencurian di PHE ONWJ 
sangat tinggi dan sebagian  
besar hasil pencurian di
da ratkan melalui Sungai 
Cilamaya.  “Karena itu, kami 
pun  menerapkan pendekatan  
‘Security Based Community’ 
di wilayah  pesisir, terutama 
yang memiliki  muara sungai. 
Salah satunya desa Cilamaya 
Girang,” jelas Agus.

Pertama kali PHE ONWJ 
hadir di Cilamaya Girang tahun 
2006,  saat membangun SDN 
Cilamaya Girang.  Perlunya 
sebuah SDN didirikan karena 
begitu banyak  anakanak 
nelayan  harus menempuh 
jarak lebih 6 km untuk menuju 
sekolah yang terletak di 
Kabupaten Karawang. Situasi 
menjadi parah jika musim 
hujan. Tidak ada yang bisa 
berangkat ke sekolah karena 
ter la lu berbahaya untuk 
menyeberangi sungai. 

Saat ini SDN Cilamaya 
Girang memiliki 227 pelajar  
dan 6 guru dengan tingkat 
penerimaan murid 40 orang 
per tahunnya. 

Agus menjelaskan bahwa 
semua kegiatan community 
development  PHE ONWJ 
d i  fas i l i tas i  o leh Komi te 
Pengembangan Masyarakat 
Daerah. “Komitelah  yang 
menggodok programpro

gram tersebut, sehingga  
semua program terintegrasi,” 
katanya. 

Salah satu kegiatannya, 
Komite menyelenggarakan 
Pusat  Keg iatan Be la jar 
Masyarakat Bhakti Taruna 
untuk memberantas buta 
huruf.  Setiap tahunnya  kedua 
program meluluskan sekitar 
80 peserta.•uRiP

Pembinaan untuk Desa Cilamaya Girang salah satunya dengan  pembangunan 
gedung SDN Cilamaya Girang untuk kegiatan belajar mengajar anakanak di 
desa tersebut.
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Khitanan Massal 
Bazma dan BDI PTK

Buku dan Komputer untuk Pelajar Klamono
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BDI Pangkalan Susu field Berbagi Kain Sarung

usaha Mitra Binaan 
PEP PMDP Bersinar 
jelang Lebaran
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JAKARTA - Pada 14 Juni 2014,  Bazma 
Pertamina bekerja sama dengan BDI PTK, 
Program Corporate Social Responsibility 
dan PWP PTK Kantor Pusat melaksanakan 
program khitanan massal. Inisiasi program ini 
adalah Bazma Pertamina. 

 Sebanyak 140 anak yang berasal dari  
lingkungan sekitar Kantor Pusat dan kerabat 
serta warga sekitar tempat tinggal para pekerja 
PTK mengikuti khitanan massal ter sebut.  
Sebanyak 14 meja tindakan disiapkan oleh tim 
dokter dan paramedis dari RSPP dan RSPJ. 

Hadir pada kesempatan tersebut Operation 
Director Win Pudji Pamularso,Finance 
Director Tenny RA Rusdy, Perwakilan BAZMA 
Pertamina, serta ketua Tim Dokter RSPP 
dan RSPJ yang bertindak sebagai pelaksana  
Khitanan kali ini. 

Ketua PWP PTK Endah Ahmad Bambang, 
Deputy Director Comercial Darius Darwis, 
Corporate Secretary Nurkasa Siregar dan VP 
Fleet Joko Pramono memberikan santunan 
perusahaan secara simbolis kepada anak
anak peserta khitanan massal kali ini. 

 Operation Director Win Pudji Pamularso 
berharap kegiatan sejenis dapat dilaksanakan 
secara rutin sebagai salah satu upaya 
perusahaan dalam membantu meringankan 
kebutuhan masyarakat sekitar sekaligus 
kontribusi perusahaan yang dapat dirasakan 
secara langsung oleh masyarakat.•PTK 

BEKASi – Dalam rangka 
menyambut Lebaran tahun ini, 
kelompok usaha mitra Binaan 
PT Pertamina EP Pondok 
Makmur Development Project 
(PEP PMDP) mendapat 
pesanan  h ingga  1 .800 
bungkus makanan ringan. 

Kelompok usaha ma
kanan ringan ini berawal 
dar i  Program Tanggung 
Jawab Sosial PEP PMDP  
berupa pelatihan pembuatan 
makanan r ingan kepada 
ibuibu di Desa Jayabakti, 
Kecamatan Cabang Bungin, 
dan di Desa Sukaringin, 
Kecamatan Sukawangi , 
Kabupaten Bekasi. Mereka 
membuat keripik mengkudu, 
keripik seledri, kacang umpet, 
kacang telur, peyek kacang, 
kue akar kelapa dan tahu isi. 
Program ini diselenggarakan 
dengan membentuk 4 Kelom
pok Usaha Bersama (KUB), 
yang terbagi menjadi 3 ke
lompok di Desa Jayabakti 
dan 1 kelompok di Desa 
Su karingin.

 “Kami sangat senang 
dan berterima kasih dengan 
bantuan ilmu dan peralatan 

KLAMono - PT Pertamina 
EP Asset 5 Papua Field (PEP 
Papua Field) mendukung pro
gram pemerintah Ka bu paten 
Sorong dalam meningkatkan 
k u a l i t a s  p e n d i d i k a n , 
khususnya di Distrik Klamono. 
PEP Papua Field memberikan 
bantuan buku bagi 3 SD di 
Distrik Klamono, pada (3/6). 
Ketiga SD yang mendapat 
bantuan buku adalah SD 
YPK Eucharistia Klamono, 
SD Inpres 55 Klamono, 
dan SD YPK Ebenhaezer 
Klawana dengan jumlah 
buku ratusan. Buku yang 
diserahkan merupakan buku 
pelajaran kurikulum 2013. Di 
samping buku pelajaran, buku 
yang diserahkan berupa buku 
pegangan mengajar bagi guru 
dan buku ensiklopedia/buku 
pengetahuan umum.

Di samping bantuan buku, 
PEP Papua Field memberikan 
bantuan 16 unit komputer bagi 
SMPN 1 Klamono dan SMAN 
1 Klamono, pada Kamis (5/6). 
Bantuan komputer diberikan 
untuk mengenalkan siswa 
SMPSMA dengan teknologi 
informasi. 

Dalam serah terima ban
tuan, siswa SMAN 1 Kla
mono sangat antusias da
lam menyambut bantuan 
tersebut. Antusiasme siswa

PAngKALAn SuSu –  
Me nyambut Idul Fitri 1435 
H,  BDI PT Pertamina EP 
(PEP)  Pangka lan  Susu 
Field menyalurkan bantuan  
lewat “Gerakan Infak 1.000 
Sarung”, pada Rabu (23/7). 

Kain sarung tersebut  
berasal dari  sumbangan  
para pekerja dan manajemen 
Pangka lan  Susu F ie ld , 
TKJP  dan jama’ah taraweh 
masjid Muhajjirin Bukit Kunci 
disalurkan untuk para imam 
masjid dan  surau di se
kitar  Wilayah Kerja  PEP 
Pang kalan Susu Field  yang 
terdiri dari 9 kecamatan dan 
2 kabupaten.

Kegiatan digelar ber
tu juan untuk memupuk 
ja  linan silaturahmi antara 
perusahaan dengan ula

ma dan masyarakat. Ge
rakan infak 1.000 sarung 
merupakan gagasan  Ketua 
Badan Dakwah Islam Field 
Pangkalan Susu, H. Ahmad 
Irfan Gultom dan disambut 
baik oleh keluarga besar PEP 
Pangkalan Susu Field.

“Saya berharap kegiatan 
baik ini diteruskan setiap 
tahunnya, bahkan berlanjut   
dalam keseharian kita. Mari 
menjadi insan  yang gemar 
bersedekah  dan berbagi de
ngan sesama,’’ ujar Dirasani 
Thaib, Field Manager PEP 
Pangkalan Susu Field.

“ Semoga sumbangan  
i k h l a s  y a n g  d i b e r i k a n 
pada bulan Ramadhan ini 
memberikan berkah bagi 
ma s ingmasing indiv idu 
ser ta PEP Field Pangkalan 

Susu agar terus meningkat 
produksinya dan keselamatan 
kerja para karyawannya,’’ ujar 
Ahmad Irfan Gultom.

“Kami  se laku u lama 
merasa terharu dan terima 
kasih atas bantuan kepedulian 
Pertamina Pangkalan Susu. 

Semoga Allah SWT meridhoi 
kegiatan dan operasional 
dalam upaya meningkatkan 
produksi,” ujar  H. Imamnuddin 
selaku Ketua BKM Masjid At
Tagwa Dusun Paluh Sipat 
Desa Teluk Meku Kecamatan 
Babalan.•PEP PAngKALAn SuSu FiELD

Tim BDI Pangkalan Susu Field menyerahkan bantuan kain sarung yang diterima 
langsung oleh Ketua BKM Masjid AtTagwa Dusun Paluh Sipat Desa Teluk Meku 
Kecamatan Babalan  yang merupakan Ring 1 Perusahaan

siswi SMAN 1 Klamono 
ditun  jukkan dengan cara ikut 
membantu merakit komputer 
tersebut.

Perwakilan PEP Pa pua 
Field, Andi Njo, menyam
paikan, program bantuan buku 
dan komputer ini me rupakan 
program CSR Pertamina 
untuk masyarakat  yang 
berada di ring satu wilayah 
operasi PEP Papua Field. 
“Buku yang disumbangkan 
merupakan buku kurikulum 
2013. Harapannya, dapat 
langsung digunakan oleh 
siswa SD dan guruguru 
dalam menyesuaikan diri 
dengan kurikulum terbaru 
yang disusun pemerintah. 
Untuk SMP dan SMA yang 
dibantu dengan komputer, 
kami berharap komputer 
tersebut digunakan dan 
dirawat sebaik mungkin untuk 
meningkatkan keahlian dalam 
menggunakan komputer. 
Di samping itu, guru pun 
dapat memanfaatkannya 
untuk membantu kegiatan 
administrasi sekolah,”ungkap 
Andi Njo.

Beatriks Simori, guru SD 
YPK Eucharistia Klamono, 
menyambut baik bantuan 
buku yang diberikan Perta
mina.  “Anakanak kami 
sangat membutuhkan buku 

supaya  mempermudah 
mereka bela jar.  Selama 
ini mereka kesulitan untuk 
mendapatkan buku karena 
biayanya yang mahal,” ung
kapnya. Di samping itu, 
Beatriks juga menyampaikan 
agar pemerintah daerah 
Kabupaten Sorong melalui 
dinas terkait juga dapat 
memberikan bantuan serupa 
untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan, khususnya di 

Klamono.
Fransiska, guru SMAN 1 

Klamono juga menyampaikan 
hal serupa. “Anakanak kelas 
1 dan kelas 2 SMA sekarang 
dapat memanfaatkan kom
puter untuk mata pelajaran 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. Kami sekarang 
tinggal mengatur ruang khu
sus untuk mata pelajaran 
TIK agar anakanak nyaman 
belajar,” ujarnya.•AnDi nJo

serta modal usaha dari Perta
mina, sehingga kami bisa 
mendapatkan tambahan 
penghasilan. Semoga usaha 
kami ke depannya bisa 
tambah maju,” terang Rano, 
salah satu ibu rumah tangga, 
anggota mitra binaan.

Dalam rangka Lebaran 
tahun 2014, setiap kelompok 
mitra binaan banyak men
dapatkan pesanan. Bahkan 
dalam bulan Juli 2014, ada 
salah satu kelompok yang 
mendapatkan  pesanan 
sampai  1 .800 bungkus 
ker ip ik  dan 200 top les 
kacang umpet, 200 toples 
kacang telur. “Kami lembur 
tiap hari. Tapi kami senang 
karena mendapatkan banyak 
pesanan,” terang Siti Aisyah. 

P r o g r a m  i n i  t e r u s 
berlangsung dikarenakan dari 
PEP PMDP masih membantu 
dalam pengurusan perijinan 
sertifikasi Halal dan PIRT, 
yang ber tu juan supaya 
pemasaran produk semakin 
besar, dan pendapatan mitra 
binaan menjadi meningkat, 
serta kelompok mitra binaan 
menjadi mandiri.•PEP 
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Judul Buku :  “Menjadi Takwa dengan  
     Puasa”   
Penulis  :  Fajar Kurnianto 
Penerbit :  PT elex Media Komputindo 
Klasifikasi	 :	204.47	Kur.	m

Ramadan adalah bulan istimewa dan penuh 
berkah. Kita dianjurkan untuk mendapatkan 
keberkahan itu, antara lain dengan banyak berzikir. 
Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa suatu saat 
Rasulullah  bertanya kepada para sahabat, maukah 
aku beri tahukan kepada kalian suatu bentuk amalan 
yang paling baik, paling diridai Tuhan kalin, “ Baik 
ya Rasulullah,  Nabi berkata, “Zikrullah (mengingat 
Allah). 

Menurut bahasa, ‘zikir “ berarti ‘mengingat”. 
Zikrullah berarti mengingat Allah. Kalimat tauhid 
menjadi zikir  yang paling utama karena beberapa 
sebab, zikir ini adalah bentuk pernyataan tinggi 
bahwa hanya Allahlah Tuhan satusatunya,  tidak 
beranak, dan tidak pula diperanakan. 

Puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam, 
karena termasuk salah satu ruku Islam. Tujuannya 
adalah menciptakan manusia yang bertakwa dalam 
dimensi yang luas : secara individual dan saleh 
secara sosial sekaligus. Karena itu, dalam puasa 
kita diajarkan untuk melakukan banyak amal ritual 
seperti ibadahibadah sunah, juga amalamal sosial 
seperti sedekah, membantu meringankan kesulitan  
orang lain, menghormati orang, mengasihi orang, 
menahan diri dari halhal tercela.

Maka tidak ada alasan bagi seorang beriman 
untuk tidak berzikir. Persoalan hidup dan kehidupan 
yang pelik dan rumit, jika tidak karena  kasih sayang 
Allah, mustahil itu semua terpecahkan. Menjadi umat 
yang berzikir,  adalah salah satu upaya meraih cinta 
ilahi. Apalagi, di bulan Ramadhan, tatkala setiap 
amalan ibadah dibalas dengan pahala berlipat, 
termasuk di antaranya amalan zikir.    

Buku ini melihat puasa dari persepektif dan 
dimensi yang lebih luas, menyetuh sisi lahiriah dan 
batiniah manusia sekaligus. Menjadi puasa menjadi 
motor penggerak dan motivasi untuk menciptakan 
manusia yang berkualitas luar dalam. Manusia yang 
peduli terhadap diri sendiri  dan orang lain serta 
lingkungan, juga sebagai figur publik yang layak 
diteladani sehingga puasa –baik wajib maupun 
sunah-, benar-benar bermakna.•PERPuSTAKAAn
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oleh  Hilda Yanti  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Keberhasilan PT. Pertamina (persero) dalam memenangkan predikat terbaik 
dalam penilaian kinerja berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 
tahun 2014 ini patut dibanggakan. Betapa tidak, Pertamina menjadi satusatunya 
BUMN yang memperoleh predikat Industry Leader dengan skor 767 dan BUMN 

lainnya masih berada jauh di bawah. Namun perlu disadari bahwa upaya mempertahankan 
apa yang dicapai jauh lebih sulit. 

Kita perlu terus memperhatikan apa 
saja kelemahan atau peluang perbaikan 
yang memungkinkan berdasarkan 
feedback report hasil asesmen KPKU 
tersebut. Terdapat 22 item opportunity 
for improvement (OFI) yang beberapa 
diantaranya perlu segera ditindak lanjuti 
seperti:
• Integrasi internalisasi visi, misi, tata 

nilai (VMT) dan implementasi RJPP 
di seluruh Unit Bisnis/Unit Operasi/
Anak Perusahaan (UB/UO/AP) termasuk dengan mitra & vendor untuk mewujudkan visi 
dan misi Perusahaan.

• Sinergi progam HSE Excellent, Sertifikasi/Standarisasi, dan corporate social responsibility 
(CSR) untuk meningkatkan citra Perusahaan.

• Peningkatan inovasi produk dan layanan, terutama yang terkait dengan pengembangan 
produk energi baru dan terbarukan.

• Pemenuhan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja melalui manpower planning 
yang sesuai dengan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, dan 
knowledge sharing process.

• Integrasi sistem data dan informasi pelanggan dan pasar untuk meningkatkan fokus layanan 
kepada Pelanggan.

• Penyediaan data pembanding kinerja yang relevan dengan visi dan aspirasi Energizing 
Asia 2025.

Kata integrasi dan sinergi di atas menunjukkan bahwa 
tindak lanjut dari OFI tersebut memerlukan koordinasi 
lintas Direktorat/ Fungsi/Bagian.

Bagaimana hal ini dilakukan?
Pertama, perlunya sosialisasi tentang rencana 

tindak lanjut OFI KPKU ini ke semua pihak yang terkait 
langsung dengan item OFI dimaksud guna memperoleh 
kesepahaman dan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan 
tindak lanjut.

Kedua, perlunya penetapan person in charge (PIC) 
Direktorat/Fungsi/Bagian sebagai penanggung jawab dari penyelesaian setiap item OFI dan 
dukungan dari para pejabat yang terlibat langsung dalam penyelesaian setiap tahapan action 
for improvement (AFI).

Ketiga, perlunya keaktifan Fungsi Quality Management seluruh Direktorat sebagai 
koordinator sekaligus fasilitator dari pelaksanaan tindak lanjut OFI to AFI KPKU, termasuk 
memastikan agenda program coaching & monitoring yang dilaksanakan secara periodik.

Sosialisasi dan koordinasi secara online dan offline kepada seluruh ke Direktorat/Fungsi/
Bagian merupakan tahapan awal yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di awal bulan 
Agustus mendatang.

Kesiapan kita di dalam menindak lanjuti feedback report KPKU ini diharapkan akan mampu 
mempertahankan prestasi yang telah dicapai dan dapat menjadi modal yang cukup bagi 
Perusahaan untuk menggapai prestasi yang lebih tinggi.  

Bravo!•

Tindak Lanjut OfI KPKu:
Kendaraan Strategis Menuju 
Prestasi Yang Lebih Tinggi

Sebagai salah satu pilar dalam Quality Management, Standardization 
Management (SM) bertanggung jawab untuk mengendalikan efektivitas 
implementasi sistem standar di seluruh Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan 
(UO/UB/AP) untuk meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing perusahaan.

Sejalan dengan itu, Fungsi Quality Management – (QM) 
Direktorat General Affairs berupaya keras mendorong proses 
bisnis dapat berjalan sesuai sistem standar. Salah satunya 
adalah implementasi ISO 9001 atau Sistem Manajemen Mutu 
di seluruh UO/UB/AP.

Hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi Perusahaan 
untuk memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepuasan 
pelanggan dalam proses dan kinerja perusahaan secara 
berkesinambungan serta demi mencapai sasaran terwujudnya 
Perusahaan energi nasional  yang berkelas dunia.

Sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam  Code of Pertamina Quality Management 
System (Code), seluruh organisasi diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem standar 
sesuai kebutuhan. Pasal 9 ayat 1 Code berbunyi, “Setiap organisasi wajib melakukan 

penerapan sistem standar untuk meningkatkan 
kinerja Organisasinya”.

Namun seiring berjalannya waktu dan kekeliruan 
permahaman terhadap tuntutan stakeholder, banyak 
Organisasi yang berlombalomba melakukan 
sertifikasi sistem standar secara berlebihan dan 
tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Sertifikasi 
yang memerlukan dana besar telah menjadi ajang 
“gagahgagahan”.

Didorong oleh semangat perbaikan, Fungsi QM 
mendorong kegiatan implementasi ISO 9001 yang 
dimulai pada bulan Maret 2013 di Fungsi sendiri. 
Sesuai dengan klausul  ISO 9001 seluruh Sistem 
Tata Kerja (STK) yang ada diaudit untuk mengetahui 
kesesuaian dengan keadaan di lapangan. Temuan

temuan yang dihasilkan dituangkan dalam form Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) dan 
ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja proses bisnis.

Implementasi ISO 9001 yang dilakukan oleh Fungsi QM  diikuti juga oleh Fungsi QM 
Direktorat Refinery, M&T, Hulu dan Gas.  QM Direktorat M&T sudah melakukan implementasi 
ISO 9001 pada tanggal 23 Desember 2013. Direktorat Refinery sedang dalam progress 
penyusunan prosbis dan STK. Adapun Direktorat Hulu dan Gas dalam tahap persiapan 
dokumentasi. Target implementasi selanjutnya  untuk UO/UB/AP direncanakan bulan 
NopemberDesember 2014.

Sebagai pengendali dalam proses sertifikasi telah dibentuk Komite Manajemen Sistem 
Standar (KMSS) dengan melibatkan auditor internal dari berbagai Fungsi. KMSS dibentuk 
dengan tujuan mengendalikan proses sertifikasi sistem standar, meningkatkan efektivitas 
penerapan sistem standar serta memastikan validitas sertifikasi sistem standar. KMSS telah 
melakukan review terhadap dua permintaan resertifikasi dan integrasi Anak Perusahaan 
yaitu PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Pertamina EP.

Rencana pengembangan KMSS ke depan adalah menjadi badan sertifikasi Pertamina 
berakreditasi internasional komite ini juga diharapkan menjadi badan konsultasi implementasi 
dan pre-sertifikasi. Dengan adanya kontribusi KMSS, proses bisnis Perusahaan  dapat 
berjalan lebih efektif lagi. 

Inisiatif dari Fungsi QM seluruh Direktorat dalam mengimplementasikan ISO 9001 akan 
menjadi role model bagi Fungsi lain  dan Fungsi QM Direktorat harus mampu mendorong 
proses implementasi ISO 9001 di Fungsi/UO/UB/AP sesuai dengan komitmen yang telah 
disepakati.

Do What You Write
 Write What You Do.

QM Direktorat : 
Role Model Implementasi ISO 9001 
di Seluruh fungsi
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TIPS

SETELAH KALAP MAKAn 
SAAT LEBARAn

Setelah berpuasa selama satu bulan, terkadang Anda 
tidak dapat mengontrol diri ketika menyantap berbagai 
makanan khas Lebaran. Belum lagi ketika berkunjung 
ke sanak saudara, Anda akan disuguhi berbagai macam 
makanan yang bisa membuat Anda makan hingga lima 
kali sehari. Yang perlu kita ingat, sebagian besar makanan 
yang dihidangkan mengandung banyak minyak, lemak, 
dan gula.

Maka dari itu tubuh butuh detoksifikasi untuk mem-
buang racunracun yang didapat dari makanan selama 
Le baran tersebut. Berikut tips  untuk membuang racun
racun dalam tubuh

Konsumsi banyak cairan. Air yang Anda kon
sum si dapat menjaga organorgan penyaring kotoran 
yang dihasilkan tubuh seperti ginjal, hati, usus, dan 
kelenjar getah bening. Salah satu cara untuk mendeteksi 
apakah tubuh cukup terhidrasi adalah bila Anda buang 
air kecil setiap beberapa jam sekali dan air kencing yang 
dikeluarkan berwarna bening.

Batasi konsumsi kalori. Batasi konsumsi kalori 
harian Anda menjadi 1.400  1.600 kalori per hari. Dengan 
begitu berat badan Anda akan turun tanpa membuat 
lemas. Bila Anda hanya mengonsumsi 1.200 kalori per 
hari, tubuh akan mulai membakar otot dan bukan lemak, 
selain itu akan menyebabkan Anda kekurangan vitamin.

Pilih menu sarapan yang sehat. Anda harus 
menyisihkan waktu untuk sarapan setiap hari karena 
melewatkannya justru akan membuat Anda tidak memiliki 
cukup energi untuk memulai hari. Pilihlah menu yang sehat 
untuk sarapan seperti buahbuahan dan sayuran segar.

Makan sayuran hijau. Sayuran hijau dapat 
dikonsumsi secara praktis dan nikmat yaitu dengan 
membuat smoothies. 

Jangan terlalu kaku. Terkadang Anda tidak memiliki 
waktu untuk membuat smoothies atau diharuskan makan 
di luar karena ada meeting ataupun urusan lainnya. Tidak 
perlu khawatir, pilihlah menu yang kandungan proteinnya 
tinggi seperti ikan, ayam tanpa lemak, kacangkacangan 
serta gandum utuh dan sayuran yang banyak.

Pilih snack. Di saat jeda antara makan siang dan 
makan malam, seringkali kita merasa lapar. Atasi rasa 
lapar itu dengan mengonsumsi beberapa snack sehat 
seperti buahbuahan dan kacangkacangan.

Makanan yang Dihindari. Setelah Lebaran, sebisa 
mungkin hindari makanan yang mengandung gula buatan, 
tepung, nasi, daging berlemak, olahan susu yang tidak 
nonfat, dan minuman bersoda.

Tetap bergerak. Mungkin Anda tidak terlalu suka 
berolahraga, tetapi tidak ada salahnya untuk terus 
bergerak. Melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, 
mengepel, dan membereskan rumah dapat membuat 
tu buh melakukan aktivitas fisik. Dengan begitu sirkulasi 
darah Anda akan kembali lancar dan racun yang ada 
dalam tubuh terbuang.

Jangan hindari makanan yang mengandung 
gluten. Meskipun diet gluten-free semakin marak, ahli 
detoks Dr. Christine Gerbstadt menyarankan untuk tetap 
mengonsumsi gandum utuh dalam proses detoksifikasi. 
Gandum utuh dapat berfungsi se bagai penghilang 
kolesterol. Konsumsi dua porsi kecil sehari.•www.detik.com

CiLACAP – Semangat Ramadhan untuk terus menimba 
ilmu agama semakin digencarkan oleh RU IV. Melalui 
Persatuan Wanita Patra (PWP) yang bekerja sama dengan 
BAZMA RU IV diselenggarakan Sosialisasi Zakat kepada 
seluruh pekerja dan keluarga. Acara tersebut berlangsung 
di Gedung PWP RU IV Cilacap pada hari Kamis (19/6). 
Sekitar 200 pekerja dan keluarga hadir untuk berpartisipasi 
dalam acara tersebut.

Sosialisasi ini terbukti cukup efektif untuk memberikan 
pengetahuan dan pemahaman bagi peserta tentang zakat. 
“Selain untuk lebih memahami perihal zakat, anggota dan 
pengurus PWP berharap dengan penyelenggaran acara ini 
dapat membantu BAZMA dalam mengoptimalkan potensi 
zakat para pekerja untuk membantu masyarakat yang 
kurang mampu di sekitar Kompleks Pertamina,” papar Tati 

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat PT. 
Pertamina Hulu Energi (PWP PHE) bersama PWP PHE 
ONWJ, PWP PHE WMO, PWP JOB PertaminaTalisman 
Jambi Merang dan PWP PHE Nunukan menggelar bakti 
sosial di bulan Ramadhan 1435 H. Bakti sosial yang 
dilaksanakan di kantor pusat PHE memberikan 467 Paket 
Sembako yang ditujukan kepada tenaga perbantuan di 
lingkungan kerja PHE dan anak perusahaannya (AP), 
Selasa (8/7). Mengusung tema “Berbagi Bahagia di Bulan 
Ramadhan 1435 H” bakti sosial dihadiri President Director 
PHE, Ign. Tenny Wibowo.•PhE

MEDAn – Dalam rangka memperingati Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke14, PWP Marketing Operation Region 
I mencanangkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh 
(GNOTA), Kamis (5/6) dengan memberikan 140 Paket 
Sekolah kepada Cleaning Service, Security dan Driver di 
Lingkungan Kantor Unit MOR I.

Pemberian 140 paket sekolah ini, secara simbolis 
diserahkan kepada Pjs Ketua PWP Dian Iman bersama 
Tety Warnardi kepada Ketua Panita HUT PWP Ke 14, 
Rose Zulkarnain  untuk selanjutnya diserahkan kepada 
salah seorang penerima paket Adi Suherman yang bekerja 
sebagai Cleaning Service di Kantor Unit Medan.

 Paket Sekolah yang terdiri dari uang, tas, buku tulis, 
ballpoint dan penghapus diberikan kepada 78 anak sekolah 

TiMoR LESTE -  Satu 
lag i  prestas i  Per tamina 
be rhas i l  d i t o rehkan  d i 
kancah internasional. Tim 
Volley yang dibina oleh M&T 
Representative Pertamina 
T i m o r  L e s t e  ( M R T L ) 
berhas i l  memenangkan 
Kejuaraan Nasional Volley 
yang diselenggarakan oleh 
FVTL (Federasi Bola Volley 
Timor Leste) dari 16 Juni 
2014 hingga   13 Juli 2014. 
Kejuaraan tersebut diikuti oleh 

Darmariza, Pjs Ketua PWP RU IV.
Bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut 

adalah Haeruman dan Sayidi Ikhwan dari BAZMA serta KH 
Ngisomudin yang berasal dari Dewan Syariah Kabupaten 
Cilacap.• Ru iv

di tingkat Sekolah Dasar, 38 anak di Tingkat Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama dan 24 anak untuk di Tingkat 
Sekolah Menengah Atas.•WALi/vEny

Tim Volley Pertamina Timor Leste Memenangkan Kejuaraan nasional Volley
21 klub dari Timor Leste. 

Pada pertandingan final, 
Pertamina mengalahkan 
Tim Volley Sekretaris Ne
gara Bidang Olah Raga de
ngan skor set 30. Selama 
pertandingan final ini, riuh 
penonton mengeluelu kan 
nama Pertamina. Pertan
dingan ini dihadiri oleh Sekre
taris Negara Bidang Olah 
Raga dan Presiden Komite 
Olimpiade Timor Leste.

Da lam sambutannya 

pada upacara penutupan, 
Sekretaris Negara Bidang 
Olah Raga, Miguel Manetelo 
menyampaikan apresiasi dan 
rasa terima kasih kepada 
Pertamina karena te lah 
mendukung T imor Leste 
d a l a m  p e n g e m b a n g a n 
pemuda dan olah raga. 

P e r t a m i n a  m e n j a d i 
satusatunya perusahaan 
yang menurunkan timnya 
untuk ikut bertanding pa
da kejuaraan nasional ini. 

“Kami berharap Pertamina 
dapat terus berkontribusi 
me majukan olah raga di 
Timor Leste,” tambah Miguel 
Manetelo.

M&T Representa t i ve 
Per tamina T imor  Leste 
akan terus berkontribusi 
di berbagai bidang untuk 
meningkatkan brand image 
acceptance Pertamina pada 
masyarakat Timor Leste, teru
tama generasi muda.• MRTL
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Tiga Koperasi Pertamina Raih Penghargaan
MEDAn – Penghargaan hari Koperasi Nasional kepada tiga koperasi berprestasi di lingkungan Pertamina, yaitu Koperasi Tanker 
Perkapalan, Koperasi Petra Plaju dan Koperasi KOPAMA Cilacap. Penyerahan dilaksanakan di Medan pada 15 Juli 2014 di 
Lapangan Benteng, Medan. Penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap  prestasi yang dilakukan oleh koperasi di lingkungan 
Pertamina. Dengan mengusung  tema Koperasi Indonesia Menuju Ekonomi Global, peringatan Hari Koperasi Nasional ke67 
Tahun 2014  dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono bersama istri.•MoR i
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Direktur umum Pertamina Isi Kuliah umum di universitas Brawijaya                                                                                                                                        
                                                                                                                                    
MALAng – Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko  menyampaikan Kuliah Umum di depan mahasiswa dan 
akademisi di Gedung Rektorat, Lantai 2, Universitas Brawijaya , Malang pada (17/7). Pada kesempatan ini Direktur 
Umum menyampaikan materi mengenai “ Keberlanjutan Energi Negeri”.  Dalam kuliah umum yang diselenggarakan 
sekitar 2 jam, Luhur didampingi oleh SVP Fuel Marketing & Distribution Suhartoko dan VP Communication Ali Mundakir. 
Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dengan mahasiswa.•PRiyo
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Mahasiswa Komunikasi uMY Kunjungi Kantor Pusat Pertamina

JAKARTA -  Puluhan mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, 
Yogyakarta, melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Pertamina, pada Selasa (3/6). Rombongan yang dipimpin oleh Filosa 
Gita Sukmono ini mendapat sambutan hangat, dengan pemaparan materi seputar Pertamina, oleh Senior Suvervisor NGO 
Relation Pertamina, Oneng Supendah, dan materi tentang Media Crisis dari Officer Media Center, Rudi Ariffianto. Kunjungan 
mahasiswa ini merupakan bagian dari kuliah lapangan FISIP UMY, yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa kota 
seperti Bandung dan Jakarta.•SAhRuL
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Bersihkan Harta dan jiwa di Bulan Ramadhan
JAKARTA – “Di bulan Ramadhan ini seharusnya kita bisa lebih baik lagi dalam membersihkan jiwa maupun harta, semakin 
kita banyak bersodaqoh semakin kita banyak menimbun pahala kita di akhirat,” ujar Ustad Ahmad Susilo saat menyampaikan 
ceramah yang diselenggarakan BDI Pertamina di lantai M gedung pusat Pertamina, Kamis (10/7). Ahmad Susilo berharap 
semoga di bulan Ramadhan, semua umat Islam dapat memperoleh hidayah dari Allah SWT untuk menyucikan jiwa dari 
keburukan dan harta kita sisihkan kepada orang yang lebih membutuhkan.•ADiTyo

Pertamina Hibur Sobat Pertamax dengan nonton Bola Bareng
JAKARTA – Marketing Operation Region III  Jawa Bagian Barat menyelenggarakan acara kumpul bareng komunitas 
otomotif yang selama ini menjadi pelanggan setia produk Pertamax series untuk nonton bareng babak perempat final 
Piala Dunia antara Jerman vs Perancis. Bertempat di area Pondok Indah Golf – Jakarta Selatan, kegiatan ini dihadiri lebih 
dari  200 anggota komunitas otomotif seperti Porsche Club Indonesia (PCI), Speedgonz Club, Speedcreed, Indonesian 
Sportage, Volvo Club of Indonesia, Warriors (komunitas motor scooter), Jazz Fit Club, dan Forum Wartawan Otomotif. 
Tidak ketinggalan tim pemasaran dari Kantor Pusat Pertamina dan Anak Perusahaan juga hadir dalam acara ini. “Kegiatan 
ini merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi komunitas otomotif sebagai stakeholders kami. Selama ini mereka 
setia menggunakan produk kami. Tentunya kami ingin merangkul lebih banyak lagi komunitas otomotif, agar mereka 
semakin dekat dan loyal dalam menggunakan produk Pertamax Series,” ujar GM MOR III - Jawa Bagian Barat Afandi.•MoR iii



12No. 30
Tahun L, 4 Agustus 2014KIPRAH

AnAK PERuSAhAAn
Pertamina Kembangkan Bisnis 
jasa Pemboran Internasional

Fo
to

 : 
P

D
S

I

Rig DS#9 milik PDSI yang beroprasi di Blok Cepu, menjadi icon Rig dengan 
Standart Internasional. 
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forum KOMET di PTK

HSSE Limau field adakan Pelatihan untuk Sekuriti
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PRABuMuLih –  Untuk 
menanggulangi maraknya 
aksi ilegal tapping (pencurian 
minyak), HSSE Limau Field 
mengadakan pelatihan bagi 
para sekuriti, pada (2526/6). 

“Pelatihan ini kita laku
kan guna meningkatkan 
profesionalisme sekuriti kita. 
Apalagi, sekarang ini cukup 
banyak tindak pencurian di 
wilayah operasional kita,” 
kata Asset 2 HSSE Operation 
Manager, Asmudin.

Lebih jauh, Asmanuddin 
m e n g a t a k a n ,  d e n g a n 

mening katkan kemampuan 
dan pengetahuan para 
sekuriti, diharapkan dapat 
me mudahkan mereka da lam 
melakukan investigasi hingga 
olah TKP dan BAP. 

“Dalam mengungkap ka
sus pencurian, investigasi 
hingga olah TKP dan BAP 
merupakan point penting,” 
jelasnya.

“Kegiatan in i  d i ikut i 
oleh sekitar 25 sekuriti. Di
harapkan pengetahuan 
dan wawasan yang mereka 
dapat dalam pelatihan ini 

bisa dijadikan bekal dalam 
penanganan kasus pencurian 
di lingkungan kita”, kata Pjs 
Limau Field Manager, Afwan 
Daroni.

Selain itu, Afwan menye
butkan pelatihan ini bukan 
hanya sekadar memberikan 
teori semata, namun ju
ga praktik langsung di la
pangan. “Sejumlah kasus 
akan disodorkan agar para 
Security segera mengerti,” 
tambahnya.

Kapolres Muara Enim, 
AKBP M. Aris SIk, melalui 

Kapolsek Rambang Dang
ku, Tony Priyanto SH, me
nerangkan pelat ihan ini 
sudah menjadi kewenangan 
pihaknya untuk memberikan 
pelatihan sebagaimana di
amanatkan dalam Undang
undang melalui PAM Swa
karsa. “Harus di lakukan 
secara rutin, dan menjadi 
sa ngat penting karena tu
gas sangat banyak. PAM 
Swakarsa ini sangat mem
bantu tugas polisi, melalui 
pembinaan ini,” kata Tony.

Tony menjelaskan, ban

JAKARTA – Per tamina 
Drilling Service Indonesia 
(PDSI) terus berupaya untuk 
melebarkan sayap bisnisnya 
dengan merambah pasar luar 
negeri. Kebijakan ini bersinergi 
strategis dengan skenario 
pengembangan international 
business Pertamina yang 
ber ja lan d inamis da lam 
mencari dan memanfaatkan 
peluang untuk penetrasi bisnis 
di pasarpasar mancanegara.

Menindaklanjuti perihal 
t e r sebu t ,  pada  21–26 
Juni 2014 yang lalu, telah 
diberangkatkan satu t im 
gabungan antara Direktorat 
Hulu dan PDSI, di bawah 
p imp inan  S ta f  Khusus 
Direktur Hulu, Slamet Riadhy 
bersama Direktur Pemasaran 
& Pengembangan PDSI, 
Lelin Apriantono ke Aljazair. 
Maksud dari keberangkatan 
t im tersebut adalah un
tuk melakukan validasi da
ta dan pengumpulan infor
masi terkait dengan inisiatif 
pengembangan jasa penge
boran Pertamina di Negara 
tersebut.

Dalam kunjungan i tu 
telah dilakukan serangkaian 
per temuan dengan pe
jabat Sonatrach Drilling De
partement, legal advisory firm 
setempat, serta beberapa 
perusahaan oil & gas services 
yang beroperasi di Alzajair, 
khususnya yang berkantor 
di kota Hassi Messaoud, 
Ourgla (Aljazair).Target PDSI 
untuk memasuki bisnis jasa 
pengeboran dan peralatan 
penunjang lainnya di pasar 
dunia telah menjadi tekad 

seper t i  d i ka takan  o leh 
Direktur Utama PT PDSI 
Faried Rudiono saat syukuran 
HUT keVI PDSI pada 13 
Juni lalu.“Masuk ke pasar 
luar negeri menjadi salah 
satu strategi kami dalam 
meningkatkan pertumbuhan 
PDSI, saat ini kami sedang 
melakukan penjajakan di 
Alzajair. Kami sudah berbicara 
dengan ConocoPhillips Aljier 
Ltd (COPAL), anak peru sa
haan Pertamina yang ber
operasi di Aljazair dan me re ka 
tertarik untuk meng gunakan 
jasa PDSI,” cerita Faried.

Bak gayung bersambut, 
Sonatrach (NOC Aljazair) 
juga berharap untuk dapat 
bekerja sama dengan PDSI. 
Mereka menyambut dengan 
tangan terbuka apabila terjalin 
kerja sama antara Sonatrach 
dan PDSI, terutama terkait 
penyediaan rig untuk ber
operasi di laut dalam.

Upaya menghadirkan 
unit bisnis drilling services 
Pertamina bersinergi untuk 
menunjang aktifitas operasi 
COPAL, di Algeria merupakan 
langkah nyata dalam rangka 
m a k s i m a l i s a s i  k i n e r j a 
Korporasi. Di samping itu, 
juga sekaligus secara agresif 
melakukan pengembangan 
lanjut international business 
Pertamina yang terus di
galakkan.  Inisiatif drilling 
serv ices in i  menambah 
rangkaian efek domino positif 
dari akuisisi aset di Aljazair,  
selain tentu saja manfaat 
langsung penambahan ca 
dangan, peningkatan pro
duksi, yang ujungnya ber

mu ara pada optimalisasi 
keuntungan usaha.

 Di sisi lain, Pertamina 
juga dapat mengambil ke
untungan dalam pengem
bangan kapabilitas operasi 
internasional  di berbagai 
bi dang sepert i  IT, HRD, 
HSE,  secur i ty,  f inance, 
project management, serta 
sinergisitas antar unit kerja 
dan anak perusahaan. Selain 
di Aljazair, saat ini PDSI 
juga sedang melakukan 
penjajakan untuk masuk ke 
Irak, Brunei Darussalam, 
dan Papua Nugini. “Dengan 

kinerja kelas dunia seperti 
yang ditunjukan Rig DS#9 
milik PDSI yang beroperasi 
di Banyu Urip, Blok Cepu 
dibawah pengelolaan Mobil 
Cepu Ltd, maka tidak heran 
jika respon yang diberikan 
baik oleh NOC maupun 
MNC lain cukup positif,” im 
buh Faried. Ke depan ini
siatif se perti itu akan terus 
di dorong dan diupayakan 
un tuk membawa internasional 
business Pertamina tum buh 
dan berkembang menjadi 
ke bang gaan anak bangsa.•DiT. 

huLu

tuan dari PAM Swakarsa 
nantinya diharapkan dapat 
membantu dan meringankan 
tugas kepolisian dalam me
nangani tindak kejahatan. 

“Semoga pelatihan yang 
diberi kan ke mampuan dan 
penge ta huan para sekuriti 
ini bisa di ting katkan lagi,” 
katanya.•LiMAu FiELD 

JAKARTA - Forum Knowledge Management 
(KOMET) merupakan salah satu event yang biasa 
dilakukan di Kantor Pusat Pertamina. Meskipun 
partisipasi pada kegiatan tersebut meliputi 
unit bisnis hingga anak perusahaan, namun 
pelaksanaan forum ini biasa dilakukan di kantor 
pusat. Pada 18 Juni 2014 PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK) mengadakan forum KOMET dan 
me rupakan inisiasi dari Quality Management PTK 
fungsi SPBD.

Dalam acara tersebut hadir Manager Quality 
Management Pertamina, Teuku Badarsyah turut 
menghadirkan Operations Director Win Pudji 
Pamularso sebagai keynote speaker serta lima 
pekerja sebagai narasumber round table, yakni 
Manager Marketing I Ben Sudirman, Manager 
Marketing II Monika Oktaria Yos, Manager Vessel 
Operation Febriandi Isril, Manager Technical Tanker 
Ary Zahar Hamzah serta Owner Superintendent 
OSV Danang Cahya.   

Finance Director Tenny RA Rusdy di hadapan 
para peserta forum KOMET PTK menyampaikan, 
PTK dalam hal ini atas nama Direksi menyambut 
baik serta memberikan apresiasi atas upaya para 
pekerja PTK yang telah memberikan kontribusinya 
untuk perusahaan. Terlebih saat sumbang saran 
untuk penyelesaian permasalahan tersebut di
share untuk menjadi aset knowledge bagi seluruh 
pekerja PTK. 

Bentuk kongkrit yang disampaikan oleh Finance 
Director Tenny RA Rusdy, adalah di bulan Juli 
hingga Agustus, Direktorat Keuangan dibawah 
koordinasi VP Finance Fadjar Shidik diminta 
untuk ikut serta dalam Knowledge Management. 
Permasalahan yang terjadi di internal Direktorat 
Keuangan bisa dishare untuk dicarikan solusinya. 
Tenny menyinggung mengenai operasional peru
sahaan yang masih dirasa belum ideal, losses ka pal 
yang masih cukup tinggi hingga commision day.  

Di akhir sambutannya, Tenny berharap ada 
partisipasi aktif dari seluruh peserta KOMET.•PTK
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DPLK Tugu Mandiri 
Kelola Dana Pensiun 
PT Tokai Dharma 
Indonesia
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joint Venture Agreement 
Pembentukan Trans Yeong Maritime

PgE dan SPPgE Tandatangani Perjanjian 
Kerja Bersama 

JAKARTA  – Dana Pensiun Lembaga 
Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri mendapatkan 
kepercayaan dari produsen korek api gas 
regular, PT Tokai Dharma Indonesia, untuk 
mengelola dana pensiun para karyawannya. 
Naskah kerja sama ditandatangani oleh Act. 
Direktur Utama Tugu Mandiri  Fauzi Arfan dan 
President Director PT Tokai Dharma Indonesia 
Octavianus Kirana Indra, di Jakarta (17/7).  

Fauzi Arfan menyatakan dipercayanya 
DPLK Tugu Mandir i  untuk mengelo la 
dana pensiun karyawan PT Tokai Dharma 
Indonesia merupakan sinyal kuat kepercayaan 
masyarakat dan dunia usaha, khususnya 
industri manufacture terhadap program pensiun 
DPLK  Tugu Mandiri sebagai mitra bisnis bagi 
kesejahteraan karyawannya di masa depan. 

“Kerja sama ini memiliki nilai strategis 
karena PT Tokai Dharma Indonesia merupakan 
salah satu produsen sekaligus pemain papan 
atas industri korek api gas regular di Indonesia, 
yang menerapkan formula dan standar khusus 
dalam dalam memilih mitra. Karena itu, kerja 
sama ini bagi  kami sangat penting, baik dalam 
membangun image, optimisme, maupun kinerja 
perusahaan saat ini,” ujar Fauzi Arfan. 

Karena itu, lanjutnya, menjadi tugas 
DPLK Tugu Mandiri untuk selalu memberikan 
kontribusi terbaik bagi mitra bisnisnya, baik 
dalam penyediaan produk instrumen keuangan 
terutama dana pensiun yang mampu menjawab 
kebutuhan kesejahteraan karyawan maupun 
pelayanan saat peserta memasuki masa 
pensiun. 

Senada dengan itu, Presiden Direktur 
PT Tokai Dharma Indonesia Octavianus 
Kirana Indra mengungkapkan, sejak awal 
dana pensiun karyawan PT Tokai Dharma 
Indonesia memang dialihkan pengelolaannya 
ke perusahaan lain yang dianggap lebih 
profesional dalam mengelola dana  pensiun 
dengan mekanisme defined contribution. 

 “Seleksi terhadap perusahaan pengelola 
dana pensiun kami lakukan bertahap sampai 
terpilihnya DPLK Tugu Mandiri. “Kerja sama 
ini menjawab kebutuhan karyawan kami di 
masa pensiun nanti sekaligus mendorong 
terwujudnya komitmen perusahaan untuk 
memberikan kesejahteraan masa depan bagi 
karyawan,” jelas Octavianus Kirana Indra.•Tugu 

MAnDiRi

JAKARTA - Setelah sekian 
kali sebagai pimpinan peru
sahaan, Park Yeoung So 
diundang oleh Direksi PT 
Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) dalam upaya kerja 
sama antar dua korporasi, 
maka pada 10 Juni 2014 
ditandatangani Joint Venture 
Agreement dengan Tong 
Yeong Tug co.ltd.  Acara 
berlangsung di ruang rapat 
President Director PTK 
dengan disaksikan oleh, 
Operat ion Director Win 
Pudji Pamularso, Finance 
Director Tenny RA Rusdy, 
Deputy Director Commercial 
Darius Darwis, VP Finance 
M Fadjar Shidik, Corporate 
Secretary Nurkasa Siregar, 
Manager Vessel Operations 

Febriandi Isril , Manager 
Legal Gita Dewi Apri l ia, 
Manager Strategic Plan 
& Business Development 
A. Zainullah Santoso serta 
Manager Public Relations & 
Administration Komaruddin.

Penandatanganan dilak
sanakan oleh President Di
rector PTK, Ahmad Bambang 
dan Director & CEO Namsung 
Tug co.ltd Park Yeoung So. 
Rencananya, PTK akan 
be kerja sama dengan tu
juan untuk pembentukan 
perusahaan consort ium 
dengan nama Trans Yeong  
Maritime (TYM). 

Ke depan perusahaan 
yang kini mulai dikenal de
ngan nama TYM ini akan 
dapat menunjang akselerasi 

kegiatan usaha kedua belah 
pihak, dalam menyediakan 
sarana dan prasarana yang 
dikelola oleh kedua belah 
pihak dalam memfasilitasi 
kebutuhan operasionalisasi 
Donggi Senoro.

Kedua perusahaan sepa
kat untuk melaksanakan 
ker ja sama dengan ber
prin sip menjalankan pe ker
jaan sesuai dengan kontrak 

Donggi Senoro dan saling 
menguntungkan bagi kedua 
belah pihak. 

“Kita semua berharap 
agar rangkaian perjalanan 
panjang PTK merintis kerja 
sama dengan Tong Yeong 
Tug ini akan berjalan lancar 
dan memberikan kontribusi 
signifikan bagi target peru-
sahaan,” ujar Achmad Bam
bang.•PTK 

JAKARTA – Direktur Utama 
PT Pertamina Geothermal 
E n e r g y  ( P G E )  R o n y 
Gunawan dan Ketua Umum 
Serikat Pekerja Pertamina 
Geothermal Energy (SPPGE) 
Roy Bandoro Swandaru 
menandatangani  nas kah 
Perjanjian Kerja Ber sama 
(PKB) Periode 2014 – 2016 
antara PGE dengan SPPGE 
d i  Kantor  Pusat  PGE, 
Menara Cakrawala, Jum’at 
11 Juli 2014. Penanda
tangan an disaksikan Direk
tur Persyaratan Kerja, Ke
sejahteraan dan Analisis 
Dis kriminasi, Direktorat Jen
deral Pembinaan Hu bungan 
Industr ia l  dan Jamin an 
Sosial Tenaga Kerja, Ke
menterian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI Sri 
Nurhaningsih. Acara dihadiri 
oleh jajaran manajemen 
per u sahaan, pengurus dan 
anggota SPPGE.

Dalam sambutannya 
Direktur Utama PT PGE  Rony 
Gunawan menyampaikan, 
PKB ini jangan hanya di

pandang sebagai kese pakat
an yang mengatur hakhak 
dan kewaj iban peker ja 
karena tujuannya lebih dari 
itu, tetapi PKB ini sebagai 
bukt i  mak in  kokohnya 
hubungan industrial yang 
harmonis di l ingkungan 
PGE. “Semoga PKB Periode 
2014 – 2016 ini menjadi 
tolok ukur bagi perusahaan 
danpekerja untuk selalu 
mengedepankan prinsip
prinsip saling menghormati,” 
lanjut Rony.

Rony mengingatkan 
kembali dan mengharapkan 
dukungan dari seluruh pe
kerja PGE, termasuk para 
pengurus SPPGE agar 
per tumbuhan PGE dapat 
terus berjalan sesuai target. 
Kesejahteraan pegawai akan 
secara otomatis meningkat 
dengan tercapainya target 
yang ditetapkan Perusahaan. 
Selain itu, upaya PGE menuju 
World Class Geothermal 
Company harus tetap di
perjuangkan.

Sementara itu, Ketua 

Umum SPPGE Roy Bandoro 
Swandaru menyampaikan, 
kesepakatan ini dicapai  
tepat pada waktunya meng
ingat PKB 20122014 ber
akhir pada 19 Juli 2014. 

Roy mengungkapkan, 
perundingan PKB tersebut 
dilakukan dalam waktu yang 
relatif singkat. Hal ini dapat 
terlaksana karena selama 
ini telah terjalin komunikasi 
yang baik dan kesamaan 
harapan antara manajemen 
perusahaan dan SPPGE.

Sementara Direktur Per
syaratan Kerja, Kese jahteraan 
dan Analisis Diskriminasi, 
Direktorat Jenderal Pem
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binaan Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja, Kementerian Tenaga 
Ker ja dan Transmigrasi 
R I  S r i  N u r h a n i n g s i h 
m e n g a p re s i a s i  u p a y a 
manajemen dan Serikat 
Pekerja PT PGE. “Dengan 
telah diselesaikannya perun
dingan dan kesepakatan 
t e r s e b u t ,  d i h a r a p k a n 
hubungan yang baik selama 
ini senantiasa dapat terjaga 
dan PKB 20142016 yang 
telah ditandatangani dapat 
diimplementasikan dengan 
baik,” demikian disampaikan 
Sri Nurhaningsih.•PgE
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Didampingi oleh GM MOR IV Subagjo Hari Moeljanto dan Tim Management 
MOR IV, Gubernur bertatap muka dan berdialog dengan tim Satgas yang sedang 
bertugas.
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SEMARAng – Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
meninjau  posko satuan tugas 
(Satgas) Pertamina di Kantor 
Unit MOR IV Semarang  (17/7). 
Didampingi oleh GM MOR IV 
Subagjo Hari Moeljanto dan 
Tim Management MOR IV, 
Gubernur bertatap muka dan 
berdialog dengan tim Satgas 
yang sedang bertugas.

Penjelasan mengenai 
ketersediaan stok BBM 
maupun Elpiji Pertamina, 
kesiapan penambahan stok 
untuk antisipasi peningkatan 
konsumsi, maupun sistem 
monitoring berbasis tek
nologi informasi untuk me
mantau secara seksama 
ketersediaan BBM dan Elpiji 

gubernur jateng Tinjau Posko Satgas Pertamina
di SPBU dan pangkalan 
disampaikan oleh GM MOR 
IV kepada Gubernur Jawa 
Tengah. “Selain melakukan 
monitoring melalui sistem 
teknologi informasi, kami 
juga melakukan pengecekan 
secara langsung kondisi di 
lapangan melalui sales force 
Pertamina baik BBM maupun 
Elp i j i  d i  masingmasing 
wilayah,”terang Subagjo.

Ganjar Pranowo meng
apresiasi kerja keras yang 
ditunjukkan oleh tim Satgas 
maupun para pekerja Perta
mina yang terus melakukan 
pemantauan untuk melayani 
masyarakat tanpa kenal 
lelah. “Semangat dan kerja 
keras untuk mengamankan 

MOR VII Pererat Hubungan dengan Media
MAKASSAR – Dalam rangka 
membangun hubungan 
baik dengan media dan 
mem berikan edukasi se
putar bisnis hilir, MOR VII 
mengadakan training HSSE 
dan gathering jurnalis. Acara 
yang berlangsung selama dua 
hari (1213/6) ini, diikuti oleh 
jurnalis dari area Makassar 

hilir,”ungkap Budi.
Selama satu hari mereka 

mengikuti basic training HSSE 
di Fire Ground Makassar. 
Training ini bertujuan untuk 
memberikan edukasi kepada 
para jurnalis tentang aspek 
safety dalam kegiatan ope
rasional Pertamina. Mereka 
berlatih f ire fighting baik 

individu maupun beregu.
Di hari kedua, mereka 

melakukan site visit ke TBBM 
Parepare dan diterima oleh 
Sho lihan, OH TBBM Parepare.

Acara dilanjutkan dengan 
gathering di Pulau Dutungan 
yang merupakan salah satu 
objek wisata di Parepare.•ER vii
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dan Parepare. 
Pembukaan dan pele

pasan rombongan dilakukan 
oleh GM MOR VII, Budi Setio 
Hartono. “Saya harapkan 
melalui acara ini, rekanrekan 
jurnalis dapat menggali lebih 
jauh mengenai komitmen 
Pertamina dalam penerapan 
HSSE serta proses bisnis 

pasokan BBM dan Elpiji demi 
kenyamanan masyarakat 
harus tetap dijaga, dan tim 
ini patut diapresiasi,” ungkap 
Ganjar.

Sebe lumnya,  Gan ja r  
Pranowo juga menghadiri  
Taraweh Keliling BDI yang 
diadakan di kantor unit MOR 
IV Semarang.•MoR iv

SEMARAng – “Kami melakukan berbagai inisiatif 
untuk memberikan kenyamanan dan keamanan 
bagi masyarakat dalam rangka menyambut 
arus mudik dan hari raya Idul Fitri 2014, seperti 
penambahan Stok BBM dan LPG, membentuk 
SPBU dan SPBE kantong, serta berkoordinasi 
dengan aparat keamanan untuk memperlancar 
distribusi mobil tangki,” jelas GM MOR IV Jateng 
& DIY Subagjo Hari Moeljanto di hadapan para 
awak media Kota Semarang, di Sakapatat Resto 
Kota Semarang (16/7).

Subagjo menyampaikan, Pertamina se
lalu memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat pada Ramadhan 1435H hingga 
periode arus mudik dan Idul Fitri 2014. “Seperti kita 
ketahui wilayah Jawa Tengah & DIY merupakan 
wilayah dengan volume arus mudik paling tinggi 
dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. 
Sehingga Pertamina terus menjaga ketahanan 
stok dan mempersiapkan pengelolaan distribusi 
BBM dan Elpiji dengan baik untuk mengantisipasi 
peningkatan permintaan,” tutur Subagjo. 

Berkaca pada data tahun sebelumnya, titik 
padat dari permintaan masyarakat akan BBM 
dan LPG di wilayah Jateng & DIY akan terjadi 
pada masa 10 hari sebelum dan sesudah Lebaran 
karena meningkatnya aktivitas masyarakat, baik 
untuk keperluan bekerja, silaturahmi, maupun 
mudik Lebaran.

“Untuk mengamankan pasokan BBM dan 
LPG, Pertamina membentuk Posko Satuan 
Tugas (Satgas), Pertamina sangat memperhatikan 
Keamanan pasokan BBM dan LPG kepada 
masyarakat oleh karena itu pembentukan posko 
satuan tugas untuk memantau secara seksama 
ketersediaan BBM dan LPG sudah kami lakukan 
pada awal bulan Ramadhan, yang juga sebagai 
antisipasi pemilihan Presiden yang berlangsung 
9 Juli, hingga H+14 setelah hari Raya Idul Fitri. 
Satgas efektif bekerja mulai 1 Juli 2014   12 
Agustus 2014,” terang Subagjo.•MoR iv

Pasokan BBM dan Elpiji 
di jateng Aman

CiLACAP – Berawal dari ide 
untuk membuat sistem audit 
yang komprehensif antara 
seluruh unit pengolahan 
P e r t a m i n a ,  Q u a l i t y 
Management (QM) Korporat 
mengintegrasikan sistem 
audit Pertamina Production 
System (PPS) terutama 
yang berkaitan dengan STK 
(Sistem Tata Kerja) di seluruh 
refinery unit. Cilacap menjadi 
salah satu target audit dan  
pada 1213 Jun i  2014 
diselenggarakan Audit PPS 
QM STK di Gedung Head 
Office RU IV Cilacap.

Kegiatan audit STK ini 
d iadakan untuk meni la i 
per formance dan tingkat 
pemahaman STK di seluruh 
bagian yang ada di unit 
operasi Pertamina. 

Untuk menunjang pe
laksanaan kegiatan, bertindak 
selaku lead auditor adalah 
fungsi QM dari Kantor Pusat 

Integrasi Audit PPS QM foundation STK 
di Seluruh unit Pengolahan

dengan membawa serta tim 
auditor dari unit pengolahan 
lainnya, yakni M. Yunus, 
Djauhar i  Efendi ,  Anwar 
Muharam, dan Iskandar dari 
RU III Plaju, Amir Syarifin 
dan Esron Sidabutar dari 
RU V Balikpapan, Irmuda 
Eka Chandra, Bambang 
IM,  dan  Agus  Sa l im in 
dari RU VI Balongan, dan 
Miky Walangawe dari RU 
VII. Keseluruhan RU saling 
mengaudit RU lain dalam 
pelaksanaan audit PPS QM 
STK ini. Ke depannya, RU IV 
juga akan mengaudit unit lain 
sebagai bentuk check and 
balance dalam sistem audit 
tersebut.

Seluruh tim auditor telah 
memperoleh pelatihan dan 
sertifikasi audit di Jakarta 
sebelum terjun langsung 
un tuk  aud i t  l apangan 
sehingga kualitas penilaian 
mereka val id dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
Penyelenggaraan audit 

ini sudah dimulai sejak tahun 
2013 dan saat ini memasuki 
tahapan kedua, yakni audit 
untuk area non proses. 
Sementara audit area proses 
yang merupakan gelombang 
pertama telah diadakan awal 
tahun kemarin bertepatan 
dengan proses audit SMP. 

“Melalui report audit yang 
telah dilaksanakan selama 
2 hari, hasil yang diperoleh 
oleh RU IV adalah baik.

Dalam arti, ratarata seluruh 
bagian telah memahami 
STK dan mengaplikasikan 
STK dengan baik. Namun 
walaupun begitu, masih 
belum maksimal dan banyak 
yang perlu ditingkatkan, 
terutama peran QM sebagai 
fasilitator pelaksanaan PPS 
QM Founfation STK kepada 
seluruh fungsi masih perlu 
di t ing katkan.” ujar Dadi 
Sugiana selaku Pjs General 
Manager RU IV.• Ru iv
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Tingkatkan Keandalan Kilang, 
Ru III gelar Doa dan Dzikir Bersama
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PLAJu – Dalam rangka mendukung 
kinerja operasional kilang yang lebih 
handal, aman, produktif, efektif dan 
efisien, RU III menggelar dzikir dan doa 
bersama, pada (10/6). Bertempat di 
Kantor Workshop RU III, acara dihadiri 
oleh tim manajemen dan segenap pekerja 
RU III. Acara diawali dengan tausiyah 
yang dibawakan oleh Ustad Habib Mahdi, 
dan dilanjutkan dengan doa dan dzikir 
bersama oleh seluruh pekerja.

General Manager RU III, Mahendrata 
Sudibja menjelaskan kegiatan doa, 
tausiyah dan dzikir bersama ini merupakan 
salah satu upaya spiritual RU III untuk 
mencapai visinya menjadi Kilang Minyak 
dan Petrokimia Nasional yang terkemuka 
di Asia Pasifik tahun 2025. “ Tidak ada 
artinya bekerja cepat, tepat, dan cerdas, 
tanpa diiringi doa. Begitu pula dengan 

perusahaan. Operasional kilang tidak akan 
berjalan dengan aman, andal dan produktif 
tanpa campur tangan kekuasaan dan 
kehendak Tuhan YME,” ujar Mahendrata.

Selain itu, Mahendrata menambahkan 
acara ini merupakan salah satu agenda rutin 
tahunan yang dilaksanakan di RU III Plaju. 
“Doa dan dzikir bersama ini adalah salah 
satu bentuk rasa syukur kami atas nikmat 
yang Tuhan berikan, baik kepada kami para 
pekerja, dan perusahaan khususnya”, tutup 
Mahendrata.•Ru iii

yogyAKARTA - Marketing 
Operation Region (MOR) IV 
melalui unit bisnis Domestic 
Gas memeriahkan bulan 
suci Ramadhan ini dengan 
m e n g a d a k a n  p a m e r a n 
produk LPG terbarunya yang 
“penuh warna”, yaitu Bright 
Gas, di Ambarukmo Plaza 
pada11  13 Juli 2014.  

Dengan tema “BagiBagi 
THR”, doorprize-doorprize 
menarik akan dibagikan 
kepada pembeli Bright Gas 
se lama masa  pameran 
berlangsung mulai dari Iphone 
5S, Water heater, Kompor 
gas, Tabung gas, dan hadiah
hadiah lainnya. 

M e n u r u t  M a r k e t i n g 
B r a n c h  M a n a g e r  D I Y
Surakarta Freddy Anwar, 
Perbedaan pameran kali ini 
dengan sebelumnya adalah 
banyaknya hadiah yang akan 
dibagikan kepada konsumen 
setia Bright Gas. 

“Mekanisme penarikan 
doorprize pada pameran 
kali ini cukup terbilang unik, 
karena para pengunjung 
berhak untuk mengikuti un
dian doorprize dengan cara 
melakukan pembelian Bright 
Gas dan foto selfie dengan 
tabung Bright Gas di lokasi 

Bright gas “Bagi-Bagi THR” 
di Ambarukmo Plaza

yang sudah disediakan di 
pameran. Selain doorprize 
tersebut, kami juga akan 
membagikan merchandise 
menarik setiap pembelian 
Bright Gas seperti baju, topi, 
dan tumbler”, ujar Freddy.

B r igh t  Gas  sebaga i 
s u b  s t i t u s i  E l p i j i  1 2 K g 
sudah diperkenalkan di 
D.I.Yogyakarta sejak awal 
2014.  Selain keunggulan 
warna kemasan yang lebih 
menarik, Bright Gas juga 
memiliki keunggulan lainnya 
yaitu lebih aman dan lebih 
hemat. Keunggulan tersebut 
d idapat  berkat  adanya 
teknologi valve double spindle 
(katup ganda) pada Bright 
Gas. 

S a m p a i  J u n i  2 0 1 4 , 
Domestic Gas Region IV telah 
melakukan penjualan Bright 
Gas sebanyak 6.833 tabung 
di D.I.Yogyakarta. Dengan 
adanya pameran tersebut, PT. 
Pertamina (Persero) berharap 
penjualan Bright Gas akan 
terus meningkat khususnya di 
wilayah D.I.Yogyakarta. 

Untuk  mendapatkan 
Br ight Gas, masyarakat 
cukup melakukan pemesanan 
dengan menghubungi salah 
satu agen Bright Gas di 
D.I.Yogyakarta dan Agen
Agen tersebut siap melayani 
pengantaran Bright Gas 
sampai ke lokasi pembeli.•MoR 

iv 

Salah satu pembeli Bright Gas selama pameran yang beruntung mendapatkan 
“THR” dari Bright Gas.
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BALiKPAPAn – “Think Safe, 
Work Safe. Zero Accidents”. 
Imbauan tersebut melekat pa
da ratusan pin yang di bagikan 
di Pintu 3 dan Pintu 4 Refinery 
Unit V pada 30 Juni 2014. 
Tim yang terdiri dari fungsi 
Health Safety En vironment 
serta Security membagi
bagikannya kepada para 
pekerja RU V yang datang. 

“Staf Security bertugas 
untuk memasang Pin Zero 
Accidents di dada kiri para 
pekerja. Pin ini sebagai salah 
satu pernyataan bahwa insan 
RU V peduli budaya aspek 
HSE dan terus bertekad 
meningkatkan kinerja aspek 
HSE,” jelas Dessy Catherina 
dari Fungsi HSE. Lebih lanjut 
Dessy mengungkapkan agar 
pin tersebut bisa memacu 

Ratusan Pin “Zero Accidents” 
dibagikan di Ru V Balikpapan

semangat para pekerja untuk 
meningkatkan jam ker ja 
aman. 

Hal ini sejalan dengan 
prestasi RU V yang berhasil 
mencapai 26.547.053 man-
hours dihitung dari 8 April 
201131 Mei 2014. Atas 
pencapaian tersebut, RU V 
pun dianugrahi Zero Accident 
Awards dalam Malam Anugrah 
K3 Kemenakertrans 2014. 

Untuk terus mempertahankan 
prestasi tersebut, dibutuhkan 
peran aktif dan awareness 
dari seluruh insan Pertamina. 

Pin yang habis dibagikan 
kurang dari satu jam tersebut 
diharapkan menjadi elemen 
pengingat bagi seluruh insan 
Pertamina untuk mencapai visi 
“Towards HSE Excellence”.• 
KEiShKARA hAnAnDhiTA PuTRi 
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Denah lokasi wilayah kerja Blok Cepu”

HuLu TRAnSfORMATIOn
16Tahun L, 4 Agustus 2014
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu didampingi CEO Frontier Consulting Group, Handi Irawan  
menyerahkan penghargaan Top Brand Award 2014 kategori Gas Station untuk Pertamina. Penghargaan diterima oleh 
Channel Management Manager Pertamina, Zulfihansyah Kamil Isban.

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) berhasil meraih 
penghargaan dalam ajang 
Top Brand Award 2014 untuk 
kategori Gas Station yang 
diselenggarakan oleh Majalah 
Market ing dan Front ie r 
Consulting Group. Top Brand 
Award merupakan anugerah 
tertinggi bagi sebuah merek, 
yang berhasil menempati 
urutan puncak berdasarkan 
hasil survei kepada kon sumen 
di indonesia.

M e n u r u t  C h a n n e l 
M a n a g e m e n t  M a n a g e r 
Pertamina, Zul f ihansyah 
Kamil Isban, penghargaan 
ini merupakan bentuk apre
siasi atas upaya Per tamina 
membangun ke per  cayaan 
pelanggan. “Ja di apa yang 
sudah dilakukan oleh survei 
ini telah menunjukkan kuatnya 
kepercayaan masyarakat 
terhadap pelayanan SPBU 
Pertamina,” ujarnya di Hotel 
Mulia, Rabu (16/7).

Bagi Zulfihansyah, bisnis 
non fuel yang dikembangkan 
Pertamina menjadi  n i la i 
posit i f  untuk senantiasa 
memberikan kenyamanan 
pelanggan. Bisnis non fuel 
tersebut, di antaranya mini 
market Bright Food and Drink 
dan Bright Wash. “Selain 
itu, kita berharap ada bisnis 
retai l yang lain di dalam 
SPBU Pertamina. Semoga 

Pertamina tetap menjadi 
favorit pilihan pe langgan di 
Indonesia,” ha rapnya.

Penghargaan yang telah 
berlangsung selama belasan 
tahun ini, menurut Pemimpin 
Redaksi Majalah Marketing, 
PJ Rahmat Susanta, se
bagai upaya membangun 
merekmerek Indones ia 
agar semakin kompetitif di 
pasar. Penghargaan Top 
Brand Award ini kemudian 
banyak dipergunakan oleh 
merek pemenang untuk 
menunjukkan kekuatan merek 
tersebut di pasar. “Ini terlihat 
dari banyaknya logologo Top 
Brand yang bisa dijumpai 

di berbagai kemasan iklan 
dan sarana promosi lainnya,” 
pungkas Rahmat.

Senada dengan hal itu, 
CEO Frontier Consult ing 
Group, Handi Irawan men
jelaskan, dalam membangun 
perusahaan, harus memiliki 
kemampuan berdaya saing 
tinggi dan kompetitif. “Ka rena 
itu, produk Indonesia harus 
menjadi bangsa yang kreatif 
dan mampu bersaing dengan 
negara lain,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Mari Elka Pangestu, 
menegaskan, kunci kesuk
sesan suatu brand adalah 

CEPu – Upaya Direksi PT. Pertamina EPCepu (PEPC)  
bersama Tim Penyesuaian Bagi Hasil dalam mendapatkan 
persetujuan Penyesuaian Bagi Hasil berbuah manis. Hal 
itu  sukses ditandatangani oleh  para pihak, yakni  Amril 
Tahib, Direktur Utama PEPC; J. Widjanarko, Plt. Kepala 
SKK Migas; dan Jero Wacik, Menteri ESDM pada 2 Januari 
2014 yang lalu.  Jangka waktu penyesuaian Bagi Hasil 
tersebut berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani 
sampai dengan berakhirnya periode KKS blok Cepu pada 
2035. Tim Penyesuaian Bagi Hasil ditetapkan oleh Direktur 
Utama Pertamina (Persero) untuk membantu Direksi PEPC 
dalam normalisasi Bagi Hasil PEPC yang tercantum  dalam 
Production Sharing Contract (PSC) Blok Cepu, dan telah 
ditandatangani  pada 17 september 2005. 

“Pencapaian tersebut tidak dalam waktu singkat, proses 
Penyesuaian Bagi Hasil harus dipaparkan dimulai pada 

tahun 2011 yang menjadi salah satu 
strategi inisiatif PEPC sampai keberhasilan 
atas persetujuan penyesuaian bagi hasil 
tanggal 2 Januari 2014,” ungkap Manager 
Planning and Evaluation PEPC, Tonni 
Ramelan

Penyesuaian Bagi Hasil PEPC ini 
dilakukan untuk menyesuaikan Bagian 

Bagi Hasil pemerintah tanpa mengurangi Bagian Bagi Hasil 
dari kontraktor lain di  Blok Cepu. Dalam PSC Blok Cepu, 
PEPC sebagai salah satu kontraktor di  blok tersebut dengan 
Participating Interest 45% awalnya diberikan Term  Bagi Hasil 
umum dengan komposisi 85:15 (pemerintah:kontraktor). 
Namun, setelah penandatanganan Penyesuaian Bagi Hasil 
tersebut komposisinya berubah menjadi 60:40 hanya 
untuk PEPC. “Hal tersebut diupayakan direksi PEPC dan 
tim Penyesuaian Bagi Hasil dengan dilatarbelakangi oleh 
berakhirnya UU no.8 tahun 1971 dan dimulai era UU No.22 
tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, serta terbitnya PP No.35 
tahun 2004 pasal 104 huruf h, yang  mengubah TAC Blok Cepu 
menjadi KKS/PSC dimana kontraktor didalam PSC tersebut 
terdiri dari MCL sebagai Operator memiliki PI 45%, PEPC PI 
45% dan BUMD PI 10%,” ujar Tonni merinci.

Lebih lanjut, Tonni menambahkan bahwa  pada PSC yang 
baru, PI Pertamina tetap berlaku ketentuan Pasal 104 huruf 
k PP 35/2004 serta pasal 103B huruf b PP 35/2005 tentang 
kewajiban kepada negara sebagaimana yang berlaku sesuai 
pasal 14 UU 8/71, yaitu sebesar 60% dari NOI dan PEPC 
memperoleh 40% NOI. Peraturan tersebut berdasarkan surat 
MESDM no.3244/20/MEM.M/2005 tangal 9 september 2005 
dan jawaban Menteri Sekretaris Negara kepad MESDM no. 
B615/M.Sesneg/9/2005 tanggal 12 September 2005, diakui 

besaran kewajiban pembayaran Pertamina dan Anak 
Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 
bekas wilayah kerja Pertamina. 

 Berlakunya implementasi Penyesuaian Bagi Hasil 
dimaksud, akan memberikan dampak luar biasa bagi 
PEPC dalam pencapaian Revenue dan Profit yang  naik 
sekitar 23 kali lipat dari  biasa. “Penambahan Revenue 
PEPC, secara langsung akan membantu pertumbuhan dan 
berkembangnya perusahaan kedepan, khususnya serta 
memaksimalkan kontribusi upaya  pencapaian aspirasi 
Pertamina pada 2025 dengan produksi 2,2juta BOEPD,” 
pungkas Tonni dengan wajah gembira.•DiT. huLu

kreatifitas dan inovatif. Hal 
tersebut, sesuai dengan 
komitmennya dalam men
du kung pengembangan 
eko nomi kreatif untuk bisa 
bersaing secara inter nasional. 
“Saya harap Top Brand ini juga 
dapat go global,” terangnya.

To p  B r a n d  A w a r d 
didasarkan oleh indeks Top 
Brand yang diperoleh dari hasil 
survei di delapan kota besar, 
Jakarta, Bandung, Semarang, 
Sura baya, Medan, Makassar, 
Pekanbaru, dan Balikpapan. 
Tiga parameter yang diukur 
adalah Top of mind share, Top 
of market share, dan Top of 
commitment share.•EghA

JAyAPuRA - Upaya Pertamina dalam meningkatkan 
kualitas dan keandalan operasi penerimaan, penimbunan 
dan penyaluran BBM/BBK oleh Terminal BBM untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, 
ditunjukkan dengan diraihnya Sertifikat Sistem Manajemen 
Integrasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 
18001:2007 dari British Standard Institution (BSI). Sertifikat 
diberikan kepada Supply & Distribution MOR VIII dan 11 
lokasi Terminal BBM Area Maluku – Papua, pada (17/7). 
Lokasi Terminal BBM tersebut, yaitu Terminal BBM 
Jayapura, Wayame, Sorong, Merauke, Ternate, Biak, 
Masohi, Tual, Labuha, Manokwari, dan Saumlaki.

Dengan diraihnya sertifikat Sistem Manajemen Mutu 
ISO 9001:2008 yang mengutamakan kepuasan pelanggan, 
Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 yang 
berorientasi kepada pengelolaan lingkungan, dan Sistem 
Manajemen K3 OHSAS 18001:2007 yang mengutamakan 
kesehatan dan keselamatan kerja, menunjukkan bahwa 
MOR VIII Maluku – Papua mampu membangun sistem 
manajemen secara terintegrasi dalam rangka mendukung 
operasional dan memenuhi harapan pelanggan.

“Saya harapkan prestasi ini dapat terus dipertahankan 
dan dapat diikuti oleh lokasilokasi Terminal BBM lainnya. 
Sehingga dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat 
dalam menghadapi perkembangan persaingan ke depan,”  
ujar GM MOR VIII, Mohammad Irfan.

Penyerahan sertifikat dilakukan oleh GM PT. BSI Group 
Indonesia, Anwar Sadat Sarim Siregar.•E. RELATion BS MoR REg.viii

MOR VIII Raih Tiga Sertifikat 
Sistem Manajemen Integrasi
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MOZAIKRamadhan
Satu bulan, kita melewati bulan suci 

Ramadhan dengan memberbanyak 
ibadah, meningkatkan dan 

mempererat jalinan silaturahmi, serta 
berbagi kasih sayang dengan mereka yang 
memerlukan uluran tangan.

Kepingan silaturahmi, kebersamaan dan 
saling berbagi yang dihelat Pertamina 
melalui kegiatan Safari Ramadhan, Buka 
Puasa Bersama, Santunan kepada Anak 
Yatim, ibadah dan pengajian rutin, kami 
rangkai dalam Sisipan Mozaik Ramadhan. 
Sebuah Mozaik yang menjadi wujud 
keikhlasan insan Pertamina dalam menjalani 
bulan penuh ujian, penuh rahmat dan juga 
penuh makna melalui berbagai kegiatan 
tersebut.

Semoga spirit Ramadhan yang dirangkum 
dalam Mozaik ini akan terus berlanjut 
dan ditularkan pada bulan-bulan 
berikutnya. Meningkatkan ibadah, menjalin 
kebersamaan, silaturahmi, saling berbagi 
dan menjalankan pekerjaan dengan ikhlas, 
kerja keras dan cerdas terus meliputi kita 
agar bisa mencapai target kinerja yang 
maksimal.
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Berbagi 
Bersama 
10.000 
Anak 
Yatim

JAKARTA - “ Ada satu dalil yang 
mengatakan bahwa suatu umat atau 
bangsa akan maju apabila generasi 
mudanya lebih baik dari generasi yang 
digantikannya. Hal itu menunjukkan 
proses kemajuan perjalanan bangsa. 
Apabila bangsa itu tidak bisa mencetak 
generasi muda yang lebih baik, bangsa 
itu akan mandeg atau bahkan mundur.”  

Demikian dikatakan oleh Wakil 
Presiden RI Boediono saat berbicara 
dalam acara “Syukuran  dan Buka Puasa 
Bersama 10.000 Anak Yatim” yang 

mengambil tempat di Hall D  JIExpo, 
Kemayoran, pada Minggu (20/7). Acara 
selain dihadiri oleh Wakil Presiden RI 
Boediono dan Ibu Herawati Boediono, 
juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan 
beserta jajaran Dewan Direksi,  dan 
Komisaris Utama Pertamina Sugiharto 
berikut jajaran Dewan Komisaris 
Pertamina.  

Boediono menegaskan bahwa masa 
depan bangsa ini ada di tangan generasi 
mudanya, termasuk para santri yang 
hadir di acara syukuran. “Anda semua 
adalah wajah dari Indonesia di masa 
depan!” jelasnya.

Pada saat yang sama,  Boediono 
menyatakan bahwa apresiasi atas tradisi 
yang dilaksanakan Pertamina ini. “Saya 
ingin menyampaikan bahwa tradisi 
semacam ini seyogianya terus dilanjutkan 
dan bahkan ditingkatkan oleh Pertamina,” 
lanjut Boediono .  

Sementara Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan menyatakan kebahagiaannya 
bahwa lebih dari 10.000 anak yatim  yang 
datang dari 150 yayasan yatim piatu 
dari wilayah Jabodetabek. Sepanjang 
Ramadhan 1435 H, Pertamina  telah 
memberikan santunan kepada lebih 
26.700 anak yatim, yang terdiri  10.000 
anak yatim yang buka puasa bersama di 
JIExpo dan lebih dari 16.700 anak yatim 

yang berada di seluruh wilayah operasi 
Pertamina dan anak perusahaannya di 
Indonesia.  

“Kegiatan ini kami laksanakan 
sebagai ungkapan rasa syukur kami 
atas  anugerah dan pencapaian  prestasi 
yang membanggakan pada tahun 2014. 
Keberhasilan ini merupakan buah kerja 
keras serta doa dari seluruh insan 
Pertamina sejak perusahaan ini didirikan 
tahun 1957 lalu. Generasi demi generasi 
Pertamina telah mengukir tidak sedikit 
kontribusinya pada pencapaian ini,” kata 
Karen.  

Dalam acara tersebut, Pertamina 
juga  memberikan bantuan tali  kasih 
perlengkapan  sekolah, perlengkapan 
shalat  dan uang tunai  Rp 500.000,- 
kepada 10.000  anak yatim yang hadir. 
Secara simbolik bantuan diberikan Dirut 
Pertamina Karen Agustiawan kepada  10 
anak yang mewakili, yaitu Muhammad 
Ridho, Mustakim, Frediansyah, 
Muhammad Zidane, Ryan Pratama, 
Savitri, Putri, Nungki Sabrina, Della 
Puspita dan Pius Savitri.  

Acara juga dimeriahkan dengan 
penampilan band Ungu yang 
membawakan lagu-lagu religi hitsnya, 
Demi Waktu,  Dengan Nafas-Mu, Syukur,  
Surga-Mu, Andai Kutahu, Para Pencari-
Mu.•uRiP

Pertamina kembali 

mengadakan syukuran dan 

buka	puasa	bersama	10.000	

Anak yatim yang dihadiri 

Wakil Presiden Ri Boediono. 

Dalam kesempatan tersebut 

Wapres memberikan apresiasi 

atas tradisi buka bersama 

oleh Pertamina, yang 

seyogianya dilanjutkan serta 

ditingkatkan.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan secara simbolis menyerahkan bantuan tali  kasih perlengkapan  sekolah, perlengkapan shalat  dan uang tunai  Rp 500.000 kepada 
10 anak yatim yang mewakili 10 ribu anak yatim lainnya saat buka puasa bersama dengan Wakil Presiden RI Boediono.

Mengadakan kegiatan buka puasa 
bersama 10.000 anak yatim, baru 
pertama kali diselenggarakan 
Pertamina pada tahun 2014 ini. 
tahun lalu kegiatan yang sama juga 
dilasanakan dengan melibatkan 
5.000 anak yatim. Persiapan matang 
serta bekal pengalaman tahun lalu, 
membuat kolaborasi tim panitia yang 
terdiri dari Pekerja Pertamina Pusat 
dan Anak Perusahaan begitu lancar 
dan sukses menyelenggarakan acara 
tersebut.

Dibalik itu,  banyak fakta terungkap 
khususnya persiapan perlengkapan 
pendukung acara, yang jumlahnya 
sangat spektakuler. Seperti ruangan, 
pengerahan anak yatim, konsumsi, 
santunan, transprotasi dan lain-lain 
yang bisa dibaca dari tabel berikut ini. 

fAKTA DIBALIK PEnYELEnggARAAn SYuKuRAn 
DAn BuKA PuASA BERSAMA 10.000 AnAK YATIM

LuAS RuAngAn = 9.482 M2 nASI KOTAK  & TA’jIL = 14.000 PCS

SAnDAL = 10.400 PASAng

BuS = 233 BuAH

450 TITIK AIR WuDHu

TAS = 10.000 PCS

TOILET  PORTABLE = 94 unIT

PEnDAMPIng = 397 ORAng

TIKAR SAjADAH = 1.100 guLung
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Safari Ramadhan Direksi

JAKARTA – Direktorat Hulu Pertamina beserta Anak Perusahaan menggelar acara “Upstream Social Engagement”, 
yakni pengajian, dan buka bersama puluhan anak yatim eks timor-timur, dari Panti Asuhan Asuwain timor di Kantor 
Pusat Pertamina, pada Selasa (22/7).  Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Hulu Muhamad Husen, beserta jajaran 
Direksi dan Manajemen Direktorat Hulu dan Anak Perusahaan. Selain itu hadir juga para senior dan mantan Direksi 
Direktorat Hulu. 

Di depan para senior Direktorat Hulu dan hadirin yang hadir, Husen bercerita dan mengucap syukur atas  progres 
terbaru Direktorat Hulu, yang tahun ini sudah mulai beroperasi di “padang pasir” Al-Jazair. Selain itu Pertamina juga 
tercatat sebagai satu-satunya perusahaan yang tidak mengalami decline di tengah merosotnya produksi nasional, 
kendati tidak mengalami kenaikan produksi yang signifikan. 

Husen mengajak segenap insan Hulu untuk bersatu dan terus gigih mengeksplorasi, demi menjawab 
tantangan produksi ke depan. Ia juga berharap semoga acara ini menjadi bentuk silaturahmi yang kian mempererat 
kebersamaan insan Hulu Pertamina. 

Dalam kesempatan tersebut Direktur Hulu Muhammad Husen beserta jajaran Direksi Upstream, menyerahkan 
bantuan dana sebesar 20 juta rupiah. kepada Panti Asuhan Asuwain timor, Jakarta. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiyah dari Master trainer, Ustadz Nanang Kosim Yusuf, yang membahas 
topik “Menjadi Manusia Diatas Rata-rata, dengan Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas”. Dilanjutkan dengan buka bersama, 
shalat berjamaah bersama, dan ramah tamah.• SAhRuL

CiLACAP - “Sebagai pekerja, kita harus berbangga karena menjadi bagian dari perusahaan sebesar Pertamina, 
sebuah perusahaan yang menjadi kebanggaan Indonesia dan prestasinya juga sudah diakui dunia,” demikian 
disampaikan oleh Direkur Pengolahan Chrisna Damayanto saat berbuka puasa bersama seluruh pekerja RU IV 
Cilacap (14/7).

Chrisna mengingatkan seluruh pekerja  agar kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas. “Kerja keras artinya 
kita berusaha maksimal memberikan waktu, tenaga serta fokus untuk menyelesaikan pekerjaan, sedangkan kerja 
cerdas artinya kita harus berinovasi dan berani mengambil keputusan dan yang terakhir kerja Ikhlas maksudnya 
dalam bekerja senantiasa mengharap ridho tuhan dan bukan sekedar mengharap apresiasi dari pimpinan maupun 
perusahaan,”jelas Chrisna. Dengan demikian pada akhirnya seluruh pekerja akan bisa memberikan kontribusi yang 
maksimal bagi perusahaan.

Dalam acara tersebut, Chrisna yang didampingi oleh GM RU IV Edy Prabowo juga melakukan sharing session 
dengan pekerja RU IV serta memberikan santunan kepada anak yatim. Kegiatan diisi juga dengan dengan tausiah 
dari KH Daud Hendi Ismail.• KunToRo

Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim Eks Timor-Timur

Safari Ramadhan Direktur Pengolahan di Cilacap

BALiKPAPAn – Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin mengawali 
Safari Ramadhan di kantor Refinery Unit V Balikpapan, pada Sabtu (5/7). Kegiatan yang melibatkan pekerja di 
lingkungan Refinery Unit V, Marketing Operation Region VI Balikpapan dan Pertamina EP tersebut menjadi ajang 
silaturahmi sekaligus pemaparan program dan target capaian perusahaan pada 5 tahun ke depan. 

Dengan mengambil tema “Refleksi Diri untuk Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhas”, kegiatan Safari 
Ramadhan juga diisi dengan  tausiah yang disampaikan oleh Ustad Wahid Rahman. Dalam kesempatan tersebut, 
juga dilaksanakan pemberian santunan kepada puluhan anak panti asuhan di sekitar Refinery Unit V Balikpapan, 
yang diserahkan secara simbolis  oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, didampingi Direktur PIMR M. 
Afdal Bahaudin, GM RU V Achmad Fathoni Mahmud, GM MoR VI Balikpapan Faris Aziz, serta Direktur operasi & 
Pengembangan PEP Doddy Priambodo.•Ru v

Direktur utama dan Direktur PIMR 
Awali Safari Ramadhan di Balikpapan
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Safari Ramadhan Direksi
JAKARTA - Bila kita mencintai sesuatu, tentu kita akan melakukan apapun demi yang kita cintai.  
Begitu pula bila kita sudah mencintai perusahaan kita (Pertamina), tentu kita akan melakukan apapun 
dan memberikan yang terbaik buat perusahaan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pemasaran dan 
Niaga Hanung Budya saat acara buka puasa bersama dengan jajaran pekerja Marketing operation 
Region III di Aula Kantor Kramat 59, Rabu (16/7).

Hanung juga menyampaikan, tantangan Pertamina kedepan akan semakin luar biasa berat 
namun kita tidak boleh berkecil hati justru harus menjadikan motivasi untuk memajukan perusahaan. 
Menurutnya, selama ini Pertamina sudah membuktikan bisa menghadapi tantangan yang ada, dan 
tetap menorehkan prestasi di tingkat dunia, dengan masuk dalam Fortune Global 500. “Dengan 
kerja keras, cerdas dan ikhlas apapun tantangannya pasti kita bisa hadapi. Berikan yang terbaik 
bagi perusahaan dan perusahaan pun akan memberikan yang terbaik buat kita”  katanya.

Dalam acara buka puasa tersebut Hanung yang didampingi oleh GM MoR III Affandi juga 
menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, serta mengikuti tauziah yang disampaikan oleh 
KH Mashuri Khomis dengan mengambil tema makna ikhlas dalam bekerja.•KunToRo

Melakukan yang Terbaik untuk Perusahaan

Dukungan SDM untuk Perusahaan
PLAJu – Suasana hangat terasa saat Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur SDM 
Evita M. Tagor, bertemu dengan pekerja Refinery Unit III Plaju, Marketing Operation Region II, PT PEP 
Asset II serta anak perusahaan yang beroperasi di Palembang dan sekitarnya. Ratusan pekerja berbaur 
dengan anak-anak panti asuhan di Gedung Patra ogan, Plaju, Senin (14/7) saat Safari Ramadhan di gelar 
di tempat ini. Hadir dalam acara tersebut di antaranya SVP Eksplorasi Syamsu Alam, Direktur Keuangan 
PEP Lukitaningsih, GM RU III Mahendrata Sudibya serta GM MoR II Ageng Giriyono. 

Dengan tema Safari Ramadhan Refleksi Diri untuk Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas, Di-
rektur Utama dan Direktur SDM secara bergantian memaparkan makna dari tema tersebut, sekaligus 
memberikan penekanan terhadap pentingnya dukungan SDM dalam peningkatan kinerja dan pendapa-
tan perusahaan.  “Bagaimanapun juga SDM merupakan aset penting perusahaan, namun demikian aset 
tersebut harus ditingkatkan kapabilitasnya, kualitasnya dan yang terpenting tetap memegang tata nilai 
6C,”jelas Evita.

Dalam kesempatan tersebut, Ust. Abdul Munzir, juga memberikan siraman rohani yang menggar-
isbawahi paparan Direksi tentang pentingnya SDM berkarakter dalam menunjang bisnis perusahaan. 
Kegiatan ditutup dengan pemberian santunan kepada 200 anak dari beberapa panti asuhan.•WnR/DSu

 

SuRABAyA  – Setelah menyapa pekerja di Balikpapan serta di Palembang, Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan kembali menghadiri rangkaian Safari Ramadhan di lingkungan 
Marketing opertion Region V yang dipusatkan di Surabaya, Jumat (18/7).  Direktur Utama bersama 
Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko, menyampaikan paparan tentang “Refleksi Diri untuk Kerja 
Keras, Cerdas dan Kerja Ikhlas”, di hadapan pekerja di Kantor Marketing operation Region V. 
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Direksi berdialoog dengan pekerja yang dimoderatori oleh GM 
Marketing operation Region V Giri Santoso. 

Selain bertatap muka dengan pekerja, acara Safari Ramadhan juga diisi dengan pemberian 
santunan kepada 250 anak yatim dan santunan bagi para pengurus panti asuhan. turut hadir dalam 
acara SVP Fuel Marketing & Distribution Suhartoko dan VP Communication Ali Mundakir.•PRiyo

Direktur utama dan Direktur umum 
Safari Ramadhan di Surabaya



Safari Ramadhan Direksi
MOZAIK RAMADHAn        05

gARuT – Direktur Keuangan Pertamina Andri t. Hidayat mengisi rangkaian kegiatan Safarai Ramadhan 
dengan meninjau berkembangan project PLtP Kamojang Unit 5. Dalam kunjungannya Andri  didampingi SVP 
Development & technology Pertamina Gunung Sardjono Hadi, berserta jajarannya, melihat dari dekat beberapa 
progress project PGE Area Kamojang, yang dipaparkan oleh Direktur Utama PGE Ronny Gunawan serta GM 
Area Kamojang, Wawan Darmawan, Senin (14/7).

Beberapa lokasi yang ditinjau yakni sumur KMJ 56, project PLtP Kamojang Unit 5, serta pembangunan 
geothermal information center. Dalam kesempatan tersebut Ronny kembali menekankan bahwa project PLtP 
Kamojang Unit 5 ditargetkan selesai pada Juli 2015 dan akan menghasilkan listrik 35 megawatt, sementara 
geothermal information center akan menjadi tempat pembelajaran potensi panas bumi di Indonesia.

Usai meninjau lapangan, sore harinya Andri mengadiri acara buka puasa bersama, yang diisi dengan 
tausiyah oleh Ustadz Dedi Wahyudi, serta pemberian santunan untuk program pengembangan jamur 
geothermal, pembangunan tK/tPA Al–Kautsar Kamojang, Mushaf Al-Quran serta paket sembako dengan total 
bantuan lebih dari Rp 600 juta.•ADiTyo

Direktur gas Silaturahmi Ramadhan ke Lahendong
ToMohon – Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengisi kegiatan Safari Ramadhan di Pt 
Pertamina Geothermal Energi Area Lahendong, tomohon, Sulawesi Utara, Jumat (18/7) Sebagaimana 
Direksi lainnya, Hari menyampaikan paparan motivasi kepada seluruh pekerja tentang prinsip Kerja 
Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas. Dalam kesempatan tersebut, Hari juga memberikan ruang bagi 
para pekerja untuk sharing pengalaman, serta berdialog dalam  suasana santai dan kekeluargaan. 

Kegiatan Safari Ramadhan juga diisi dengan tausiah, pemberian santunan kepada anak yatim, buka 
bersama dengan jajaran manajemen dan pekerja di lingkungan Pt PGE Area Lahendong, dan ditutup 
dengan Sholat Tarawih berjamaah.•MARLoDiEKA 

Direktur Keuangan Tinjau Project PLTP Kamojang unit 5

SERBA-SERBI SAfRAM

Safari Ramadhan di RU III Palju, semakin akrab dimana saat buka bersama jajaran Direksi, Manajemen dan pekerja 
berbaur makan bersama lesehan dengan menu sama.

Ustadz Wijayanto mengajak seluruh pekerja yang hadir dalam Safari Ramadhan di MoR IV Semarang untuk saling 
memijat satu sama lain untuk menunjukkan kebersamaan di antara mereka.
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Ramadhan 
di Unit Operasi dan 
Anak Perusahaan

MoR iv BAgi-BAgi TAKJiL Di SPBu. Semangat berbagi di bulan 

Ramadhan juga diwujudkan oleh Pemasaran Jateng & DIY melalui kegiatan 

takjil on the road atau pemberian takjil kepada para pengendara yang 

mengisi BBM di SPBU COCO Sultan Agung Semarang,  (14/7). •MoR iv

SAhuR on the road. Sr. Supervisor NGo Relations Pertamina oneng 
Supendah didampingi oleh anggota Forum Pemuda untuk Kedaulatan 
Energi (FPKE) memberikan tas yang berisi perlengkapan sekolah kepada 
100 anak dari panti asuhan anak yatim piatu, dhuafa dan pondok pesantren 
Tahfidzul Qur’an Wat Tafsir Darussalam Biaunillah, Rawamangun, (5/7).•WnR

JoB P-PEJ BERBAgi BERSAMA AnAK yATiM. Pt Pertamina Hulu Energi 

(PHE) Joint operating Body Pertamina-Petro China East Java (JoB P-PEJ) 

menggelar buka puasa bersama  30 yatim piatu Rumah Asuh “Santunan 

Keluarga Aisyiah Setiabudi” di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, (11/7). 

GM JOB P-PEJ Akbarsyah  menyerahkan santunan kepada mereka.•PhE

SiLATuRAhMi DEngAn eXternaL StaKehoLder  Fungsi Exter-

nal Communication menyelenggarakan  acara buka puasa bersama yang 

menghadirkan para pengamat, LSM, organisasi kepemudaan (oKP) dan ma-

hasiswa, pada (11/7).  Selain itu, silaturahmi juga dilakukan dengan Badan 

Eksekutif Mahasiswa dan staf ahli Komisi VII DPR pada waktu berbeda.•uRiP

RU	VI	Balongan	BUKa	PUasa	BeRsama	1000	anaK	YatIm	PIatU. 

GM RU VI Yulian Dekri buka puasa bersama dan pemberian santunan 

berupa sembako  kepada 1.000 anak yatim piatu sekaligus melaksanakan 

Tablig Akbar Nuzulul Qur’an 1435 H di Masjid Sabilul Muttaqin, Bumi Patra, 

Indramayu. Selain itu, RU VI melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya.•Ru vi

BDi KWARnAS PEDuLi AnAK yATiM. BDI Kwarnas menyelenggarakan  
acara buka puasa bersama yang diikuti para pekerja dan pekarya di 
lingkungan Gedung Kwarnas, pada Jumat (11/7). Hadir  dalam acara 
tersebut VP UtC Sigit Rahardjo dan Ketua BDI Kwarnas Hafzal Hanief serta 
diikuti anak-anak yatim dari Sekolah Master (Masjid terminal) Depok dan 
Yayasan Al  Hijaz  Al Khairiyah Depok.•uRiP

nUsantaRa	Regas	BeRsama	100	anaK		YatIm	PIatU. Direktur Utama 

Nusantara Regas tammy Meidharma Nusantara Regas menyelengarakan 

buka puasa dan penyerahan santunan kepada 100 anak   yatim piatu dan 

dhuafa dari Pulau Untung Jawa Kep. Seribu di Wisma Nusantara Gd Annex 

Lt 10, Jakarta,  pada (17/7). •ADiTyo 

SAFARi RAMADhAn TBBM CAMPLong. Mengusung nuansa Bulan Suci 

Ramadhan, General Manager MoR V - Giri Santoso  melakukan management 

walkthrough ke terminal Bahan Bakar Minyak (tBBM) Camplong, sekaligus 

bersilaturahmi dengan seluruh pekerja, Muspika dan masyarakat sekitar 

wilayah Camplong-Madura pada Jumat (11/7).•MoR v
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SEnTuhAn RAMADhAn ALA inDonESiA Di ALgERiA. Puasa tahun ini 

menjadi Ramadhan pertama bagi segenap pekerja Pertamina di Algeria, 

pasca akuisisi. Karena itu Management Pertamina Algeria memutuskan 

untuk mengirimkan tim Safari Ramadhan terdiri dari dua chef bekerja sama 

dengan Patra Jasa dan Ustadz dari UIN Syarif Hidayatullah.•

JALin SiLATuRAhMi DEngAn DEngAn SKK MigAS DAn PEMKoT 

TARAKAn. Pt Pertamina EP Field tarakan mengadakan silaturahmi dan 

buka bersama dengan SKK Migas dan Walikota tarakan. Bertempat di Wis-

ma Patra, acara silaturahmi dan buka bersama diharapkan dapat menjalin 

tali silaturahmi antara KKKS di tarakan dengan stakeholder terkait.•PEP TARAKAn

gema	VIsI	2025	dI	PdsI
	JamBI. Senior Vice President Upstream Strategic 

Planning and operation Evaluation (SVP USPoE), Djohardi Angga Kusumah 

berkunjung ke Kantor PDSI Sumatera Bagian tengah, dalam rangka safari 

Ramadhan, (15/7). Djohardi berharap PDSI dapat berkontribusi penuh dalam 

memperlancar kegiatan usaha hulu migas, GMB, dan panas bumi dalam 

mendukung Pertamina menjadi Asian Energy Champion pada 2025.•DiT. huLu

PERTAMinA LuBRiCAnT SiAP MEnJADi PEMAin gLoBAL. Direktur 
Utama Pertamina Lubricant, Supriyanto buka puasa bersama dengan 
awak media industri dan otomotif di Episentrum Walk,  (15/7). Supriyanto 
mengatakan, saat ini Pertamina Lubricant tengah membangun pabrik 
Grease Plant dan Lube oil Blending Plant termodern di ASEAN. dalam upaya 
memperbesar size bisnis dan ingin menjadi Global Player.•iRLi

BERBAgAi KEBAhAgiAAn Di RSCM. Direktur SDM Pertamina, Evita M. 

tagor beserta jajaran manajemen SDM Pertamina, Senin (21/7) membagi 

bingkisan dan uang santunan kepada anak-anak yang sedang terbaring sakit 

di RSCM. Sebanyak 100 paket bingkisan dibagikan di ruang isolasi anak, 

ruang bedah anak dan rumah singgah Bazma Pertamina. 250 paket buka 

puasa juga dibagikan untuk karyawan RSCM yang sedang bertugas.• iRLi

PRABuMuLih FiELD BERBAgi KASih DEngAn MASyARAKAT 
SEKiTAR. Prabumulih Field kembali menggelar Safari Ramadhan kedua 
tahun 1435 H di  Desa Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Selasa (15/7). 
Bertempat di Masjid Al-Munawaroh, kegiatan yang diihadiri Prabumulih 
Field Manager ini diharapkan menjadi sarana menjalin silaturrahim di antara 
perusahaan dengan stakeholder dan masyarakat sekitar. •nSM

PEP ASSET 3 BuKA BERSAMA DEngAn KAPoLRES inDRAMAyu.
PEP Asset 3 mengadakan buka bersama dengan jajaran kepolisian pada 
Rabu (16/7). Acara tersebut dihadiri oleh Kapolres Indramayu, AKBP Wahyu 
Bintono Hari Bawono beserta beberapa Kapolsek di Kabupaten Indramayu. 
Asset 3 HSSE Manager PEP, Budi Artono, berharap kerja sama antara kedua 
belah pihak terus terjalin dalam upaya mengamankan obvitnas.•niniT

SiLATuRAhMi BERSAMA SKK MigAS KALTARA DAn PEMKAB 
BuLungAn. Pt Pertamina EP Field Bunyu bersama SKK Migas Perwakilan 
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar acara silaturahmi dan buka 
puasa bersama Pemkab Bulungan, PHE Nunukan Company dan para 
stakeholder di Crown Hotel tanjung Selor, (21/7). Acara diisi dengan tausiah 
serta penyerahan santunan kepada anak yatim.• WAhyu/Bny

SiLATuRAhMi DEngAn iKATAn ALuMni univERSiTAS BRAWiJAyA. 

Direktur umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko menyampaikan sambutan di 

hadapan Ikatan Alumni Universitas Brawijaya di Ruang Mawar, Pertamina 

Simprug,  (11/7). Ini  menjadi sarana silaturahmi dan dalam bertukar 

pendapat antar kedua belah pihak.  Acara juga diisi dengan buka puasa 

bersama,  tarawih, dan diskusi.•PRiyo
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Pt Pertamina (Persero) melepas 
4.200 peserta mudik gratis 
menggunakan 75 armada bus. 

Kali ini, melalui kegiatan Pertamax 
Enduro Bareng-Bareng Mudik (BBM), 
Pertamina memperluas kota tujuannya 
hingga Sumatera. Hal tersebut 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan dan apresiasi terhadap para 
mitra kerja.

Para peserta mudik itu terdiri dari  
mitra bengkel, SPBU, Stasiun Pengisian 
dan Pengangkutan Bulk Elpiji, Unit 
Produksi Pelumas Jakarta, dan mitra 
kerja korporat beserta keluarganya.

Direktur Utama Pt Pertamina 
(Persero) Karen Agustiawan menuturkan, 
program ini dilaksanakan sebagai 
upaya membantu pemudik untuk 
mengurangi kecelakaan, khususnya bagi 
pengendara motor. “Ini juga sebagai 
bentuk apresiasi Pertamina kepada mitra 
kerja. Ini adalah suatu bentuk membantu 
sesama dengan memberikan sedekah 
di bulan Ramadhan. Melalui bantuan ini, 
semoga Pertamina senantiasa diberikan 
keberkahan,” tuturnya ketika memberikan 
sambutannya kepada para peserta 
mudik yang digelar di halaman Monumen 
Nasional, Kamis (24/7).

“Para mitra kerja Pertamina tersebut 
telah mendukung bisnis perusahaan di 

Perluas jalur Hingga Sumatera, 
Pertamina Lepas 4.200 Peserta Mudik gratis

lini terdepan, sehingga dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik. Untuk itulah, 
kami juga memperluas tujuan mudik dari 
hanya pulau Jawa sekarang ditambah 
dengan Sumatera untuk mengakomodasi 
mitra kerja yang berasal dari pulau 
Sumatera,” papar VP Corporate 
Communication Pertamina, Ali Mundakir. 

Dari total 4.200 peserta mudik, 
sebagian besar peserta diberangkatkan 
ke 24 kota tujuan mudik di Jawa 
Barat, Jawa tengah, dan Jawa timur. 
Sedangkan tujuan Sumatera ada dua 
titik destinasi utama, yaitu Lampung 
dan Palembang. “tahun depan akan 
kita tingkatkan lagi. Khususnya kalau 
animo jumlah pemudik jurusan Sumatera 
bertambah tentunya akan kita tampung. 
Karena ini program baru sehinggga 
belum banyak yang tahu, karena itu 
tahun ini hanya satu bus saja untuk 
jurusan Palembang,” ujarnya.

Selain program Pertamax Enduro 
Bareng-Bareng Mudik, Pertamina juga 
memberikan kenyamanan mudik bagi 
konsumen setia produk Pertamina, 
melalui program Paket Ketupat Enduro 
berupa parcel Pelumas Enduro plus 
produk lainnya dengan harga ekonomis 
serta Lesehan Enduro sebagai tempat 
istirahat bagi pemudik motor yang 
tersedia pada jalur mudik.

“Kami juga mengucapkan banyak 
terima kasih atas apresiasi yang telah 
diberikan Ditlantas Polda Metro Jaya 
atas kegiatan mudik bersama yang 
kami selenggarakan tiap tahunnya ini,” 
jelasnya. 

Sementara itu, Supriyanto (42) salah 
seorang pemilik bengkel sekaligus 
peserta mudik tujuan Surabaya tampak 
antusias menyambut program tahunan 
ini. Pasalnya, selain membawa satu 
keluarga, Supriyanto juga membawa 
sejumlah karyawan bengkelnya untuk 

ikut mudik gratis. “Soalnya supaya 
karyawan saya senang. Selain itu, bisa 
meringankan biaya juga,” pungkas bapak 
yang sudah empat kali ikut kegiatan 
mudik gratis bareng Pertamina.

Sedangkan, dengan ditambahnya 
kota tujuan Palembang, menurut Hilman 
(24) dirinya mengaku senang bisa 
melaksanakan mudik bareng Pertamina 
bersama istrinya. “Ini pertama kalinya 
saya ikut mudik gratis dengan Pertamina.
Soalnya tahun lalu belum ada jurusan 
Palembang,” tukasnya.•EghA

JAKARTA - Menjelang Idul Fitri 1435 H, Menteri Energi dan Sumberdaya 
Mineral, Jero Wacik, didampingi oleh Wakil Menteri Susilo Siswoutmo, 
Dirjen Migas Edy Hermantoro, dan Kepala BPH Migas, memantau 
kesiapan Pertamina dengan mengunjungi terminal Bahan Bakar Minyak 
Plumpang, pada (25/7). Rombongan disambut oleh Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan 
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya beserta Jajaran 
Manajemen. Dalam kunjungan tersebut Menteri mendapatkan Laporan 
dan pemaparan dari Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan serta 
jajaran Direksi.   tampak tim Pertamina mengacungkan jempol sebagai 
simbolisasi kesiapannya dalam memenuhi kebutuhan BBM, Avtur dan 
Elpiji selama libur panjang Lebaran tahun ini.•SAhRuL

jelang Lebaran, Menteri ESDM 
Pantau Kesiapan Pertamina


