
Di tengah volatilitas perekonomian global yang berimbas ke 
Indonesia, kita sebagai pelaku usaha perlu memahami dinamika 
yang terjadi guna mengantisipasi arah pasar ke depan. Untuk 
mempermudah analisa tersebut, biasanya pelaku pasar 
keuangan mengelompokkan intrumen keuangan ke negara-
negara yang berada dalam satu kawasan. Pengelompokan ke 
satu ‘keranjang’ ini, atau diistilahkan sebagai market basket, 
dapat menjadi indikator simulasi dan acuan pergerakan pasar 
secara global. 

Indonesia masuk dalam market basket ‘emerging market’ 
(EM), bersama dengan India, negara-negara ASEAN, dan Korea 
Selatan. EM merupakan kelompok negara dengan aktivitas 
bisnis atau sosial dalam proses pertumbuhan dan industrialisasi 
yang pesat. Investor memandang, negara-negara tersebut 
berpotensi memberi imbal hasil tinggi karena pertumbuhan 
ekonominya. Namun ada risiko dari ketidakstabilan politik 
dan nilai tukar mata uang, kendala infrastruktur, dan terbatas 
likuiditas.

Kondisi ekonomi Indonesia saat ini juga dialami oleh 
negara EM lain karena investor menilai EM berisiko tinggi di 
tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga pekan ketiga 
Agustus, Rupiah dan Rupee melemah masing-masing 9,18% 
dan 13,71%, terhadap Dolar AS. Bursa saham Indonesia 
bahkan sempat turun 21% dari level tertinggi Mei 2013. 
Kondisi ekonomi EM itu disebut bear market, yakni  kondisi 
penurunan pasar keuangan yang dipicu sentimen negatif akibat 
pesimisme investor.

Saat terjadi bear market, perlu diambil kebijakan untuk 
mengembalikan kepercayaan pasar. Pemerintah RI telah 
mengeluarkan paket kebijakan untuk memperkuat struktur dan 
fundamental ekonomi (lihat market update No.34 Tahun XLIX). 
Bertindak cepat, Bank Indonesia juga menaikan tingkat suku 
bunga acuan (BI rate) pekan lalu, dari 6,50% menjadi 7,00%, 
dan langsung diapresiasi positif oleh pasar dengan kenaikan 
indeks saham. 

Yang tidak kalah penting adalah tenang dan tidak panik, 
yakin pada kekuatan ekonomi Indonesia, serta berkontribusi 
mendukung ketahanan ekonomi. Upaya sekecil apapun, 
seperti efisiensi listrik dan BBM, penggunaan produksi dalam 
negeri, berbelanja di pasar tradisional, akan berdampak 
terhadap perekonomian. Bukankah kita pernah menghadapi 
krisis dan mampu mengatasinya?•
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akan jadi ikon baru

aTaMbua – Panen raya Sor-
ghum di desa Nekasa Kecamatan 
Tasefe to  Barat ,  Atambua, 
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara 
Timur, dihadiri Menteri Negara 
BUMN Dah lan  I skan  dan 
Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan dan Direktur Askes 
Fahmi Idris, Sabtu (24/8). Sor-
ghum  ditanam sejak Januari 
2013 di lahan seluas 200 hektar, 
yang akan dimanfaatkan sebagai 

Sorghum untuk Ketahanan  
Pangan dan Energi Terbarukan

kebutuhan pangan dan energi.
Tanaman sorghum (sejenis 

gandum) dapat dimanfaatkan 
untuk berbagai keperluan. Bisa 
meningkatkan ketahanan pangan, 
karena bijinya dapat dijadikan 
pengganti beras, atau diolah 
menjadi tepung untuk berbagai 
keper luan bahan pangan. 
Selain itu, sorghum juga bisa 
dijadikan bahan bakar alternatif, 
bioethanol.

“Jadi 200 hektare ini bisa 
mencukupi 1.000 lebih kebutuhan 
pangan  rumah  tangga  d i 
Atambua, orang Atambua tidak 
perlu lagi konsumsi nasi karena 
padi sulit tumbuh di Atambua, 
begitu juga jagung, sementara 
sor ghum  dapat tumbuh subur,” 
ujar Dahlan di sela panen sor-
ghum  di Atambua.

Tidak hanya pangan, batang 
sor ghum  yang diperas bisa 
dijadikan gula dan bioethanol. 
“Batang sor ghum diperas airnya 

bisa menjadi gula walau tidak 
semanis gula, bisa juga dijadikan 
bioethanol, dan bisa mencukupi 
kebutuhan bahan bakar 1.000 
rumah tangga. Sementara batang 
sisa olahan bisa digunakan untuk 
pakan ternak,” ucap Dahlan.

Selain panen raya, Dahlan 
juga menin jau peternakan 
sapi masyarakat Atambua, 
yang mendapat bantuan dari 
Pertamina. Sejak Desember 
2012, Pertamina melaksanakan 
program MP3D (Mitra Pertamina 
Penggerak Pembangunan Desa) 
Program yang dikhususkan untuk 
membangun desa tertinggal, 
perbatasan dan pasca konflik.

Sasaran lokasi tersebut 
ditujukan untuk meningkatkan 
IPM ( Indeks Pembangunan 
Manusia) di bidang ekonomi, 
kesehatan,pendid ikan dan 
lingkungan. Melalui semangat 
pemberdayaan maka dilakukan 
kerja sama dengan dosen-

dosen pengabdi masyarakat di 
Perguruan Tinggi yang tergabung 
dalam Flipmas (Forum Layanan 
Iptek untuk masyarakat).

Program kemitraan yang 
d ibentuk  d i  NTT te rsebut 
menggandeng para sarjana S1/
D3 dari daerah setempat yang 
diseleksi serta direkrut kemudian 
ditempatkan serta tinggal di lokasi 
desa binaan. Hingga tahun 2013 
total nilai bantuan yang disalurkan 
Pertamina sebesar Rp 15 miliar 
untuk 25 desa di 4 kabupaten di 
Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan yang dilakukan 
berupa pelatihan untuk petani, 
peternak,  ne layan,  h ingga 
pembangunan dan pemberian 
fasilitas pendukung kegiatan 
pelatihan dan fasilitas umum. 
Di antaranya posyandu, PAUD, 
bibit ikan, benih padi bersertifikat, 
penangkaran instalasi biogas, 
perpustakaan, rumah bersalin, 
dan lainnya.• Marlodieka W/dsu

pertamina mendukung 
pengembangan perkebunan 
untuk ketahanan pangan 
dan pemanfaatan energi 
terbarukan. lahan 
perkebunan sorghum yang 
didukung pertamina lewat 
kegiatan buMn peduli, 
berhasil dipanen dan 
diharapkan mendorong 
peningkatan ekonomi 
masyarakat.

Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan bersama Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Askes Fahmi Idris melakukan panen raya Sorghum di Desa 
Nekasa Kecamatan Tasefeto Barat, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
U

 N
U

G
R

A
H

A

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 



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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MENJAGA 
KEANDALAN KILANG

penganTar redaksi
Sebagai  direktorat yang bertanggung jawab pada produksi 

BBM dan turunannya, Direktorat Pengolahan wajib untuk 
selalu melakukan pemeliharaan keandalan kilang-kilangnya 
melalui TA (Turn Around). Mulai tahun ini Direktorat Pengolahan 
menyosialisaikan TA Academy. Untuk mengetahui lebih jauh, 
Energia Weekly menemui SVP Refining Operation  Suhaimi 
di tengah acara Sosialisasi Quick Win Program Loading Master, 
Rabu (21/8). 

apa latar belakangnya dilakukan Ta academy? 
Sebetulnya salah satu strategi  teknisnya Direktorat  Pengolahan  
adalah menyangkut kehandalan kilang. Upaya untuk menjaga 
kehandalan atau meningkatkan keandalan kilang ini adalah 
memperbaiki proses turn around (TA) yang secara rutin dilakukan 
di kilang-kilang. Agar proses TA ini berlangsung dengan baik, itu 
semua pekerja yang terkait kita bekali melalui TA Academy. 

Proses TA ini  sesungguhnya sepanjang waktu, mulai dari 
persiapan sampai pelaksanaan. Nah, itu bisa membutuhkan waktu 
sekitar 2 tahunan untuk sampai kita bisa mempersiapkan TA itu 
dengan baik. Sehingga semua fungsi terkait kita bekali melalui 
TA Academy.  Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 
kehandalan kilang. 

kenapa harus dilakukan Ta?  Turn around itu adalah 
proses pemeliharaan yang dilakukan berkala. Intervalnya relative 
sama antara 2 tahun sampai 3 tahun tergantung unit operasinya. 
Setiap 3 tahun sekali  dilakukan maintenance (pemeliharaan) 
yang kita sebut  turn around  dimana pada saat itu unitnya dalam 
kondisi  stop,  setelah TA, kondisi unit dapat kembali beroperasi  
dengan maksimum kapasitas dan kehandalan yang baik, dan bisa 
beroperasi dengan kontinyu. 

apakah ini ada kaitannya dengan operational excellence? 
TA ini sesungguhnya tuntutan operasional. Samalah seperti  servis 
mobil, mobil kan secara berkala harus ganti oli dan ganti spare 
part. Cuma persiapannya yang sedemikian kompleks,  makanya 
kita berikan pembekalan khusus melalui Academy. 

Setelah selesai mengikuti ini, yang ikut dapat sertifikat? 
Kita inginnya ada sertifikasi, tetapi  yang bisa memberikan sertifikasi 
untuk TA Academy ini belum ada, termasuk yang dari luar. Kita 
belum dapat informasi itu. Sehingga nanti diberikan tetapi sifatnya 
internal. Jadi nanti diverifikasi para ahli yang kita punyai, apakah 
kawan-kawan ini sudah cukup atau belum, memenuhi kualifikasi 
yang kita inginkan. Sifatnya masih internal. 

apakah Ta ini juga menjadi wadah untuk menggodok 
orang dalam hal maintenance dan operasi kilang? Ya tentu, 
makanya ini kita jadikan salah satu  materi akademik kita, agar  
kompetensi yang harus dipenuhi untuk mengerjakan TA ini, 
mereka dapat secara lengkap serta bisa dijaga  dengan baik. 
Karena generasi kan terus berubah dan  berganti. Jadi ini pun 
harus kita lakukan dengan rutin. Nanti kalau ada pekerja yang 
baru, kita bekali lagi.  

lalu bagaimana agar Ta ini bisa  berjalan dan sustain, 
setidaknya dari pihak internal sendiri? Yang saya dorong 
pemahaman dari  semua pekerja, terutama di level manajemen, 

bahwa pembinaaan ini tanggung jawab semua fungsi. Jadi bukan 
hanya tanggung jawab dari HR.  Dengan pemahaman itu maka untuk 
membina  kawan-kawan pekerja menjadi tanggung jawabnya, salah 
satunya melalui TA Academy ini. Sehingga akan kita jadwalkan secara 
rutin dengan melihat  kebutuhan personal yang harus dibekali. 

Kita berharap mungkin satu periode ini sudah bisa meng-cover 
semua manpower yang terkait proses TA ini. Berikutnya kita lihat, 
kalau memang sudah cukup banyak  pergantian atau pekerja baru, 
barulah kita adakan lagi. 

TA Academy ini prosesnya hampir 2 tahun. Jadi setelah class 
room, langsung on the job assignment, mengikuti proses  TA break-
nya, proses persiapan TA. 

Setiap   tahap nanti kita berikan materi, kita berikan case yang riil, 
yang harus mereka kerjakan dengan di-coach atau dibimbing. Selesai 
satu tahap, meningkat lagi ke tahap berikutnya. Jadi prosesnya itu 
memang lama, hampir 2 tahun untuk satu siklus atau seluruh materi. 
Satu angkatan itu akan menerima 10 tahap kegiatan yang  akan 
memakan waktu  lebih kurang 2 tahun. 

Tahap pertama, misalnya, mengenai  scope, mendefinisikan 
scope-nya.   Diberikan   bimbingan class room, lalu dia mengerjakan 
tugas  riil. Mengerjakan pekerjaan  nyata untuk mempersiapkan 
TA. Selesai  1 tahap, kemudian dievaluasi.  Diberikan pendapat 
oleh pembimbingnya, apakah sudah cukup, atau  ada yang harus 
diperbaiki. Lalu meningkat ke tahap berikutnya. Itu nanti tidak cukup  
1 kali  classroom, dan 1 kali assignment.  Akan terus diberikan 
sampai 10 tahap. 

berapa peserta untuk 1 angkatan ini?  Pesertanya tergantung 
fungsi yang ikut serta. Jadi ya ada  sekitar 30 orang. 

apakah ada level pekerjanya? Levelnya ini mulai dari 
pelaksana sampai pengawas.  Bahkan sebagian porsi manajemen 
pada waktu penentuan scope-nya, manajemennya juga ikut 
terlibat. 

Jadi ini dikumpulkan dari seluruh Refinery Unit...? Tidak, 
kita lakukan ini per Refinery Unit. Kita  sudah mulai dari Cilacap, 
sekarang Balongan, nanti kita akan ke RU III. Jadi setiap RU ini 
dibuat pelaksanaan sendiri-sendiri. 

Tetapi pada saat dilakukan di  RU IV  untuk pertama kali, wakil 
dari  RU lain juga ada. Istilahnya itu ‘peserta peninjau’. Sehingga 
ketika  diadakan di RU mereka, mereka sudah punya persiapan 
yang lebih baik.  

sekarang yang sudah jalan apa?  Ya, Cilacap, Balongan, nanti 
kemudian kita akan ke Plaju. Ini  disesuaikan dengan rencana TA, 
karena  nanti job assignment nya kan pekerjaan nyata. Persiapan TA 
di Balongan, yang kemarin sudah kita lakukan, kemudian kita akan 
ada TA di RU III Plaju  tahun 2015. Persiapannya sudah dilakukan  
dari sekarang.  

Academy ini menggunakan metode blended antara classroom 
dan job assignement di lapangan. 

Ta ini apakah  bagian dari visi dan misi pertamina tahun 
2025? Otomatis begitu. Intinya untuk menjaga kelangsungan 
operasional kita, harus ada TA. Kilang-kilang kita harus dipelihara. 
Ada yang rutin, harian, yang kecil-kecil. Tetapi yang besar itu pada 
saat kita melakukan TA. Jadi ini sebenarnya tuntutan operasional 
supaya kilang bisa beroperasi terus-menerus.•irli/urip



Clean
EDITORIAL

Sejak kasus tertangkaptangannya pejabat 
SKK Migas dalam dugaan suap oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi pasca Lebaran lalu, 
menjadi shock therapy bagi banyak orang untuk 
tidak lagi main-main dengan suap, gratifikasi, 
bahkan korupsi.

Riuh rendah komentar pro kontra tentang 
kejadian tersebut menjadi sebuah pembelajaran 
di dunia migas. Berbagai sudut pandang 
dilontarkan berkaitan istilah suap dan gratifikasi 
yang mengemuka di berbagai media.

Istilah suap dan gratifikasi nyaris sama. 
Mungkin lebih jelas perbedaannya bisa dilihat 
di halaman dinamika transformasi halaman 8, 
Energia ini pekan ini.  Dijelaskan, keduanya 
merupakan pemberian. Jika gratifikasi merupa-
kan pemberian dalam arti luas (ke semua 
orang), namun suap  adalah pemberian kepada 
pegawai negeri/penyelenggara negara terkait 
kewenangan/kekuasaannya. 

In i lah yang harus d ipahami semua 
pihak, termasuk seluruh insan Pertamina. 
Bagaimanapun, Pertamina merupakan Badan 
Usaha Milik Negara. Otomatis, pemberian 
apapun yang diberikan oleh stakeholder 
haruslah disikapi dengan tegas. 

Hal tersebut juga ditegaskan Menteri 
BUMN Dahlan Iskan. Sebagai orang nomor 
satu yang membina seluruh BUMN, ia bahkan 
terus mendorong BUMN terhindar dari praktik 
suap, gratifikasi dan korupsi dengan menyusun 
‘Roadmap BUMN Bersih’. Dalam roadmap ini 
nantinya akan ada tiga tingkatan bersih. Bersih 
tingkat I, seluruh komisaris dan direksi bersih 
yang dinyatakan dengan surat komitmen bersih 
pada 1 November nanti. Bersih tingkat II akan 
diturunkan kepada pejabat setingkat dibawah 
Direksi dan seterusnya.

Sebenarnya di Pertamina, bersih atau clean 
sudah menjadi tata nilai menjadi pedoman 
pekerja dalam perilaku sehari-hari. Pekerja setiap 
awal tahun bahkan diminta menandatangani 
pakta integritas. Tak hanya itu, laporan gratifikasi 
dalam bentuk penerimaan, pemberian atau 
permintaan setiap bulannya harus dilaporkan.

Tata kelola perusahaan yang bersih (good 
corporate governance) ini haruslah terus 
digiatkan. Perusahaan tidak boleh lengah 
mengingatkan seluruh insan Pertamina terhadap 
bahaya tindakan tercela dalam bisnis tersebut. 
Dan seluruh insan Pertamina harus memahami 
bahwa penerapan good corporate governance 
harus dilakukan dengan sangat serius.

Karena, ini bukan hanya berkaitan dengan 
nama baik perorangan, tapi lebih kepada nama 
baik dan keberlangsungan perusahaan yang 
ingin menjadi world class energy company. 
Kredibilitas Pertamina sebagai perusahaan 
berkelas dunia ditentukan dari  kredibilitas 
seluruh  insan yang berperan di dalamnya. 
Jika mental dan sikap SDM Pertamina tidak 
mencerminkan sebagai SDM kelas dunia, tak 
mungkin nama Pertamina bisa harum di kancah 
bisnis internasional.

Tunjukkan kepada dunia bahwa perusahaan 
ini memang dikelola dengan benar. Menjadi clean 
memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak 
mungkin. Karena itu, mari kila saling menjaga 
dan mengingatkan bawahan, teman sejawat, 
bahkan atasan untuk tetap bersikap clean.•

,
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Adakah Gading yang tak Retak?
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Pertamina - TNI AD bersinergi mengamankan aset negara demi masa depan bangsa.

Pertamina dan TNI AD Sepakati 
Pengamanan Aset Negara

RESUME
pekan ini
PEMBANGuNAN KILANG 
DINILAI LEBIh EfEKTIf
jakarTa (Bisnis Indonesia) – Mempercepat 
proses pembangunan kilang minyak dinilai lebih 
efektif untuk mengurangi impor bahan bakar 
minyak dibandingkan dengan mengoptimalkan 
penggunaan bahan bakar nabati (BBN) yang saat 
ini digenjot pemerintah. Pri Agung Rakhmanto, 
pengamat energi dari Reforminer Institute, 
mengatakan pemerintah seharusnya bersinergi 
dengan Pertamina untuk mereal isasikan 
pembangunan kilang. Selama ini, proyek 
pembangunan selalu berhenti karena persoalan 
insentif. “Jadi pemerintah menyediakan insentif 
yang diperlukan, Pertamina yang melaksanakan. 
Dengan begitu ada manfaat yang lebih nyata 
bagi negara dan masyarakat dengan masuknya 
Pertamina ke dalam 500 perusahaan terbaik versi 
Fortune,” katanya. Pri Agung mengungkapkan 
diversifikasi BBM ke gas dan BBN secara masif 
juga dapat mengurangi impor BBM. 

PERTAMINA TINGKATKAN 
KAPASITAS LIMA KILANG
jakarTa (Kompas) – PT Pertamina (Persero) 
akan meningkatkan kapasitas l ima kilang 
pengolahan minyak yang dioperasikan perusahaan 
migas milik negara itu dan ditargetkan tuntas 
pada 2018. Dengan merealisasikan proyek itu, 
perseroan tersebut menargetkan kapasitas kilang 
pengolahan itu akan bertambah 300.000 barel 
per hari. Menurut Direktur Pengolahan Pertamina 
Chrisna Damayato, kilang Pertamina yang saat ini 
beroperasi merupakan kilang yang konvensional 
dari segi teknologi dibandingkan kilang-kilang di 
negara lain. Hal ini mengakibatkan biaya operasi 
kilang menjadi mahal lantaran komponen sulfur 
yang bisa diolah sangat rendah. Lima kilang 
yang akan ditingkatkan kapasitasnya, yaitu kilang 
Dumai, Plaju, Cilacap, Balongan, dan Balikpapan 
dengan total investasi diperkirakan mencapai 7 
miliar dolar AS.•rianTi ocTaVia
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YogYakarTa - Untuk 
men jadi perusahaan minyak 
kelas dunia , Pertamina harus 
melakukan tiga tahapan. 
P e r t a m a ,  m e m b a n g u n 
pon dasi atau landasan di 
dalam negeri. Kedua, mem-
bangun kesempurnaan ope-
rasi perusahaan. Ketiga, 
go international se bagai 
operator. 

Hal ini diungkapkan Quality 
Management Section Head 
RU IV Bambang Irianto  pada 
saat membuka workshop 
pelaksanaan penyusunan 

Workshop Pelaksanaan Penyusunan RJPP Ru IV
rencana jangka panjang 
perusahaan (RJPP) Refinery 
Unit IV Cilacap di Grand Aston 
Hotel Yogyakarta, pada 31 
Juli lalu.

“Workshop ini sejalan 
dengan Undang-undang 
No. 19 tahun 2003 yang 
mewajibkan BUMN untuk 
menyusun RJPP yang memuat 
sasaran dan tujuan yang 
hendak dicapai dalam jangka 
waktu 5 tahun.  Yang juga 
diatur dalam Kep Men BUMN 
No. KEP-102/MBU/2002”, 
ujar Bambang.
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Lebih lanjut Bambang 
menjelaskan, penyusunan 
RJPP ini dibuat dengan 
t u j uan  un tuk  membe r i 
pemahaman tentang strategi 
jangka panjang perusahaan 
yang komprehensi f  dan 
menggambarkan keterkaitan 
rencana strategi jangka pendek 
serta proses pengukuran 
dan evaluasi pencapaian 
kiner janya (Performance 
Managemen t  Sys tem ) . 
Selain itu dengan adanya 
RJPP maka tuju an, program 
kerja dan sasaran yang akan 

dicapai perusahaan lima tahun 
kedepan dapat dijalankan 
secara komprehensif, efek tif 

b aY u n g  l e n c i r  – 
Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) Karen Agustiawan 
dan Kepala Staff Angkatan 
Darat (KSAD) Jendera l 
TNI Moeldoko melakukan 
kunjungan kerja di Simpang 
Bayat, Kecamatan Bayung 
Lencir, Kabupaten Musi 
Banyuasin, Rabu (28/8). 
Tempat ini menjadi per-
bincangan nasional, se-
menjak terjadi pencurian 
minyak di jalur pipa Tempino 
– Plaju yang merugikan ne-
gara hingga ratusan miliar 
rupiah. Pencurian kian me-
ningkat, karena di sekitar 
lokasi terdapat banyak usaha 
penyulingan minyak ilegal.

Karena itu, Pertamina 
memutuskan menghentikan 
sementara produksi minyak 
dari Tempino, sejak 25 Juli 
2013. Langkah tersebut 
d iambi l  sebagai  upaya 
untuk mengurangi kerugian 
sekaligus mencegah terjadi-
nya kecelakaan akibat aksi 
pencurian dan penyulingan 
minyak i legal. Produksi 
akan dilakukan kembali jika 
kondisi di lapangan sudah 
kondusif.

Sebagai upaya  tindak 
lanjut untuk menjaga aset 
negara dan melakukan 
kegiatan produksi kembali, 
ditandatangani perjanjian 
ker ja sama pembinaan 

teritorial antara Pertamina 
dengan TNI AD. Perjanjian 
tersebut ditandatangani 
oleh President Direktur 
PT Pertamina EP dengan 
Asisten Teritorial KASAD 
M a y o r  J e n d e r a l  T N I 
Meris Wiryadi, S.IP, M.Si. 
Penandatanganan tersebut 
disaksikan oleh Direktur 
Utama Pertamina dan KSAD 
TNI AD Jenderal Moeldoko.

Dalam sambutannya 
Karen menyatakan Pertamina 
diamanatkan pemerintah 
untuk mengemban dua 
tugas utama yaitu menjadi 
Indonesia Power House 
yang mampu member i 
kontribusi bagi negara. 

“Kontribusi disini baik dalam 
bentuk dividen, pajak, motor 
bagi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, menjamin keter-
sediaan energi, penyaluran 
bahan bakar bahan minyak ke 
pelosok negeri,”paparnya.

Karen berharap agar 
kejadian pencurian minyak 
dan penyulingan illegar tidak 
terjadi lagi, karena merugikan 
negara.

Sementara itu KSAD 
TNI Jendral Moeldoko akan 
menindak tegas pencurian 
minyak yang berdampak 
pada kerugian negara. “ Sikat 
habis siapapun yang berada 
dibelakang pencurian minyak 
karena telah merugikan 

negara” ujar Moeldoko pada 
sambutannya.

Kegiatan penan data-
ngan an pengamanan aset 
d i tu tup dengan pena-
naman 100.000 pohon di 
sepanjang jalur pipa Tempino 
menuju Plaju. Sebagai wujud 
tanggung jawab sosia l 
perusahaan juga diberikan 
bantuan kepada masyarakat 
di sekitar jalur pipa berupa  
alat olahraga kepada karang 
taruna, sepeda motor kepada 
Ba binsa, 100 buah handy 
talkie kepada aparat Koramil, 
paket mainan kepada 64 
PAUD,  paket buku kepada 
64 Sekolah dan 1.500 paket 
sembako, dll.•pep/dsu

dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan dan perundangan.

Workshop  in i  d igelar 

h ingga 2 Agustus 2013 
dengan diikuti oleh perwakilan 
dari fungsi terkait.•ru iV
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Mengelola Gen Y 
Menuju World Class

Dirkeu : Pajak Berdampak pada Cashflow

jakarTa - Generation Y, atau Gen Y, adalah 
generasi muda yang lahir di tahun 1980-an dan 
kini baru mulai meniti kariernya. Gen Y sering 
diidentikan dengan  internet, facebook, twitter, 
youtube dan social media lainnya,  serta gadget 
dan games. Melihat besarnya jumlah Gen Y di 
Pertamina, sekitar 36%,  Direktorat SDM pun 
memprakarsai  sebuah talkshow dengan tema 
Managing Generation Y.  

Talkshow menghadirkan tiga narasumber, 
yaitu Sarlito W. Sarwono (psikolog senior dari 
Fak. Psikologi UI), Wishnutama (praktisi  industri  
televisi) dan Yoris Sebastian ( mantan GM Hard 
Rock termuda, ikon generasi Y). Bertindak 
sebagai  moderator Ichsanudin Usman (Direktorat 
SDM). Acara berlangsung di Gedung Utama 
Lantai 21, pada Rabu (24/7).

Hadir dalam talkshow tersebut Dirut Karen 
Agustiawan, Direktur SDM Evita M. Tagor, Direktur 
PIMR M. Afdal Bahaudin,  serta para SVP dan VP 
dari berbagai direktorat. 

D i rut  Karen Agust iawan  membuka 
talkshow dengan sambutan singkat  bagaimana 
menghadapi anak-anaknya  yang lahir di tahun 
1980-an, yang diidentifikasi sebagai Generasi Y. 
“Mereka itu semua gadget minded, high tech,  
tidak sabar, ingin cepat berubah,“  kata Karen. 

Karena kegemaran mereka pada internet dan 
social media, mereka punya koneksi yang luas 
dan tanpa batas. “Mereka itu adalah generasi 
yang boleh memilih pemimpin, bukan seperti kita  
yang pemimpinnya dikasih,” lanjutnya. 

Talkshow berlangsung menarik, apalagi 
ketiga pembicara melihat dari point of view 
yang berbeda. Sarlito lebih menekankan  aspek 
psikologis dan social generasi muda.  Wishnutama  
lebih percaya bahwa  kreativitas tidak dibatasi usia 
atau generasi.   Sementara Yoris melihat bahwa 
para pekerja muda selalu punya ide, namun tidak 
semuanya bisa dilaksanakan  segera. Kadang ada 
yang harus ditunda.  

Menutup acara, Direktur SDM  Evita M. 
Tagor  yang punya prakarsa mengatakan bahwa 
dominannya  pekerja generasi muda dengan 
jumlah 36% sebagai hal yang tidak  terhindarkan. 
“Saya berharap kita bisa mengambil  hal positif 
dari sharing kita ini, karena  bagaimana pun juga 
keberadaan  generasi muda ini pembinaannya 
ada pada kita sekarang.” 

Evita  menekankan  komunikasi dengan  
pendekatan yang berbeda kepada paa pekerja 
muda ini. “Semua tergantung pada  kreativitas  
kita bersama. Memang tidak ada  aturannya. Dan  
untuk itu keberadaan generasi muda harus kita 
manfaatkan, karena dia ujung tombak kita saat ini. 
Kita harus me-manage mereka agar  bisa bekerja 
dengan maksimal dan perusahaan ini menjadi 
lebih baik.”•urip HerdiMan kaMbali
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jakarTa - “Sekarang kita  
banyak melakukan akuisisi, 
membentuk anak perusahaan, 
transfer pricing dan spin off. 
Nah, tolong dampak-dampak 
perpajakannya dipelajari dan 
ditanyakan,” kata Andri T. 
Hidayat. “Intinya adalah tax 
planning dan tax awareness, 
kewaspadaan atas dampak-
dampak perpajakan. “ 

Demikian dikatakan oleh 
Direktur Keuangan Andri 
T. Hidayat  selaku Dean  
F inance School   ket ika 
memberikan kuliah perdana  
Tax Management Bas ic 
Course, usai membukanya.  
Acara dihadiri SVP Financing 
& Business  Support Bu-
dhi Himawan dan VP Tax 
Meizaryanto. Basic Course 
ini diselenggarakan oleh 
Pertamina Corporate Uni-
versity. 

“Karena bisa saja dalam 
melakukan akuisisi, atau 
pembentukan anak-anak 

surabaYa – Unit Bisnis 
Pelumas Pertamina melak-
sana kan training untuk 43 
perwira mesin kapal TNI 
AL di Labinkimat TNI AL 
Surabaya, pada Juni lalu. 
Pelatihan tersebut diisi dengan 
materi tentang pelumas dan 
pelumasan serta melakukan 
kunjungan ke salah satu dari 
pabrik pelumas modern yang 
dimiliki Pertamina, yakni PUG 
(Production Unit Gresik).

“Saat ini TNI AL terus-
menerus mempersiapkan 

Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat memberikan ucapan selamat kepada 
peserta Tax Management Basic Course.
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perusahaan, misalnya pajak 
ini tidak kita masukkan dalam 
pertimbangan yang penting, 
itu bisa menyebabkan pada 
akhirnya kita rugi. Jadi bottom 
line itu untung atau rugi, 
selain cash flow. Pajak ini 
dampaknya selalu pada cash 
flow,” tegas Andri. 

Andri mengungkapkan 
pent ingnya mana jemen 
perpajakan untuk Pertamina. 
“Secara nasional Pertamina 
dituntut untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan oleh 
Pemerintah (melalui Direktorat 
Jenderal Pajak) dalam rangka 
mendukung pencapaian 
penerimaan Negara. Dan 
secara internasional, setiap 
usaha  Pe r tam ina  yang 
cross border di luar negeri, 
akan membawa implikasi 
perpajakan sesuai yurisdiksi 
pajak di negara tempat usaha 
kegiatan Pertamina atau  
perjanjian penghindaran pajak 
berganda (tax treaty).” 

Pjs. VP PLC Muhammad 
Denis dalam laporannya 
mengatakan bahwa  Tax 
Management Basic Course 
di ikuti  35 peserta level 
Asistant Manager terpilih 
yang datang dari Direktorat-
direktorat  Keuangan, PIMR,  
Pengolahan, Umum dan 
SDM. Program ini dilakukan 
selama 5 hari, dari 26 s.d. 31 
Agustus 2013 berupa program 
classroom 60 sesi dai Kantor 

Pusat Pertamina dan Bogor 
secara residensial. 

Para pengajar  Tax Mana-
gement  datang dari internal 
dan eksternal Pertamina. Yang 
dari eksternal  kebanyakan 
datang dari sebuah kantor 
akuntan publik ternama  se-
perti  Ben Koesmoeljana, 
Rachmanto Surahmat, Anita 
Priyanti, Sri Rahayu, Ary 
Untung Sutoto dan Jonathan 
McCarthy.•urip HerdiMan k.

Training Pelumas untuk 
Perwira Mesin Kapal TNI AL

kapal-kapal dan alutsista baru 
untuk menjaga keamanan dan 
keutuhan wilayah Indonesia. 
Dan kami dari Unit Bisnis 
Pelumas Pertamina ikut 
andil, antara lain dengan 
menyelenggarakan training 
semacam ini, “ tutur Hidayat 
Rusdi, Heavy Equipment 
T. Specia l l ist  Pertamina 
Lubricants. 

Hidayat Rusdi menjelas-
kan,  kapal-kapal perang 
modern seperti KRI Sigma 
Class  buatan Belanda serta 

kendaraan tempur ampibhi 
lapis baja BMP-3F buatan 
Rusia sudah memakai pelumas 
Pertamina, menggantikan 
p e l u m a s  i m p o r  y a n g 
sebelumnya digunakan.

“Dalam Latihan Gabungan 
(Latgab) TNI 2013 di Situ-
bondo dan Nunukan pada 
Mei 2013 lalu, terbukti alat-
alat tempur tersebut bisa 
berfungsi secara optimal dan 
menunjukkan kondisi operasi 
yang maksimal,” lanjut Hidayat 
Rusdi.

P e r t a m i n a  b e r a n i 
memberikan jaminan kepada 
TNI akan ketersediaan dan 
ketepatan pengiriman barang-
barang yang dibutuhkannya. 
Karena Pertamina adalah 
partner penyedia Bahan Bakar 
Minyak & Pelumas (BMP) yang 
senantiasa siap menyediakan 
BBM & Pelumas dimana 
saja TNI berada – terutama 
dalam kapasitasnya menjaga 
wi layah dan perbatasan 
Indonesia.•peluMas-bmW

Ru VI Balongan Dukung Gelar Bintal Juang 
Remaja Bahari Tahun 2013
balongan -  RU VI Balongan 
mendukung kegiatan Bintal 
Juang Remaja Bahari (BJRB) 
TNI Angkatan Laut tahun 2013  
yang diadakan Pangkalan 
U t a m a  A n g k a t a n  L a u t 
(Lantamal) III Jakarta. Kegiatan 
yang diadakan selama empat 
hari, mulai 1 Juli 2013 tersebut 
diikuti 636 pelajar SMP dan 
SMA se-Jabodetabek dan 
Indramayu. Mereka ikut berlayar 

dengan KRI Tanjung Nusanive-
973 dari Dermaga Komando 
Lintas Laut Militer (Kolinlamil) 
menuju perairan Indramayu 
Jawa Barat. Peserta BJRB 
mengikuti kegiatan disiplin 
kehidupan di Kapal Perang 
TNI Angkatan Laut, menerima 
pembinaan berupa Ceramah 
kesehatan HIV/Aids, bahaya 
Narkoba, Trijuang, Ideologi dan 
Bela negara serta Mengikuti 

Pengenalan Kapal dan Latihan 
Peran-peran Prajurit yang 
dilaksanakan di Kapal Perang 
KRI Nusanive-973. 

Legal  & GA Manager  
Pertamina RU VI Balongan 
A. Rendra Wachyand sangat 
bangga atas ditunjuknya  
Pelabuhan Khusus (Jetty) 
Propylene Kilang RU VI di Desa 
Majakerta sebagai tempat 
Embarkasi (Kedatangan dan 

Pemberangkatan) peserta 
BJRP Tahun 2013.  

Di Kabupaten Indramayu, 
peserta BJRB mengikuti ber-
bagai kegiatan. Mulai dari 
pe ngenalan tentang RU VI 
Balongan, lintas medan, olah 
raga perairan di Pantai Tirta-
maya Indramayu, out bound, 
mandi laut, hingga pe ngu-
kuhan seluruh peserta BJ RB 
menjadi warga bahari.•ru Vi
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Adakan Pasar Murah

Pertamina hospital Balongan Adakan Bakti Sosial
indraMaYu -  Pertamina 
H o s p i t a l  B a l o n g a n 
mengadakan bakti sosial 
pelayanan berupa Metode 
Operasi Pria (MOP) dan 
Metode Operasi Wanita (MOW) 
di Rumah Sakit Pertamina 
Balongan, Jum’at (21/6). 
Kegiatan MOP dan MOW ini 
dilaksanakan sebagai upaya 
untuk mewujudkan Keluarga 
Berencana (KB), 2 anak lebih 
baik.

T indakan MOW atau 
tubektomi, yaitu tindakan 
pengikatan dan pemotongan 

saluran telur agar sel telur tidak 
dapat dibuahi oleh sperma. 
Sedangkan MOP (Metode 
Operasi Pria) atau vasektomi, 
yaitu tindakan pengikatan dan 
pemotongan  saluran benih 
agar sperma tidak keluar dari 
buah zakar.

Kegiatan yang bekerja 
s a m a  d e n g a n  B P P K B 
Indramayu serta Kodim 0616 
Indramayu ini diikuti oleh 
ratusan masyarakat dari 
berbagai kecamatan yang 
ada di Kabupaten Indramayu. 
Sebelum menjalani MOP dan 

MOW,  mereka terlebih dahulu 
melakukan pemeriksaan tensi 
darah dan gula darah yang  
difasilitasi oleh RSPB.

Dengan dilaksanakannya 
pelayanan MOP dan MOW 
diharapkan dapat memberikan 
dampak posit if terhadap 
penurunan tingkat kelahiran 
dan kematian  sehingga 
dapat meningkatkan kualitas 
penduduk yang berdampak 
t e r h a d a p  p e r w u j u d a n 
keluarga kecil, bahagia dan 
sejahtera.•ru Vi

Terminal BBM Sabang Salurkan 
Bantuan Pos Yandu
sabang - Terminal BBM Sabang menyalurkan bantuan CSR Program Pemberdayaan 
Posyandu kepada Posyandu Kota Bawah Barat yang berada di sekitar wilayah operasi 
Terminal BBM Sabang (Ring  I). 

Operation Head Terminal BBM Sabang  Bastari, menyerahkan bantuan berupa susu 
balita, susu ibu hamil, timbangan balita dan peralatan medis kebutuhan posyandu. 
Bantuan diterima oleh Bidan Posyandu Kota Bawah Barat, Yulia Triana disaksikan oleh 
Dokter Puskesmas Paya Senara, dr. Utami.

Operation Head Terminal BBM Sabang, Bastari mengatakan, kegiatan ini merupakan 
bentuk kepedulian   Pertamina terhadap dunia kesehatan, khususnya posyandu yang 
berada di wilayah kerja operasi Pertamina. “Semoga dapat meningkatkan pelayanan 
kesehatan di posyandu,” ujar Bastari.

Dr. Utami sangat mengapresiasi upaya TBBM Sabang. Ia berharap  kegiatan ini dapat 
berkelanjutan.•Mor i

indraMaYu  - Ratusan warga menyerbu 
pasar murah di Lapangan Pendopo Kabupaten 
Indramayu  yang digelar oleh Pemerintah 
Kabupaten Indramayu dan Bekerja sama 
dengan RU VI Balongan, pada  (29/7).

“Dukungan pelaksanaan pasar murah ini 
merupakan salah satu upaya Pertamina RU 
VI Balongan dalam mendukung Pemerintah 
Daerah  untuk terus menjaga stabilitas harga 
bahan pokok,” kata Pjs Public Relation 
Section Head RU VI Balongan Agus Raharman 
saat menghadiri pembukaan pasar murah  
tersebut.

Agus Raharman menjelaskan, RU VI 
Balongan memberikan bantuan sebesar 
Rp. 20 juta guna mensukseskan kegiatan 
yang ditujukan untuk rakyat kecil tersebut. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran di 
31 kecamatan di Indramayu.

Materi pasar murah tersebut berupa 
sembako meliputi tiga produk, yaitu beras, 
gula pasir dan mi instan dengan harga paket 
Rp. 50 ribu per paket. Namun dengan adanya 
subsidi sebesar 50% dari Pemerintah Daerah, 
maka harga jual kepada masyarakat miskin 
sebesar Rp. 25 ribu perpaket.

Sementara itu Wakil Bupati Indramayu 
Drs. H. Supendi, M.Si saat membuka pasar 
murah tersebut mengatakan dengan adanya 
pasar murah ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat karena harga sembako yang dijual 
di pasar murah di bawah harga pasar, dimana 
kini seluruh kebutuhan pokok  mengalami 
kenaikan.

Supendi juga turut mengucapkan rasa 
terima kasihnya kepada lembaga/instansi 
yang turut membantu dalam pelaksaan pasar 
murah tersebut, seperti Pertamina ujarnya 
yang sangat konsern dan selalu bersinergi 
dengan pemda dalam berbagai kegiatan sosal 
kemasyarakat dalam berbagai bidang melalui 
program CSR-nya.

“Kami ucapkan terima kasih bagi lembaga/
instansi baik BUMN maupun BUMD yang 
telah membantu masyarakat Indramayu 
melalui pasar murah ini. Semoga manfaatnya 
bisa dirasakan langsung masyarakat,” tegas 
Supendi.• ru Vi

jakarTa- Wajah sumringah 
nampak jelas terlihat di wajah 
ke luarga keci l   Antonio 
Van Hemert dari Tomohon, 
Sulawesi Selatan saat mereka 
masuk ke kantor Pertamina 
pusat, Jakarta. Kedatangan 
mereka disambut langsung 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina, Nursatyo Argo 
y a n g  d i d a m p i n g i  o l e h 
Senior Officer Public Health 
Pertamina, Julian Iskandar 
Muda, beserta manajemen. 

Kunjungan  Antonio Van 
Hemert beserta istri dan 
putri kecilnya bermaksud 
un tuk  mengungkapkan 
rasa terimakasih kepada 
Fungsi Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pertamina 
yang telah membantu biaya 
pengobatan Cecilia Silvia 
Van Hemert, putrinya yang 
menderita kelainan jantung.  
Bantuan tersebut mencakup 
biaya operasi Cecilia, dan 
juga seluruh biaya akomodasi 
keluarganya selama berada di 
Jakarta.

C e c i l i a  m e n j a l a n i 
pengobatan dan operasi 
s e l a m a  l i m a  b u l a n  d i 
Rumah Sakit Cipto Mangun 
Kusumo, Jakarta terhitung 
sejak 25 November hingga 
27 Desember 2012. Ibunda 
Cec i l i a ,  Seska  Sa rese 
mengatakan operasi berjalan 
lancar dan pemulihan pasca 
operasipun ber langsung 
cepat di luar dugaan. 

“Operasi lancar. Cuma 
Cecilia sempat koma 8 hari. 

Di ICU 2 minggu lebih, di 
ruang perawatan 2 minggu 
lebih. Jadi para dokter bilang 
Cecilia harus dirawat 4-6 
bulan. Tapi dengan izin Tuhan 
Ceilia nggak sampai 2 bulan 
di rumah sakit, cuma 1 bulan 
satu hari,”  tuturnya.

Seska mengungkapkan 
rasa syukurnya,  sebab 
sebelumnya akibat kelainan 
jantung kondisi puteri semata 
wayangnya itu sangat lemah 
sehingga rentan penyakit 
seperti demam dan panas. 

Kelainan jantung yang 
diderita gadis kecil kelahiran 
10 April 2009 ini diketahui 
setelah ia berusia setahun. 
Hal tersebut berawal dari 
kecurigaan Seska akan berat 
badan sang anak yang tidak 

kunjung bertambah sejak lahir 
yaitu 3,5 kg. Cecilia kemudian 
dibawa ke dokter spesialis 
anak hingga dirujuk ke dokter 
spesialis jantung. Hasilnya ia 
didiagnosa menderita kelainan 
jantung dan disarankan untuk 
operasi secepatnya. Diagnosa 
tersebut diperkuat lagi dengan 
kondisi f isik yang rawan 
penyakit, berbeda dengan 
anak-anak lain sebayanya.

Namun demikian, Antonio 
hanyalah kepala keluarga 
yang berpenghasilan rendah. 
Ia bekerja sebagai buruh 
serampangan di Manado. 
Sementa ra  b iaya  yang 
dibutuhkan untuk operasi 
Cecilia itu tidaklah sedikit. 

Rasa sedih dan bingung 
yang meliputi keluarga Cecilia 

akhirnya terhapuskan setelah 
bertemu dengan pihak Perta-
mina  yang mengulurkan 
bantuannya. “Awalnya kami 
bertemu dengan Pertamina 
Manado. Kemudian kami 
dirujuk ke Pertamina pusat 
Jakarta, karena Cecilia hanya 
bisa dioperasi di Jakarta 
yang peralatannya lebih baik 
daripada Manado,” tutur 
Seska.

Cecilia kini terlihat lebih 
sehat dar i  sebelumnya.
Begi tu pula kedua orang 
tuanya yang terlihat sangat 
bahagia. Rencananya Cecilia 
kembali menjalani operasi 
mata yang diakibatkan dari 
kelainan jantungnya pada 
tahun depan.•saHrul HaeTaMY 
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menyerahkan tas kepada Cecilia Silvia Van Hemert yang telah dibantu 
Pertamina karena menderita kelainan jantung.
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CSR Award untuk RU IV Cilacap
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Tabung Pohon 
di Gunung Marapi dan 
Danau Singkarak

TeMbilaHan – Sejak kabut 
asap yang menyelimuti Provinsi 
Riau, kualitas udara dirasakan 
semakin buruk. Apalagi de-
ngan tidak adanya hujan 
beberapa minggu terakhir ini 
di kota Tembilahan.

Masker untuk Pekerja dan Mitra TBBM Tembilahan
 Untuk mengantisipasi 

agar tidak ada pekerja yang 
terkena penyakit pernafasan, 
Manajemen TBBM Tembilahan 
melaksanakan pembagian 
masker kepada se luruh 
pekerja beserta mitra kerja di 

lingkungan TBBM Tembilahan, 
pada akhir Juni lalu.

 Melalui acara Safety 
Br ie f ing  yang d iadakan 
setiap pagi, masker tersebut 
dibagikan kepada seluruh 
pekerja dan mitra kerja. 

Mereka  d i imbau  un tuk 
menjaga kesehatan dan bagi 
yang bekerja dilapangan agar 
selalu menggunakan masker 
menyusul banyaknya kabut 
asap yang melanda Provinsi 
Riau.•Mor i

cilacap – RU IV Cilacap 
berhasil meraih CSR Award 
Tingkat Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2013. Penghargaan 
tersebut diserahkan langsung 
oleh Gubernur Jawa Tengah 
H. Bibit Waluyo yang diteri-
ma oleh Legal & General 
Affairs Manager RU IV Eko 
Hernanto. 

Penghargaan tersebut 
diraih RU IV Cilacap setelah 
meng iku t i  se leks i  CSR 
Award Dunia Usaha mewakili 
Kabupaten Cilacap yang 
diselenggarakan oleh Dinas 
Sosial Provinsi Jawa Tengah.

K e p e d u l i a n  R U  I V 
Cila cap dapat dilihat dari 
kepedul iannya terhadap 
pengentasan kemiskinan 
dengan menyelenggarakan 
pelatihan las listrik, pelatihan 
teknisi komputer dan bordir 
untuk pemuda-pemudi , 
pe l a t i han  se l am un tuk 
pemuda maritim, pelatihan 
menjahit untuk ibu-ibu, pe-
latihan budidaya kambing, 
pelatihan hasil olahan pangan 
tradisional. 

Sementara untuk mem-
bantu masyarakat yang ter-
lantar, bantuan yang dibe-
rikan RU IV Cilacap me liputi 
bantuan untuk kegiatan 
da lam rangka  HALUN 
(Hari Lanjut Usia), bantuan 

plaju – Program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
RU III Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat mengadakan  
pe lat ihan tekn is i  motor  
pemuda  tamatan  SMK 
d i  l i ngkungan  ope ras i 
perusahaan. Acara dibuka 
oleh Public Relations Section 
Head RU III Makha sin di 
gedung  Yamaha Indrapura 
Palembang,   pada (1/8). 

suMbar - Pertamina menabung 129 ribu 
pohon di Kawasan Gunung Marapi dan Danau 
Singkarak, Tanah Datar, Sumatera Barat. 
Penanaman pohon perdana pada Selasa (20/8) 
di Jorong Baiang, Nagari Malalo, Kecamatan 
Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, 
Sumatera Barat. 

Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadique 
turut melakukan penanaman perdana dengan 
didampingi oleh CSR Manager Pertamina Ifki 
Sukarya, Branch Manager Pertamina Sumbar-
Riau Freddy Anwar, Muspida/Muspika dan 
tokoh masyarakat.

 Ifki Sukarya mengemukakan, Program 
Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina 
ini merupakan bukti komitmen Pertamina dalam 
bidang pelestarian lingkungan. Program 100 
Juta Pohon Pertamina ini juga mendukung 
program 1 miliar pohon milik Pemerintah. 

 “Program ini memiliki beberapa manfaat 
bagi masyarakat dan l ingkungan, yaitu 
konservasi lahan kritis, mengurangi CO2 dan 
pemberdayaan masyarakat,” imbuhnya.

 Program ini dilakukan di tiga titik yang 
berbeda, yaitu Nagari Panyalaian, Nagari Sungai 
Jambu dan Nagari Malalo. 

 “Bekerjasama dengan Galapagos, kami 
telah melakukan studi komprehensif sebelum 
memutuskan jenis pohon yang ditanam,” 
ungkap Freddy Anwar.

 Ditambahkannya dengan suburnya bibit 
pohon di lokasi pembibitan, penabungan pohon 
ini akan berhasil sampai pohon besar dan tidak 
mati di tengah jalan.

 Di Nagari Panyalaian akan ditanam 47 ribu 
pohon surian, 5 ribu mahoni dan 2 ribu trembesi 
yang akan ditanam di areal seluas 75 hektar. 
Di Nagari Sungai Jambu, akan ditanam 62 ribu 
surian, 10 ribu mahoni dan 2500 trembesi di 
areal seluas 100 hektar. Khusus Nagari malalo, 
akan ditanam 20 ribu dalu dalu dengan luas 
areal 33 hektar.

 Selain menabung pohon, banyak program 
CSR Pertamina di bidang lingkungan hidup, 
antara lain kampanye dan pemanfaatan 
biopori, pembersihan lingkungan, uji emisi, 
pengembanga biogas, rehabilitasi hutan 
mangrove, kampanye energi bersih dan ramah 
lingkungan, serta sosialisasi dan edukasi budaya 
ramah lingkungan bagi generasi muda.

 Adapun selain bidang l ingkungan, 
bidang CSR Pertamina adalah pendidikan, 
kesehatan, infrastruktur, bencana alam dan 
kemandirian.•Mor i 

kegiatan Pertuni (Persatuan 
Tuna Netra Indonesia) dan 
bantuan untuk Panti Wreda 
Slarang. Sedangkan di bidang 
kecacatan melalui CSR Bidang 
Kesehatan RU IV Cilacap 
memberi bantuan operasi 
jantung untuk 17 anak cacat 
jantung bawaan yang berada 
di Kabupaten Cilacap. 

Selain itu, RU IV Cilacap 
juga concern memberikan 
bantuan di Kampung Laut 
berupa pembangunan mad-
rasah, bantuan untuk kegiatan 
sosial seperti sedekah laut dan 
karang taruna, pembangunan 

tempat pertemuan warga, 
konservasi segara anakan 
melalui penanaman mangrove 
sebanyak 500.000 bibi t 
pada 2012 – 2013, bantuan 
pemberdayaan masyarakat 
untuk budidaya kepiting dan 
ikan. 

Di bidang ketunaan RU 
IV Ci lacap member ikan 
konsultasi psikologis dan 
pendidikan agama serta 
penyuluhan dan pelatihan 
kepada beberapa wanita 
pekerja seks untuk beralih 
kepada peker jaan yang 
produktif sesuai minat dan 

bakatnya. seperti pelatihan 
tata rias dan kecantikan. 

Kemudian untuk korban 
t indak kekerasan RU IV 
Cilacap memberikan Rumah 
Sehat Sederhana berukuran 
7 X 6 meter kepada Ibu Siti 
Badriah warga Tritih Cilacap. 
Sedangkan untuk bantuan 
korban bencana beberapa 
kegiatan Pertamina Peduli 
yang telah dilakukan yaitu 
bantuan korban bencana 
alam di Cimanggu, Majenang, 
Sidareja, dan korban bencana 
Gunung Merapi di Magelang, 
dan sebagainya.•ru iV

Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo  menyerahkan CSR Award untuk RU IV kepada Legal & General Affairs Manager 
RU IV Eko Hernanto.

Pelatihan Teknisi Motor di Plaju
M a k s h a s i n  d a l a m 

sambutannya antara lain 
mengatakan ,  pe la t i han 
diadakan atas kerjasama CSR 
RU III dengan PT Thamrin 
Brothers Palembang diikuti 
25 peserta yang berasal dari 
Kecamatan Plaju, Seberang 
U lu  I I  Pa l embang  dan 
Kecamatan Banyuasin.  

Dikatakan Makhasin, 
peserta pelatihan merupakan 

pemuda  tamatan  SMK  
yang tidak melanjutkan ke 
perguruan tinggi, sehingga 
membutuhkan keterampilan 
otomatif yang pada akhirnya 
dapat memiliki teknisi yang 
andal dan dapat membuka 
lapangan pekerjaan.

Pada kesempatan tersebut 
Makhasin berharap kepada 
para peserta untuk mengikuti 
dan menyerap ilmu dengan 

bersungguh-sungguh, karena 
ini merupakan suatu peluang 
dalam meraih cita-cita. 

Sementara itu GM After 
Sales PT. Thamrin Brothers, 
Billy Leonardi mengatakan, 
pihaknya menyambut  baik  
program yang dilakukan RU III,  
yang memiliki kesamaan visi 
dan misi dalam memajukan 
anak bangsa melalui pelatihan 
teknisi motor.•ru iii
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TransForMasi

Tampilan Baru
Security Cap
Mesran Super
jakarTa - Untuk lebih meningkatkan pengamanan 
botol terhadap pemalsuan produk, Pertamina Pelumas 
melakukan perubahan terhadap bukaan tutup botol 
pelumas Mesran Super.

“Perubahan ini juga dimaksudkan agar pelumas 
tidak mudah bocor karena kerekatan sambungan 
tutup dengan botol lebih sempurna dibanding dengan 
sistem ulir.  Penerapan security cap baru ini dikuatkan 
dengan Hak Paten untuk produk Pelumas Pertamina, “ 
tutur Christina CH Simorangkir, Asisten Manager Brand 
Communications Unit Lubricants. 

Perbedaan antara tutup botol yang lama (botol 
gen IV) dengan botol  yang baru menurut Christina 
sangat mudah dikenali. Karena bila pada botol lama, 
cara membuka tutup botolnya adalah cukup dengan 
cara diputar atau diulir, sedangkan pada kemasan 
baru menggunakan security cap yang dibuka dengan 
menggunakan obeng pipih.

“Siapkan obeng pipih, lalu letakkan obeng tersebut 
pada lekukan security cap. Kemudian tekan obeng 
sampai menembus kedalam kira-kira 1 cm. Setelah itu, 
cungkil keluar security cap-nya. Kalau sudah terbuka, 
tinggal menuang pelumas ke dalam mesin kendaraan  
atau ruang pelumas,“ jelas Christina.

Dengan sistem ini, secara otomatis botol pelumas 
yang sudah dibuka  akan rusak pada tutupnya. 
Oknum-oknum yang biasa memalsu pelumas dengan 
cara mengisikannya ke dalam botol bekas pun tidak 
akan bisa melakukan pemalsuan lagi.

Pertamina sendiri bukan pertama kali ini melakukan 
inovasi untuk melindungi konsumennya. Beberapa 
waktu lalu, botol-botol pelumas Pertamina juga 
dilengkapi dengan nomor bath menggunakan sinar 
laser (lasser maker). Nomor ini diletakkan pada leher 
dan tutup botol.   

“Jadi bila pelumas itu masih baru, maka kombinasi 
nomor bath yang tertera di leher botol dan tutup botol 
harus sama dan posisinya harus sejajar. Bila sudah 
dibuka – apalagi sudah beda tutup, maka posisinya 
tidak akan bisa sejajar lagi,” tambah Christina.

Namun ternyata hal ini masih tidak sepenuhnya 
membuat jera para pemalsu. Mereka tetap saja 
melakukan pemalsuan isi. Biasanya pelumas-pelumas 
palsu itu dijual di kios-kios kecil di pinggiran.•peluMas/
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Gugus CIP Non Teknis & Kantor Pusat 
Siap unjuk Gigi

oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Hilda Yanti -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

QM Awareness di MOR V Surabaya : 
Proses Yang Tiada henti

No. 35
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Fungsi Quality Management Direktorat Umum kembali melakukan persiapan Forum Presentasi 
CIP Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat 2013. Salah satunya adalah dengan melaksanakan rapat 
monitoring Gugus CIP pada hari Senin, 26 Agustus 2013. Rapat yang dihadiri oleh Pekerja perwakilan 
Gugus membahas mengenai ketentuan dan persyaratan sebagai peserta Forum Presentasi CIP, progress 
pelaksanaan CIP yang dilakukan oleh 39 Gugus, dan rencana pelaksanaan audit. 

Persyaratan keikutsertaan Gugus dalam Forum Presentasi CIP telah disampaikan kembali oleh Fungsi 
Quality Management Dit. Umum antara lain:
1. Ide inovasi dan penyelesaian permasalahan harus terimplementasi mengikuti konsep PDCA (Plan-

Do-Check-Action) dan metode DELTA (Delapan Langkah Tujuh Alat);
2. Gugus harus melaporkan kegiatan CIP dalam format risalah CIP;
3. Risalah dapat diajukan menjadi peserta presentasi apabila telah dilengkapi bukti audit kegiatan, audit 

implementasi dan telah diterapkan;
4. Risalah yang  menyatakan value creation lebih dari satu miliar rupiah harus disertai bukti verifikasi 

dari fungsi keuangan atau fungsi lain yang relevan; dan
5. Risalah yang telah disajikan dalam forum presentasi harus diunggah dalam portal KOMET sebagai 

aset pengetahuan Perusahaan.
38 dari 39 Gugus telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan siap melaju ke Forum Presentasi CIP 

Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat 2013. Sementara satu Gugus harus bersabar menyelesaikan tema 
bahasannya untuk dapat berpartisipasi dalam Forum Presentasi tahun depan. 

Diharapkan dengan berpartisipasinya 38 Gugus CIP tersebut dalam Forum Presentasi CIP Direktorat 
Non Teknis dan Kantor Pusat tahun 2013 akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh Fungsi di 
lingkungan Kantor Pusat bahwa kegiatan perbaikan berkelanjutan telah tumbuh berkembang tidak hanya 
di sentra operasi/produksi Perusahaan tetapi juga di lingkungan Kantor Pusat. Kami harap partisipasi 
Gugus dan Fungsi dapat meningkat di tahun-tahun mendatang. 

Keep Innovating! Keep Improving!•

Surabaya! siapa yang tak kenal kota yang dikenal 
dengan sebutan kota Pahlawan. Surabaya dikenal juga  
dengan kota Metropolitan kedua setelah Jakarta, pusat 
bisnis, perdagangan dan pendidikan. Ditengah hiruk pikuk 
persiapan pemilihan Gubernur Jawa Timur, tim Quality 
Management pada tanggal 23 Agustus 2013 bertempat 
di kantor MOR V Surabaya berkesempatan melaksanakan 
quality management awareness (QM Awareness)  terkait 
dengan empat pilar kegiatan Quality Management.

QM Awareness merupakan salah satu rekomendasi 
dan agenda kegiatan yang telah disepakati dalam 

Quality  Management Forum (QMF) akhir 
tahun 2012 yang lalu.  Saat itu, Insan 
Mutu berkomitmen untuk mendukung 
dan memberikan kontribusi nyata kepada 
perusahaan melalui empat pilar kegiatan 
yaitu continuous improvement program 
(CIP), standardization management (SM), 
quality management assesment (QMA) dan 
knowledge management (KOMET).

Acara pembukaan dan kata sambutan 
disampaikan oleh Adriwal - Asisten Manager 

Quality Improvement Program General Affairs Directorate, memberikan penjelasan bahwa 
tujuan diselenggarakannya QM Awareness antara lain untuk memberikan pemahaman 
kepada Pekerja di MOR V  akan manfaat 
yang didapat dengan melibatkan diri 
dalam kegiatan quality management. 
Empat pilar kegiatan QM  mulai dari filosofi, 
pencapaian, serta target yang ingin dicapai 
dimasa yang akan datang disampaikan 
juga melalui pemutaran video QM profile.

Selanjutnya Made Ari Putra - Business 
Support Manager Region V mewakili 
tim manajemen menyatakan siap untuk 
menindaklanjuti program yang yang 
telah disampaikan oleh tim QM dengan 
menghimbau kepada para pekerja di lingkungan MOR V Surabaya agar berperan 
aktif dalam kegiatan quality management melalui empat pilar kegiatan, serta akan 
menyampaikan dan berharap kepada tim manajemen  untuk memberikan dukungannya 

kepada para pekerja.
QM Awareness MOR V Surabaya telah 

usai. Bukan berarti  program awareness 
berakhir juga. Seluruh fungsi QM  baik korporat 
maupun direktorat akan bekerjasama untuk 
melaksanakan awareness di lain tempat dan 
kesempatan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka 
menjadikan CIP sebagai sistem penyelesaian 
permasalahan & ide inovasi, SM sebagai 
pedoman bekerja sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan  oleh perusahaan, 

QMA sebagai alat untuk mengukur performance perusahaan agar menjadi lebih baik, 
serta KOMET sebagai media untuk sharing dan berbagi pengetahuan  dapat menjadi 
salah satu pilar utama mewujudkan Pertamina menjadi perusahaan berkelas dunia.

Insan Mutu !!!   Semangat ...Hebat !!!  
Pertamina !!!..Jaya..Jaya..!!!•
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Juru Teknik eks Outsourcing Dilantik
sungai gerong –  Vice President Pertamina Learning Center 

(PLC) Hasnil Rasyid menutup secara resmi Program Bimbingan Kerja 
Juru Teknik (BKJT) Eks Outsourcing Tahun 2012. Acara berlangsung di 
Gedung Arimbi HSE Training Center Sungai Gerong, Selasa (23/7). 

Hasnil Rasyid berharap kepada peserta untuk fokus pada era 
percepatan transformasi Pertamina, mengingat  latar belakang peserta  
sudah cukup lama berinteraksi dengan Pertamina dan diperkuat lewat 
program yang telah diikuti.

Sementara Senior Officer BPS Training Wahyudi mengatakan, 
program BKJT diikuti oleh 58 peserta yang bertujuan mempersiapkan 

calon pekerja melalui program pembinaan dengan pola pembelajaran 
yang terstruktur dalam membentuk pola pikir kerja serta mempersiapkan 
tenaga operator profesional di bidangnya sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan.

Bendi Andriansyah, Irvan Saputra, dan Hary Setiawan sebagai 
peserta terbaik dan peserta BKJT lainnya mendapatkan ucapan selamat 
dari Vice President PLC Hasnil Rasyid, Act. GM RU III Mahendrata 
Sudibja, HR Refinery Manager diwakili Sugiyarto, Manajer HSE TC 
Sungai Gerong Renaldi M Fattah, serta tim manajemen RU III.•ru iii

  
SINOPSIS

Semua orang tahu dan hampir 
semua orang pernah mencoba Kopi 
dan Kafein, ya sebab dalam realita 
kehidupan kopi dan kafein sudah 
menjadi bagian dari gaya hidup, 
dari hal tersebut timbul pertanyaan 
apa yang ada dalam benak manusia 
sehingga mereka berpikir bahwa 
hal – hal menyenangkan di sekeliling 
mereka merupakan penyebab 
penyakit? Apapun jawabannya, 
semua jenis stimulan (terutama 
kopi dan kafein) berada di puncak 
daftar pembawa penyakit tersebut, 
terlepas dari kurang  nya fakta 
mengenai efek negatifnya bagi 
kesehatan. 

Untuk mengetahui apa saja 
manfaat kafein maka ada beberapa 
macam. Cara yang pertama 
adalah kita dihadapkan dengan 
mitos yang menyebutkan salah 
satunya mengkonsumsi kafein 
akan menurunkan rasa cemas atau 
depresi dibandingkan dengan yang 
tidak mengkonsumsinya. Penjelasan 
tersebut berasal dari mitos.

Bagaimana dengan penelitian 
secara diam-diam yang pernah 
dilakukan? Salah satu penelitian 
yang pernah dilakukan oleh ilmuwan 
adalah kafein secara kognitif akan 
menajamkan logika seseorang, daya 
ingat, konsentrasi dan sigap dalam 
keputusan. Selain itu, kafein dapat 
meningkatkan ketenangan dan 
memompa rasa percaya diri, dari 
segi fisik kafein dapat meningkatkan 
kecepatan, daya tahan, dan energi 
yang optimal. Kafein juga dapat 
melindungi sel tubuh terutama 
se l  o tak ,  pene l i t i an  te rsbut 
merupakan hasil yang tentunya 
dapat memberikan masukan bagi 
kita yang sudah ataupun belum 
mengkonsumsi kafein dan kopi.

Buku yang ditulis oleh Bennett 
A l an  We ibe rg  i n i  mencoba 
member ikan in formas i  yang 
baik bagi pembaca yang sudah 
mengkonsumsi kopi maupun yang 
belum. Tentunya sedikit demi sedikit 
pandangan negatif terhadap kopi 
dan kafein akan berubah menjadi 
positif dalam mengkonsumsi kopi 
atau kafein.• perpusTakaan
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halal Bihalal PWP Direktorat Gas

No. 35
Tahun XLIX, 2 September 2013

bandung - “Semoga dengan silaturahmi ini bisa menjadi sarana 
untuk saling memaafkan, saling mengenal sehingga tercipta 
keakraban antar sesama anggota PWP. Sehingga semakin solid 
dalam menjalankan organisasi PWP, khususnya di Direktorat 
Gas,” demikian disampaikan oleh Rinie Hari Karyuliarto saat acara 
silaturahmi PWP Direktorat Gas (21/8). Selain dihadiri anggota PWP 
Dit. Gas, acara ini juga dihadiri oleh mantan pengurus PWP seperti 
Ibu Ariffi Nawawi. Rinie berharap nilai-nilai Ramadan yang sudah 
berlalu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai 
anggota PWP maupun sebagai istri pendamping suami pekerja 
Pertamina. Acara yang berlangsung di Bandung tersebut juga 
diisi dengan ceramah  tentang pentingnya silaturahmi dan diakhiri 
dengan lomba-lomba serta penyerahan doorprize.• kunToro

jakarTa – Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat Umum,  
Patra Jasa dan Pelita Air Service bersilaturahmi dan bersalam-
salaman pada Halal Bihalal 1434 H yang dilaksanakan di Gedung 
Patra, Simprug, Jakarta, pada Senin (26/8). Acara ini dihadiri oleh 
Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Yuni Budi Djatmiko dan jajaran 
dari Anak perusahaan. Acara ini merupakan ajang silaturahmi  setelah 
Idul Fitri 1434H.•priYo WidiYanTo

jakarTa – Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 bahwa keterbukaan informasi publik merupakan 
sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu 
yang berakibat pada kepentingan publik. 

Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara menjadi badan 
publik artinya diwajibkan untuk memberikan informasi publik dengan 
standar layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan Komisi 
Informasi No. 1 tahun 2010 yang semula adalah Pedoman Keterbukaan 
sebagai Perusahaan Publik dan telah diperbaharui menjadi Pedoman 
Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Berlangsung di Ruang Rapat Corporate Secretary Gedung Perwira 
6, Senin (29/7) seluruh jajaran di fungsi Corporate Secretary Pertamina 
hadir mengikuti sosialisasi mengenai layanan informasi publik. 

Menurut Vice President Communication Pertamina, Ali Mundakir 
sosialisasi ini dinilai penting menilai mengingat Pertamina sebagai 
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Silaturahmi 
PWP Direktorat umum

Sosialisasi Layanan Informasi Publik
perusahaan BUMN yang sangat krusial terhadap informasi publik. 
“Berbagai pihak sudah mencoba untuk mendapatkan informasi dari 
kita dan jika kita sudah tahu dasar hukumnya maka semakin kita 
firm dalam menjawab atau melayani permintaan informasi diluar dari 
kewajaran,” ucapnya.

 Dalam kesempatan tersebut Manager Data & Informasi Pertamina, 
Ghanapati  Sj. Satyani memaparkan perihal yang terkait Pedoman 
Pengelolaan Layanan Informasi Publik mulai dari latar belakang hingga 
kepada proses hukum yang berlaku. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon 
informasi. Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai PPID di Pertamina adalah 
VP Communication yang bertanggung jawab terhadap informasi 
publik.•irli karMila
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Pertamina MOR IV Cup : 
Ajang unjuk Prestasi 
Bibit Voli Junior
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Presiden Direktur PT Pertamina EP 
Kunjungi Sangasanga field
sangasanga-  Presiden Direktur PT Pertamina EP, Syamsu 
Alam mengadakan kunjungan ke Sangasanga Field pada Senin, 29 
Juli 2013. Syamsu beserta rombongan melakukan Management 
Walk Through (MWT) di Area Samboja dan Sangasanga. Ia 
mengapresiasi kinerja Pertamina EP Sangasanga Field yang 
hasil produksi migasnya menjadi backbone bagi PT Pertamina 
EP. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolik Syamsu Alam 
menyerahkan bantuan senilai Rp 119,3 juta kepada Karang Taruna 
Desa Sarijaya Kecamatan Sangasanga. Selain itu, diserahkan 
pula santunan berupa paket sembako senilai Rp 125 juta untuk 
500 janda fakir miskin serta anak yatim piatu yang berasal dari 
beberapa desa di Kecamatan Sangasanga, Kecamatan Samboja 
dan Kecamatan Anggana.•Field sangasanga

Sertifikasi Open Water Tim PHE Diving Club
jakarTa— Manager Relations PHE Sugeng Haryanto melepas Tim PHE 
Diving Club untuk mengikuti sertifikasi openwater di Kepulauan Seribu, pada 
Juni lalu. ”Saya harapkan agar tetap menjaga HSSE, berangkat dengan 
semangat, dan pulang dengan membawa hasil berkelanjutan. Kita memiliki 
aset yang beroperasi di area lepas pantai. Dengan ada PHE Diving Club, 
akan membantu untuk memberikan input kepada perusahaan mengenai 
apa yang menjadi kebutuhan warga pesisir dan issue lingkungannya,” ujar 
Sugeng. Menurut Wisang Darmasto, instruktur yang mendampingi tim, 
kegiatan sertifikasi openwater adalah kegiatan awal untuk menambah 
kemampuan dan meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan 
keselamatan bawah air. •pHe

Bedah Buku “Dari Pangkalan Brandan 
Migas Indonesia Mendunia”

jakarTa – Perpustakaan Pertamina kembali mengadakan 
acara bedah buku, pada (4/7). Menghadirkan narasumber 
Hadi Daryono dan  Hermanses Akuanbatin, buku berjudul 
Dari Pangkalan Brandan Migas Indonesia Mendunia dibahas 
tuntas. Data & Information Manager Pertamina Ghanapati Sj. 
Satyani yang juga menjadi moderator mengatakan kegiatan ini 
dimaksudkan untuk menambah wawasan kepada seluruh insan 
Pertamina. Acara dihadiri oleh puluhan penikmat buku yang 
berasal dari dalam dan luar Pertamina. •rianTi okTaVia
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Peserta Pusdiklat Migas Kunjungi 
Kilang Ru VI Balongan
balongan - Sebanyak 15 peserta Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Minyak dan Gas (Pusdiklat Migas) Cepu mengunjungi 
kilang RU VI Balongan, (19/6). Mereka ingin mengenal lebih 
jauh tentang kilang minyak RU VI  sebagai kilang yang memiliki 
nilai strategis di tanah air. Rombongan disambut oleh Legal & 
General Affairs Manager RU VI A Rendra Wachyand di ruang 
rapat OPI. Mereka mendapat penjelasan seputar kilang RU VI 
dari Public Relation RU VI Muslim Dharmawan. Ketua rombongan 
Ikhsan Kholis berharap kunjungan tersebut dapat meningkatkan 
kompetensi tenaga kerja sub sektor migas untuk berkompetisi 
melalui mekanisme ekonomi pasar.•ru ViFo
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PMC Berbagi dengan Yatim Piatu Al-Khafi
jakarTa— Puluhan bikers Pertamina Motor Club (PMC) pada 1 Agustus 
lalu melakukan kegiatan buka puasa bersama dengan 90 anak yatim/piatu 
di Yayasan Al-Khafi Cabang Jakarta Pusat. Menurut Sutrisno, Ketua Umum 
PMC menjelaskan kegiatan merupakan bagian dari misi sosial PMC.  “Ke 
depannya kami akan rutin menyelenggarakan acara serupa bukan hanya 
disini saja, tapi juga di tempat lain. Kami berharap bantuan kami yang 
jumlahnya tidak seberapa, bisa bermanfaat untuk mereka,” ujarnya.  Acara 
ini juga turut didukung oleh  Enduro 4T, Pertamax, PT Pertamina Patra Niaga 
dan PT Pertamina Hulu Energi. •pMc
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blora-Riuh penonton bergemuruh di dalam 
gelanggang olahraga Mustika saat pukulan smash 
tajam Aang Anggita (17) memastikan timnya SMA 
Muhamadiyah Todanan menjuarai Pertamina MOR 
IV Cup untuk kategori putra.

Sebanyak 30 tim (16 tim putra dan 14 tim 
putri) dari sekolah-sekolah tingkat SLTA wilayah 
Kabupaten Blora berkompetisi dalam turnamen 
yang digelar selama dua hari, pada  tanggal 21-22 
Agustus 2013. Setelah melewati babak penyisihan 
dan berhasil menyisihkan tim-tim lain, partai final 
invitasi bola voli pertama ini menyajikan partai final 
yang seru antara SMA Muhammadiyah Todanan 
melawan SMKN 1 Blora di kategori putra serta SMK 
Kozhinnatul Ulum Todanan melawan Madrasayah 
Aliyah Kartoyodo Kedungtuban di  kategori putri.

Akhirnya melalui pertarungan yang ketat, SMA 
Muhammadiyah Todanan untuk kategori putra dan 
SMK Kozhinnatul Ulum di kategori putri berhasil 
membawa pulang Pertamina MOR IV Cup 2013. 

“Saya sangat bersyukur tim saya bisa menjuarai 
turnamen ini, hasil kerja keras kami berlatih 
terbayarkan. Terimakasih untuk pelatih teman-
teman, dan Pertamina untuk kebahagiaan ini.” 
Papar Aang, yang juga merupakan atlit bola voli 
pekan olahraga pelajar nasional (POPNAS) dengan 
suara terbata-bata.

Menurut Widodo Budi Suprasto, Pjs. GM 
Pertamina Marketing Operation Reg.IV Jateng & 
DIY, kegiatan ini merupakan komitmen Pertamina 
sebagai perusahaan nasional yang peduli akan 
perkembangan anak bangsa di bidang olahraga 
khususnya olahraga bola voli.  “Kami sangat 
mendukung acara ini, apalagi event ini baru pertama 
kali diadakan di Jateng & DIY. Hal ini merupakan 
tindak lanjut dari kegiatan Direksi Mengajar yang 
dilakukan oleh DIrektur M&T di Cepu dan sesuai 
dengan komitmen Pertamina dalam  mendukung 
pengembangan dunia olahraga bola voli di tanah 
air,” jelas Widodo.

Komitmen Pertamina dalam mendukung 
kemajuan dunia olahraga di tanah air tidak hanya 
dibuktikan melalui kegiatan ini saja. Di wilayah 
Jateng & DIY pada tahun 2012, Pertamina MOR IV 
sukses menggelar turnamen sepakbola antar SLTP 
se-Jateng & DIY serta memberikan penghargaan 
bagi atlit-atlit karate berprestasi. Untuk tingkat 
nasional  Pertamina berkomitmen menghasilkan 
bibit-bibit pesepakbola nasional usia dini melalui 
program Pertamina Soccer School. 

Untuk bidang olahraga voli, Tim putra dan putri 
Pertamina juga berkompetisi di Proliga Voli dengan 
nama tim Jakarta Pertamina Energi.•Mor iV
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PGE dan Konsorsium 
Bangun Kamojang unit V

Program CSR 
PhE  WMO 
Menarik Perhatian
jakarTa - Program Corporate Social and 
Responsibility (CSR) PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) mendapatkan dukungan penuh Pemerintah 
Daerah. Seperti terlihat dalam kunjungan Bupati 
Bangkalan Makmun ke stan pameran CSR 
PHE WMO pada Forum IPA ke-37 di Jakarta 
Convention Center (JCC), belum lama ini. 

Makmun sangat berterima kasih atas 
program CSR PHE WMO. “Program sosial 
perusahaan untuk masyarakat ini sangat 
membantu Pemerintah Daerah, terutama 
masyarakat dan pengusahan kecil dalam 
permodalan dan pemasaran hasil kerajinan lokal. 
Upaya Pemda belumlah cukup tanpa bantuan 
CSR ini. Untuk itu saya sangat berterima kasih 
dan mendukung kegiatan PHE WMO dalam 
eksplorasi dan CSR-nya”. Pada kesempatan 
tersebut, Makmun juga menyempatkan diri 
berdialog langsung dengan perajin batik yang 
menjadi binaan PHE WMO.

Rantila, perajin batik Madura mengungkapkan 
kegembiraannya menjadi salah satu perajin 
binaan PHW WMO. “Saya membatik merupakan 
warisan orang tua saya. Namun dulu saya sangat 
kesulitan dalam permodalan dan pemasarannya. 
Sejak bergabung menjadi mitra binaan PHE 
WMO usaha saya semakin maju bahkan 
kewalahan karena banyaknya order”.

Stan pameran CSR PHE WMO yang 
memamerkan batik khas Madura ini juga 
mendapatkan kunjungan dari siawa-siswi SMK 
1 Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa 
Timur. “Saya tadi melihat-lihat stan PHE WMO 
dan Pertamina. Saya senang karena dapat 
melihat dan mendengarkan presentasi tentang 
eksplorasi minyak yang ada di daerah asal 
saya. Tadi juga ada pembuatan batik Madura di 
pameran ini” ungkap Zaimah siswi Kelas 1.•pHe
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In house Training Bagi Pekerja dan Pekarya PEP field Papua
sorong, papua baraT 
- PT Pertamina EP (PEP) 
Asset 5 Field Papua menye-
lenggarakan in house training 
pada (18/7-19/7). Pelatihan 
d i ikut i  30 peker ja  dan 
pekarya PEP Field Papua 
di ruang rapat kantor PEP 

Field Papua. Acara dibuka 
oleh Papua Field Manager 
Gunawan Zafri.

A s i s t e n  M a n a g e r 
HR, Nuri Angkasa Riau, 
menyampaikan, “Pelatihan 
ini merupakan komitmen 
kami untuk mendukung 

Berdasarkan Productivity 
Index” oleh Pjs. Ast. Man. 
Petroleum Engineering Andi 
Famdiyazi dan “Basic Safety” 
oleh Ast. Man. HSSE Arif 
Budiarto. Sedangkan pada 
hari kedua, materi pelatihan 
disampaikan oleh Ast. Man. 

visi Pertamina EP menjadi 
perusahaan kelas dunia,” 
tambahnya.

Pada hari pertama, materi 
pelatihan yang disampaikan 
a d a l a h  “ P e n g e n a l a n 
Teknik Produksi  Dalam 
Upaya Optimasi Produksi 

Finance Mursali Mokodompit 
dengan tema “Business 
P ro c e s s  o f  F i n a n a c e 
Department for Non Finance 
Employee”.

“Dengan pelatihan ini, 
saya dapat lebih memahami 
proses bisnis yang terjadi di 

PEP Field Papua. Di samping 
itu, saya menjadi lebih tahu 
apa yang menjadi tugas dan 
kendala yang dihadapi fungsi 
lain di lapangan,” ujar salah 
satu peserta, Andi, dari fungsi 
L & R.•pep Field papua

sorong, papua baraT – 
PT Pertamina EP (PEP) Asset 
5 Field Papua menggelar 
sharing knowledge tentang 
ISO 9001, 14001, dan OHSAS 
18001 kepada pekerja baru 
PEP Field Papua, pada (18/6). 
Sharing knowledge diikuti oleh 
sekitar 20 pekerja baru dari 
BKOPM 2012 dan BPS 2012. 
Penjabaran tentang ISO 9001, 
14001, dan OHSAS 18001 
disampaikan oleh Diah Utari, 

jakarTa - Konsorsium 
PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE),  PT Rekayasa 
Industri (Rekin) dan Sumitomo 
Corporation  menandatangani 
EPCC Total Project  1 x 35 MW 
Kamojang Unit V  Agreement. 
Penandatanganan dilakukan 
pada Jumat (2/8). Signing 
di lakukan oleh Presiden 
Direktur PGE Adriansyah, 
Presiden Direktur Rekayasa 
Industri Ali Suharsono dan 
GM Sumitomo Corporation 
Kazushi Matsunoki di Kantor 
PGE, Menara Cakrawala, 
Jakarta.   

Adriansyah berharap yang 
sudah disepakati ini bisa 
dilaksanakan sebaik-baiknya, 
sesuai dengan tata waktu yang 
sudah disepakati bersama. 
“Dengan penandatanganan  
35 MW Total  Project di 
Kamojang ini, juga menandai 
langkah kecil kami untuk 
men capai target penambahan 
sekitar 600 MW dari total 
project yang sekarang sedang 
dilaksanakan di PGE,” kata 
Adriansyah. 

Adriansyah mengingatkan, 
target tambahan 600 MW 
harus dicapai tahun 2017. 
“Ini adalah langkah kecil ke 
arah sana, sekitar 5% dari 
total yang kami inginkan. 
Akan tetapi langkah kecil ini 
sangat berarti karena  kami 
harapkan ini signifikan untuk 
mengakselerasi project yang 
lain.”

Ia pun mengatakan  wa-
lau  pun kontrak ini ditan-
datangani  untuk jangka 
waktu 24 bulan, ia berharap 
ada percepatan dari schedule 
yang sudah d isepakat i 
tanpa mengorbankan sisi 
kualitasnya.

Sementara Ali Suharsono  
senang bisa berpartisipasi 
dalam pembangunan Ka-

mojang Unit V ini, apalagi 
Rekin juga ikut terlibat dalam 
pembangunan Kamojang 
Unit IV. 

 “Kami yakin proyek ini 
bisa sukses, karena untuk 
kami di Rekayasa Industri, 
ini adalah proyek ke-8 di 
bidang geothermal,”ujar Ali 
menegaskan.•urip HerdiMan 

kaMbali

Presiden Direktur PGE Adriansyah (tengah), Presiden Direktur Rekayasa Industri Ali Suharsono (kanan) dan GM Sumitomo 
Corporation Kazushi Matsunoki  (kiri) melakukan toast setelah menandatangani EPCC Total Project  1 x 35 MW Kamojang 
Unit V  Agreement.
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Sharing Knowledge Implementasi ISO dan OhSAS 
untuk Pekerja Baru PEP field Papua

Asset Method & Procedure 
Analyst PEP. 

D i a h  m e n j e l a s k a n , 
implementasi ISO dan OHSAS 
bertujuan untuk mendorong 
terciptanya proses kerja 
yang sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan untuk 
menjamin kualitas proses dan 
hasil kerja. “Implementasi ISO 
dan OHSAS bukan semata-
mata karena PT Pertamina 
EP butuh sertifikat, melainkan 

langkah awal untuk mencapai 
PEP world class,” ungkap 
Diah.

Sesi sharing knowledge 
implementasi ISO dilanjutkan 
dengan sesi pengendalian 
dokumen yang disampaikan 
oleh Wawan Riyantoko, Data 
Center Assistant Manager, dan 
Rony Felandha, Accountant 
Asset 5 Fungsi Controller 
PEP. 

“Secara umum, jenis 

do kumen dibagi menjadi 
dokumen asl i ,  dokumen 
copy terkendali, dokumen 
copy tidak terkendali, dan 
dokumen kadaluarsa. Bila 
revisi atas suatu dokumen 
muncul, dokumen lama wajib 
ditarik. Dokumen-dokumen 
yang hendak dimusnahkan 
wajib diberi tanda stempel 
kadaluarsa dan dibuat berita 
acara pemusnahannya,” tegas 
Wawan.•pep Field papua
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Peluncuran 
Buku Proper 
A Journey to Gold
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Pelatihan Guru PAuD di Sangasanga

jakarTa - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 
memberikan penghargaan kepada perusahaan 
yang memerhatikan lingkungan hidup dalam 
pengelolaan bisnisnya melalui program Proper. 
Kisah sukses dari 12 perusahaan peraih proper 
Gold atau  peringkat yang tertinggi ini dirangkum 
dalam sebuah buku berjudul “A Journey to Gold, 
Mencapai Proper Emas, Menyemai Kebajikan 
dan Melindungi Kehidupan” yang diluncurkan di 
Golden Ballroom Hotel Sultan (22/8). Launching 
buku ini dihadiri oleh menteri Lingkungan Hidup 
Prof.Dr. Balthsar Kambuaya, MBA. 

Dalam sambutannya Balthsar menyampaikan 
dengan adanya buku yang berisi best practice 
para peraih peoper emas ini diharapkan akan 
ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain untuk 
mengembangkan best practice tersebut sesuai 
dengan nilai nilai, sumber daya, karakteristik 
internal dan eksternal perusahaan.

Salah satu dari perusahaan peraih Gold 
tersebut adalah PT PGE Area Kamojang 
yang sudah mendapat Proper Emas Kinerja 
Pengelolaan Lingkungan Perusahaan selama 2 
tahun. Hal tersebut merupakan wujud keseriusan  
perusahaan dalam mendukung energi bersih 
dan ramah lingkungan yang bermanfaat  bagi 
kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Direktur utama PT PGE Adriyansyah 
mengatakan bahwa pihaknya dalam setiap 
pengelolaan usaha akan selalu memperhatikan 
kepentingan masyarakat baik itu kesejahteraan 
maupun lingkungan. “Walaupun penghargaannya 
penting, namun yang lebih penting adalah 
bagaimana memberi manfaat kepada masyarakat  
dalam setiap pengelolaan usaha sehingga akhirnya 
perusahaan akan memberikan kemakmuran bagi 
negara dan masyarakat” katanya.

Launching Buku “A Journey to Gold” ini  dikemas 
dalam bentuk talkshow yang menghadirkan 
para local heroes atau orang orang yang telah 
menunjukkan sinergi dengan perusahaan untuk 
menjaga kualitas lingkungan dan memberdayakan 
masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Talkshow 
dipandu oleh Presenter Andy F Noya. Dalam 
talkshow ini PT PGE menghadirkan Ibu Cicih 
pimpinan PKBM Annur  yang telah berperan 
dalam pembangunan pendidikan informal dan 
pemberdayaan masyarakat.•kunToro

sangasanga – PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangasanga 
bekerjasama dengan Dana Peduli Umat (DPU) Kalimantan 
Timur mengadakan Pelatihan Guru Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD), belum lama ini

Acara diisi oleh trainer H. Suriadi S.Hut, sebagai 
narasumber ini 106 guru yang terdiri dari 26 guru dari 4 PAUD 
di Kecamatan Sangasanga, 38 guru dari 4 PAUD di Kecamatan 
Anggana, 21 guru dari 4 PAUD di Kecamatan Muara Jawa 
dan 21 guru dari 4 PAUD di Kecamatan Samboja.

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen 

PT. Pertamina EP Field Sangasanga dalam mendukung 
program pemerintah di bidang pendidikan. Kegiatan pelatihan 
diharapkan mampu menyosialisasikan Kurikulum PAUD 
2013 sehingga setiap guru dapat menyesuaikan diri secara 
profesional. Saat ini pendidik dituntut untuk lebih dinamis dan 
kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran terhadap 
anak. Selanjutnya, dari kegiatan ini akan ada pendampingan 
terhadap PAUD dan peserta pelatihan selama 6 bulan.•pep 

Field sangasanga

sorong, papua baraT – 
PT Pertamina EP (PEP) Asset 
5 Field Papua dan Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya 
Alam (BBKSDA) Papua Barat 
menandatangani perjanjian 
ker ja sama pengelolaan 
kawasan konservasi Taman 
Wisata Alam (TWA) Sorong 
dan TWA Klamono, di ruang 
rapat kantor PEP Field Papua, 
pada (9/7). Penandatanganan 
perjanjian dilakukan oleh Papua 
Field Manager Gunawan Zafri 
dan Kepala BBKSDA Papua 
Barat Suyatno Sukandar. 

Gunawan Zafri berharap 
perjanjian ini dapat mem-
bangun kebersamaan dalam 

jakarTa - Kegiatan CSR 
RSPP   selalu menyelaraskan 
dengan kegiatan CSR PT 
Pertamina (Persero) dan CSR 
Pertamedika. Selain clino 
gigi dan fogging, kegiatan 
CSR RSPP mengarah pada 
beberapa aspek, seperti  
bakti sosial, sunatan massal, 
penyuluhan kesehatan di 
tingkat kecamatan, serta 
nantinya juga akan masuk ke 
posyandu.  

Dem ik i an  d i ka takan 
Kepala Manajemen Bisnis 
RSPP Syafik Ahmad ketika 
ditemui usai acara Program 
Clino Gigi Sehat Bersama 
Pertamina Tahun 2013 di 
kawasan Tanah Kusir, Jakarta 
Selatan pada  Kamis (22/8). 

Acara tersebut merupakan 
bagian dari kerja sama Program 
CSR Pertamina  dengan 
Pertamedika, yang mencakup  
penyuluhan dan pengobatan  
gigi di SDN Kebayoran Lama 

PEP field Papua Gandeng BBKSDA  
Kelola Konservasi Taman Wisata Alam

mewujudkan kelestarian alam, 
terutama di TWA Sorong dan 
TWA Klamono yang berada 
di wilayah kerja PEP Field 
Papua. Usaha pelestarian 
a lam d iharapkan dapat 
menggandeng masyarakat 
sekitar sehingga masyarakat 
sekitar turut merasakan 
m a n f a a t n y a  s e c a r a 
ekonomi dan menciptakan 
hubungan yang harmonis. 
“Penandatanganan perjanjian 
ini sebagai bentuk komitmen 
kami untuk mempertahankan 
PROPER Hijau yang telah 
diraih Field Papua pada tahun 
sebelumnya,” tambahnya.

Rencana ker ja  yang 

akan dilakukan diantaranya 
adalah melakukan pendataan 
terhadap tanaman maupun 
satwa yang menghuni TWA 
Sorong dan TWA Klamono. 
Setelah itu akan diarahkan 

pada konservasi tanaman 
maupun satwa langka untuk 
menjaga keberadaan tanaman 
maupun satwa tersebut.•pep 

Field papua

RSPP Peduli Kesehatan Masyarakat
12/13 Pagi, serta  fogging di 
RW 01 Kelurahan Gunung, 
Kecamatan Kebayoran Baru. 
Fogging atau penyemprotan 
untuk membasmi nyamuk 
demam berdarah dilakukan 
pada Rabu (28/8). 

RSPP juga kini memiliki 
kelurahan binaan yang ditunjuk 
Suku Dinas Kesehatan Jaksel, 
yaitu Kelurahan Kramat Pela. 
“Hampir setiap kegiatan 
Jumat Sehat, ada dokter 
dari RSPP yang datang ke 
kelurahan untuk memberikan 
penyuluhan dan pemeriksaan 
ringan beserta pengobatan 
yang ditujukan di lokasi,”kata 
Syafik.

Hasil yang ingin dicapai, 
menuru t  Sya f i k ,  RSPP 
ingin memberikan peran 
nyata dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, 
terutama di sekitar wilayah 
rumah sakit berada. “Kami 
i ng in  aga r  masya raka t 

merasakan kehadiran RSPP 
bermanfaat untuk mereka,” 
tegas Syafik.  

Target  l a innya  ia lah 
menciptakan daya dukung 
lingkungan yang baik un-
tuk rumah sakit .   “Jadi 
alang kah bagusnya kalau 
suatu rumah sakit berada 
di lingkungan yang kita bina 
dan kita tingkatkan derajat 
kesehatannya.”    

Sementara drg. Budi 
Darmawan, Ketua Tim Clino 

Gigi Pertamedika  menyatakan, 
tahun ini program Clino Gigi 
Sehat Bersama Pertamina 
diselenggarakan  dua kali, di 
Pulau Untung Jawa  dan di 
kawasan Tanah Kusir ini.  

Menurut Budi, kesehatan 
gigi anak mengalami preparasi 
caries yang mencapai 80 – 
90%. “Untuk itu, pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut 
terhadap anak-anak harus 
makin digiatkan,” ujarnya.•urip 
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Membicarakan industri migas, sejak pengujung abad 19, 

ketika awal mulanya minyak ditemukan di Pensilvania, USA 
hingga kini, hakikatnya adalah diskusi seputar wilayah hulu. 
Acuan reputasinya cuma dua parameter saja, yakni tingkat 
produksi dan kepemilikan cadangan. Lewat perspektif 
reputasi tersebutlah kita menelisik kinerja dua primadona 
baru aktifitas hulu Pertamina di offshore, PHE ONWJ dan 
PHE WMO. 

Dua wilayah kerja lepas pantai yang dikelola PHE, 
yakni blok ONWJ dan WMO, kini menjadi tumpuan utama, 
baik untuk minyak maupun gas. Keduanya menarik 
untuk dibahas. Pertama, Blok ONWJ ketika diambil alih 
pada 2009 produksinya sekitar 22 ribu BOPD. Dengan 
etos brigade, yang didorong oleh paradigma out of the 
box thinking dan kiprah business not as usual, serta 
komitmen tinggi membangun reputasi berikut corporate 
brand Pertamina sebagai pemain di wilayah lepaspantai, 
produksipun melonjak naik bak lompatan kuda ke level 
25.000 BOPD, terus ke 28.000 BOPD, lanjut ke 30.000, 
ke 32.000, kemudian jump ke 36.000 dan stabil di level 
40.000 BOPD.

Peningkatan produksi tersebut diikuti kinerja HSE yang 
bagus, antara lain, ditandai perolehan Proper Hijau, dan 

Menyigi Primadona Baru Tumpuan hulu

tetap mampu memastikan peningkatan cadangan sehingga 
diharapkan produksi akan berkesinambungan. “Kini, kita 
tinggal memastikan efisiensi asetnya, menjaga biaya per barel 
agar tidak melonjak tidak terlalu tinggi, serta mengoptimalkan 
sumber daya manusia yang ada,” ujar Direktur Utama PHE, Ig. 
Tenny Wibowo dalam suatu perbincangan, Februari 2013 yll. 

Kedua, Blok WMO. Manajemen PHE menyadari bahwa 
decline rate di blok tersebut sangat tinggi.  Hal itu diperparah 
oleh ulah operator sebelumnya yang tidak melakukan investasi 

sama sekali sepanjang 2010. 
Ketika Pertamina masuk untuk melanjutkan pengelolaan 

blok tersebut karena habis masa kontrak dengan operator 
lama pada 2011, level produksi WMO adalah 12.000 BOPD. 
Ketika itu satu platform ditabrak kapal, produksi di anjungan 
itu dihentikan untuk perbaikan, sehingga produksinya pun 
melorot ke level 8.000 BOPD. Lewat semangat brigade 
seluruh jajaran pekerja di WMO dan PHE, maka profil 
produksi secara bertahap terus naik dari 8.000 BOPD 
menjadi 10.000, kemudian meningkat ke 13.000, lanjut 
ke 17.000, terus ke 20.000, dan saat ini stabil di 22.000 
BOPD. Dengan penemuan cadangan baru hasil eksplorasi 
pada 2012, upaya meningkatkan produksi WMO ke level 
30 ribu BOPD pada akhir 2013 optimis tercapai. 

Keberhasilan meningkatkan produksi, baik di ONWJ 
maupun WMO merupakan suatu pembuktian kemampuan 
para jawara Pertamina dalam mengelola lapangan migas 
di wilayah kerja lepas pantai. Sejatinya, hal tersebut 
dipandang sebagai kinerja yang menjadi jaminan terhadap 
reputasi Pertamina, manakala diberikan kepercayaan oleh 
pemerintah untuk melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam 
pasca 2017.•rnb

jakarTa -  Pe r tam ina 
Lubricants kembali mendapat 
kepercayaan untuk menyuplai 
pelumas langsung ke kapal 
VLCC (Very Large Crude 
Courier) MT. Dewi Maeswara 
di  Fuja i rah Port ,  Uni ted 
Arab Emiratet (UAE) dengan 
jumlah yang lebih besar. Ini 
menunjukkan bahwa Ship 
Owner dan Ship Management 
sudah membuktikan dan yakin 
pada kualitas pelumas dan 
operational excellent-nya.

“Seperti diketahui, bulan 
April lalu Pertamina Lubricants 
melakukan terobosan bisnis 
terbaru dengan menyuplai 
pe l umas  Medr ipa l  570 
sebanyak 40.000 liter untuk 
mesin utama kapal VLCC (Very 
Large Crude Courier) MT. Dewi 
Maeswara di Fujairah Port, 
United Arab Emiratet (UAE). 
Selain itu pelumas Medripal 
307 dan 330 juga dipompakan 
ke kapal VLCC tersebut. Bulan 
Agustus ini mereka kembali 
memesan pelumas Pertamina 
untuk diisikan ke dalam kapal 
tersebut dalam jumlah yang 
lebih besar. Ini membuktikan, 
kualitas pelumas Pertamina 
dan pelayanannya bisa di-
andalkan, “ tutur Redesmon 
Munir, Overseas Marketing 
Manager  PT Per tamina 
(Persero) Unit Pelumas.

Pertamina Lubricants Kembali 
Suplai Kapal VLCC

Pada pengisian kedua 
ini, lanjut Redesmon - PT 
P e r u s a h a a n  P e l a y a r a n 
Equinox, ship management 
VLCC MT Dewi Maeswara 
(on behalf owners VLCC) telah 
meminta pengisian sebanyak 
100 KL, dengan perincian 
MEDRIPAL 570 sebanyak 
65.000 liter, MEDRIPAL 307 
sebanyak 20.000 liter dan 
MEDRIPAL 330 sebanyak 
7000 liter. Kali ini Pertamina 
Pelumas melakukan kerja 
sama dengan Toll Blending 
Sharjah National Oil Company 
(SNLOC) di Sharjah - Uni 
Emirat Arab.

“Untuk memastikan mutu 
produk yang dihasilkan oleh 
LOBP (Toll Blender) di luar 
negeri dapat terjaga, maka 

telah dilakukan audit oleh 
tim Pertamina terhadap  toll 
blender Sharlu dan  transportir 
yang akan menjadi mitra 
ker ja Pertamina,” lanjut 
Redesmon.

Disamping i tu  untuk 
mengawasi proses produksi 
pelumas Pertamina serta 
pengiriman pelumas dari plant 
SNLOC sampai di VLCC 
Dewi Maeswara melalui lube 
barge, dikirimkan petugas 
khusus dari Unit Pelumas 
ke Sharjah dan Fujairah Uni 
Emirat Arab. 

MT.  Dewi  Maeswara 
merupakan kapal carter 
Pertamina untuk mengangkut 
minyak mentah dari Rastanura 
Arab Saudi  ke C i lacap 
Indonesia yang memil ik i 

ukuran sekitar 300.000 DWT. 
Pertamina juga mencarter 
kapal VLCC lain, yaitu VLCC 
MT. Arenza dengan jalur yang 
sama, dengan pelumas untuk 
auxiliary engine sudah diisi 
pada 31 Januari 2013.

Kemampuan Pertamina 
menyup la i  kapa l  VLCC 
menjadi langkah maju dalam 
memantapkan bisnis pelumas 
sehingga Pertamina bisa 
lebih cepat menjadi global 
brand. “Peluang bisnis di luar 
negeri masih besar, tetapi 
tantangannya juga semakin 
keras. Tapi kami siap dan 
yakin bisa meraih peluang itu. 
Alangkah indahnya jika produk 
Pertamina ma suk terintegrasi 
di sebuah pasar,” pungkas 
Redesmon.•peluMas-bmW
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PLAJU – GM RU I I I  P la ju Ignat ius 
Tallulembang membuka Program Pendidikan 
Bimbingan Kerja Juru Teknik (BKJT) Tahun 
2013  di Gedung HSE TC Sungai Gerong, 
Selasa (16/7).

Ignatius berpesan agar peserta Program 
BKJT  bersungguh-sungguh mengikuti program 
ini  sehingga dapat menjadi pekerja migas yang 
kompeten dan profesional. “Fokuskan perhatian 
dan kesiapan untuk menerima pembekalan 
ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat 
membekali diri dengan ilmu dan wawasan yang 
dapat memenuhi kompetensi sebagai teknisi 
operator migas yang andal,” tegas Ignatius.

Sementara itu Manajer HR RU III Supriadi 
Malik  mengatakan, peserta berjumlah 59 orang 
dan akan mengikuti pendidikan selama 6 bulan 
dengan materi kedisiplinan,  class room di HSE 
TC Sungai Gerong, bahasa inggris, OJT dalam 
kilang dan kegiatan lainya.•RU III
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Bootcamp I Marine Refinery Directorate

duMai – General Manager 
RU II Eko Wahyu Laksmono 
menerima kedatangan lima 
perusahaan  beserta Tim 
Pelelangan Proyek Open 
Access (Kantor Pusat) yang 
melakukan Site Survey Proyek 
Open Access Tahap I, pada 
Rabu (10/7). Kedatangan 
PT Krakatau Engineering, 
Rekayasa Industri, Timas 
Suplindo, Konsorsium PT 
Barata dan PT Pembangunan 
Perumahan, serta Konsorsium 
PT Bangun Bejana Baja dan 
PT Meta Epsi  ini disambut 
oleh jajaran manajemen RU 
II  selaku tuan rumah dalam 
acara Process Engineering.

Menurut Ketua  Panitia 
Pengadaan Aris Suparto,  

Site Survey Proyek 
Open Access Tahap I Ru II Dumai

Performance Rig Pengaruhi 
Kecepatan Pengeboran
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jaWa - Pada 7 dan 8 Juli 
2013, Direktur Hulu Muhamad 
Husen bersama jajarannya 
melaksanakan management 
v i s i t  k e  l o k a s i - l o k a s i 
pengeboran, untuk meninjau 
performance r ig  beserta 
pengeborannya. 

Sumur Sumber 01 PPEJ 
RIG NYT 03 Tuban, Jawa Timur 
menjadi lokasi pertama yang 
dikunjungi.  Sumur ini dikelola 
oleh  Joint Operating Body 
Pertamina – PetroChina East 
Java, JOB P-PEJ.  Kegiatan 
dilanjutkan ke MCL RIG DS-9 
Cepu, yang juga merupakan 
Joint Operating Mobil Cepu 
Ltd, MCL dengan Pertamina 
EP Cepu dan PDSI. 

Direktur Hulu Pertamina 
Muhamad Husen menekankan 
pentingnya pengeboran lebih 
cepat dari yang diperkirakan 
dan hasi l  yang lebih ba-
nyak dengan target yang 
diharapkan. “Contohnya, 
pada tahun 2015 Lapangan 
Banyu Urip diharapkan dapat 
mencapai produksi puncak 
sebesar 165 ribu barrels oil per 
day (bopd).

Karaha Bodas RIG F-200 
DEC merupakan lokasi yang 
dikunjungi pada hari kedua. 
Dengan berkapasitas 1600 HP, 
rig buatan Rumania tersebut 

berpotensi menghasilkan listrik 
1400 mega watt. Selanjutnya 
kunjungan menuju lokasi OW-
700 PDSI yang berada di 
Subang.

M e n u r u t  D i r e k t u r 
Operasi PGE Sigit Rahardjo, 
per fo rmance r ig  Sumur 
Karaha saat ini cukup bagus. 
“Rig tersebut memiliki target 
sampai kedalaman 2.800 
meter dan dapat tercapai 
sekitar 15 sampai 20 hari lagi,” 

jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, 

Direktur Hulu Pertamina 
Muhamad Husen didampingi 
oleh Direktur Utama PHE 
Ign. Tenny Wibowo, Direktur 
Utama Pertamina EP Cepu 
Amril M. Thaib, Direktur Utama 
Pertamina Drilling Services 
(PDSI) Faried Rudiono, Direktur 
Utama PGE Adriansyah dan 
Direktur Operasi PGE Sigit 
Rahardjo.•WaHYu nugraHa

proyek ini sudah dimulai 
sejak Februari. Kunjungan 
rombongan ke lapangan 
untuk melakukan site visit 
proyek open access.  “Kami 
berharap site survey  berjalan 
dengan lancar,” ujarnya.

Sebelum site survey, 
panitia terlebih dahulu me-
lakukan presentasi pe nge-
nalan Kilang RU II Dumai 

oleh Prayitno dan dilanjutkan 
dengan peraturan memasuki 
Kilang beserta ketentuan 
selama pelaksanaan survei 
oleh Umar Heru Setiadi. Acara 
diakhiri dengan  sesi tanya 
jawab dari lima perusahaan 
kepada T im Pele langan 
Proyek Open Access setelah 
melakukan site survey ke 
Kilang RU II.•ru ii
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kuala naMu  –  Per tamina sebagai 
penyedia bahan bakar Avtur penerbangan 
mengoperasikan Depot Pengisian Pesawat 
Udara (DPPU) Kuala Namu, yang diresmikan 
pada 23 Juli 2013.  Pembukaan DPPU Kuala 
Namu dihadiri oleh Vice President Aviation 
Pertamina Wisnuntoro, Vice President of 
Property and Subsidiary Business Development 
Angkasa Pura II Wisnu Rahardjo, dan GM MOR 
I Giri Santoso.

 Menurut Wisnuntoro, DPPU Kuala Namu 
memiliki tangki timbun dengan total kapasitas 
15.000 kl, yang terdiri dari 5 tangki.  “Ini enam 
kali lebih besar dari kapasitas tangki timbun 
yang ada di DPPU Polonia.  Mengingat 
Bandara Kuala Namu Internasional Airport 
diperkirakan akan tinggi peningkatan jumlah 
penerbangannya,” ujarnya.

Sejumlah sarana dan fasilitas telah siap 
dioperasikan  oleh 45 pekerja yang 30 di 
antaranya merupakan certificate refueller 
operator (CRO). Saat ini tersedia  stok Avtur 
sebanyak 7.000 kiloliter.

GM MOR I Giri Santoso mengatakan, 
dengan dibukanya Kuala Namu Internasional 
Airport (KNIA) dan mulai beroperasinya DPPU, 
maka diperkirakan peningkatan jumlah penjualan 
Avtur semakin tinggi. Untuk wilayah Sumatera 
Utara, Pertamina Marketing Operation Region 1 
mengoperasikan 3 DPPU, yaitu  KNIA, Polonia 
dan Silangit.

Peresmian DPPU diisi dengan pemberian 
santunan dan bingkisan kepada anak yatim 
piatu dari empat desa, yaitu Desa Kudah 
Sentang, Kec. Pantai Labu, Desa Pantai Labu 
Pekan, Desa Pulih Sibaji dan Pasar 12 Desa 
Durian.•Mor i 

DPPu Kuala Namu 
Beroperasi 

jakarTa – Direktorat Hulu Pertamina mengadakan acara 
diskusi mengenai pengeboran dengan tajuk Drilling Forum yang 
berlangsung di Ex Lounge lantai M Kantor Pusat Pertamina, 
Jumat (26/7). 

Forum Drilling ini dihadiri oleh Direktur Hulu Pertamina, 
Muhamad Husen, Direktur Utama, jajaran direksi serta tim 
management anak perusahaan yang bergerak disektor hulu 
seperti Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, Pertamina 
Geothermal Energy, Pertamina EP Cepu dan Pertamina Drilling 
Services Indonesia.

“Kita ingin meningkatkan kualitas pengeboran di Pertamina. 

Drilling forum : Sepakat Tingkatkan Kualitas Pengeboran
Sebelumnya kami melihat partner kita pada saat melakukan 
pengeboran di blok Cepu yang standarnya diatas kita. Jadi kita 
bersepakat yang seperti itu akan kita terapkan di unit operasi 
kita sehingga hasilnya akan lebih baik,” kata Husen.

Karena itu, ke depannya Husen mengharapkan agar 
anak perusahaan hulu Pertamina dalam melakukan prosedur 
pengeboran hendaknya bisa menerapkan standar yang ketat 
baik dari sisi peralatan maupun dalam mekanisme pengerjaannya 
seperti yang telah tercatat di Pertamina Drilling Way.

 Dalam kesempatan tersebut masing-masing perwakilan 
anak perusahaan hulu sharing pengetahuan dan pengalaman 

mereka mulai dari perencanaan desain rig sampai tahap akhir 
pengeboran. Di samping itu, diundang juga pembicara dari 
Schlumberger yang memaparkan tentang best practice drilling 
yang telah mereka untuk wilayah kerja minyak dan gas yang 
ada di seluruh dunia.

Usai pelaksanaan diskusi, masing-masing direksi anak 
perusahaan direktorat hulu menandatangani komitmen bersama 
untuk menerapkan standar yang benar sesuai dengan buku 
Pertamina Drilling Way di masing-masing wilayah pengeboran. 
Dalam hal ini Direktur Hulu akan membentuk komite untuk 
mengawasi jalannya komitmen bersama ini.•irli karMila

Pertamina Energy Tower 
akan Jadi Ikon Baru
jakarTa – Direktur Utama 
PT Pertamina (Persero)  Karen 
Agustiawan bertemu dengan 
Gubernur DKI Jakarta Joko 
Widodo (Jokowi) di Balaikota 
DKI Jakarta, Kamis (22/8). 
Dalam pertemuan tersebut 
dibahas terkait perizinan 
p ro y e k  p e m b a n g u n a n 
g e d u n g  t e r t i n g g i  d i 
Indonesia, Pertamina Energy 
Tower. Pertemuan tersebut 
berlangsung secara tertutup 
di ruang tamu kerja Jokowi. 

Usai  bertemu Karen 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Gubernur DKI Jakarta Djoko Widodo  menunjukkan contoh gambar Pertamina Energy Tower, gedung tertinggi di 
Indonesia yang akan menjadi ikon baru Jakarta.

mengatakan, pembagunan 
awal gedung tersebut akan 
dilaksanakan pada bulan 
September ini. “September ini 
rencananya akan ada ground 
breaking, dan tentunya ada 
beberapa persyaratan yang 
harus mendapatkan izin 
dari Pemprov DKI. Tapi Pak 
Jokowi sangat mendukung,” 
kata Karen. 

Menurut Gubernur DKI 
Jokowi, gedung yang akan 
menjadi ikon baru Jakarta 
tersebut, rencananya akan 

terdiri dari 99 lantai, diatas 
lahan 9 hektar dan diharapkan 
benar-benar dimanfaatkan 
sebagai perkantoran.”Jadi 
memang sudah dibahas lama 
antara Pemprov DKI dan 
Pertamina.  Nanti (gedung 
tsb) jadi ikon barunya Jakarta. 
Ini kantor, ada untuk konsep 
hall-nya juga,” kata Jokowi.

Pertamina Energy Tower 
akan  men jad i  gedung 
perkantoran pusat dar i 
P e r t a m i n a .  B a n g u n a n 
gedung juga akan dilengkapi 

dengan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH), serta ruang serbaguna 
sesuai dengan blue print yang 
diusulkan kepada Pemprov 
DKI, yang sudah memenuhi 
s y a r a t  p e m b a n g u n a n 
gedung kelas internasional. 
K a r e n  m e n a m b a h k a n 
gedung te rsebut  akan 
merepresentasikan Pertamina 
sebagai World Class Energy 
Company dan mendukung 
aspirasi perusahaan sebagai 
Asia Energy Champion pada 
2025.• kun/dsu
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