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Jakarta – Keputusan peng
angkatan Direksi Pertamina 
tertuang dalam surat keputusan 
nomor SK265/MBU/11/2014 
tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Anggotaang
gota Direksi Perusahaan Per
seroan (Persero) PT Perta mi na 
tertanggal 28 November 2014.

Melalui surat tersebut, 
Men teri BUMN mengangkat 
Dwi Soetjipto sebagai Direktur 
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RUPS Angkat Direksi Baru 
Pertamina Periode 2014-2019
Menteri Badan Usaha 
Milik negara selaku rapat 
Umum pemegang saham 
(rUps) pt pertamina 
(persero) memutuskan 
untuk mengangkat Direksi 
pertamina periode 2014-
2019. susunan Direksi 
pertamina lebih ramping, 
dengan menetapkan satu 
orang Direktur Utama dan 
tiga orang Direktur.

Utama. Dwi yang sebelumnya 
menjabat sebagai Direktur 
PT Semen Indonesia akan 
bekerja sama dengan tiga orang 
anggota direksi lainnya, yaitu 
Arief Budiman, Yenni Andayani, 
dan Ahmad Bambang. 

Arif Budiman sebelumnya 
ber karier di Mackenzie Stuart 
Oil & Gas, sementara Yenni 
Andayani yang berasal dari 
internal Pertamina sebelumnya 
menjabat sebagai SVP Gas 
& Power, sedangkan  Ahmad 
Bambang terakhir menjabat 
sebagai Direktur Utama PT 
Pertamina Trans Kontinental. 

Pernyataan tersebut se
perti yang diutarakan oleh 
Menteri BUMN, Rini Sumarno, 
dalam jumpa pers yang di
dam pingi oleh Direktur Uta ma 
Pertamina terpilih Dwi Soe
tjipto, dan Menteri ESDM, Su
dirman Said, di Gedung Ke

mentrian BUMN, Jakarta, Dwi 
menyatakan direksi Pertamina 
siap menjalankan amanat pe
merintah untuk melakukan 
per cepatan transformasi Per
tamina menjadi kelas dunia 
se kaligus memperkokoh ke
ta hanan energi nasional. Per
tamina, tuturnya, akan terus 
melanjutkan semangat tata 
kelola perusahaan yang trans
paran dan meningkatkan ke
unggulan kompetitif peru sahaan 
sehingga mem bang gakan 
Indonesia di kancah dunia.

 “Kami bertekad untuk me 
lanjutkan transformasi Per
tamina dan juga me ningkatkan 
kinerja perusahaan secara le bih 
efisien dan kom petitif untuk 
mencapai target yang sudah 
dicanangkan dan menjadi as
pirasi Pertamina 2025, yaitu 
menjadi Asian Energy Cham
pion,” tegas Dwi. 

Sementara itu Menteri 
ESDM, Sudirman Said menga
takan bahwa tugas yang diem
ban oleh Dwi, bukanlah tugas 
ringan, namun dirinya yakin 
Dwi adalah pribadi matang 
dan pemikir strategis yang 
mam pu bekerja dengan baik. 
Ia juga berharap Dwi dibantu 
dengan tiga direktur terpilih 
lainnya, bisa membantu menata 
organisasi dan membentuk tim 
yang ideal, yang kompak dan 
saling mengisi demi tercapainya 
visi perusahaan.

Sebelumnya, RUPS juga 
telah memutuskan untuk mem
berhentikan dengan hormat 
ja jaran direksi Pertamina yang 
terdiri dari Muhamad Hu sen, M. 
Afdal Bahaudin, Andri T. Hidayat, 
Chrisna Da mayanto, Hanung 
Budya Y, Hari Karyuliarto, Evita 
Maryanti Tagor dan Luhur Budi 
Djatmiko.•DsU/sahrUL 

penGUMUMan Direksi BarU - Menteri BUMN Rini M.S. Soewandi  dan Menteri ESDM Sudirman said mengumumkan sekaligus mengenalkan Direktur Utama 
Pertamina Periode 20142019 Dwi Soetjipto. Susunan Direksi baru lebih ramping, dimana Direktur Utama didampingi oleh tiga orang Direktur yang berasal dari 
internal maupun eksternal Pertamina.

Pergerakan indikator ekonomi global telah memasuki era 
ekuilibrium baru. Berbagai indikator ekonomi yang dimaksud 
antara lain harga minyak mentah, kurs nilai tukar, serta inflasi. 
Hal ini adalah imbas dari berbagai kejadian ekonomi yang terjadi 
baik di kancah global seperti penghentian stimulus ekonomi di AS 
(quantitative easing), gejolak pasar dan geopolitik, serta kenaikan 
harga BBM subsidi di dalam negeri. Dalam ilmu ekonomi, harga 
keseimbangan pasar atau market equilibrium terbentuk dari 
keseimbangan alamiah atas penawaran (supply) dan permintaan 
(demand). Jika keseimbangan telah tercapai, akan menjadi 
patokan para pembeli dan penjual dalam menentukan harga.

Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia kini berada 
pada level US$70an per barel. Turun sangat dalam selama kurun 
4 tahun terakhir, yang pernah menyentuh level US$120 per barel.  
Organisasi Negaranegara Eksportir Minyak Dunia (OPEC) pekan 
lalu memutuskan untuk tidak meningkatkan produksi minyaknya, 
walau terjadi penurunan permintaan. Sebagai informasi sejak 
De sember 2011, 12 negara yang bernaung dalam OPEC 
menyepakati level produksi sebesar 30 juta barel per hari. 

Imbas penurunan harga minyak tentu berakibat bagi negara 
produsen minyak, terlebih bagi negara yang bertumpu pada 
penjualan minyak sebagai sumber utama pendapatan negaranya. 
Sebagai contoh, Rusia. Sebesar 70% anggaran belanja Rusia 
dipenuhi dari penjualan migasnya. Sehingga, setiap penurunan 
satu dolar pada harga minyak, Rusia kehilangan pendapatan 
hingga US$2 miliar. Rusia sudah tidak dapat merevisi anggaran 
belanjanya, sehingga harus menghadapi penurunan ekonomi 
yang mungkin terjadi. Berdasarkan kajian bank nasionalnya, 
Sberbank, level harga yang seimbang untuk anggaran Rusia 
adalah US$104 per barel. Sementara itu, bagi Saudi Arabia 
yang juga salah satu penghasil migas terbesar di dunia, level 
harga minyak diharapkan minimal US$85 per barel. Negara ini 
menyiapkan dana cadangan cukup besar, sekitar US$700 miliar 
untuk mengantisipasi pergerakan pasar. Berikut level ekspektasi 
harga hidrokarbon bagi beberapa negara OPEC:

 

Bagaimana dengan Indonesia? 
Penurunan harga berdampak positif dan negatif bagi 

Pemerintah. Pada satu sisi, kita bisa mengimpor dengan harga 
murah. Di sisi lain, pendapatan penjualan minyak tentu menurun. 
Penting bagi Pemerintah, serta Pertamina selaku perusahaan 
energi nasional untuk senantiasa mengambil langkah tepat, guna 
mengantisipasi ekuilibrium baru yang terbentuk. Sesuai dengan 
salah satu harapan Pemerintah, Pertamina adalah ujung tombak 
untuk mewujudkan kedaulatan energi.• 



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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ICT SEBAgAI 
FUngSI SUPPoRT BISnIS 
PERTAMInA

penGantar reDaksi:
Peran teknologi informasi sangat menentukan keunggulan daya 

saing perusahaanperusahaan modern seperti Pertamina. Oleh 
sebab itu Information, Communication & Technology (ICT) menjadi 
sasaran utama dalam setiap kegiatan jajaran fungsi Corporate 
Shared Service (CSS). Berikut penuturan yang disampaikan oleh 
sVp Css pertamina, Jeffrey tjahja indra terkait hal tersebut.

seberapa besarkah peran Css dalam memberikan la-
yanan iCt pada kelangsungan bisnis di pertamina dan anak 
perusahaan? Peran CSS cukup besar sebagai fungsi support 
bisnis Pertamina seperti halnya dalam bisnis pemasaran. Karena 
CSS menyediakan aplikasi hosttohost untuk bisnis penjualan BBM, 
penjualan Pelumas dan produk pemasaran lainnya. 

Di samping itu kita juga menyiapkan sistem Enterprise Resource 
Planning (ERP) untuk merangkai seluruh kegiatan bisnis di Pertamina 
menjadi satu sistem yang pada akhirnya hasil daripada sebuah 
perusahaan tersebut baik dan buruknya ditentukan oleh laporan 
keuangan. Selama 2 tahun terakhir ini, laporan keuangan Pertamina 
telah dapat diterbitkan tepat pada waktunya bahkan lebih cepat 
daripada BUMN pada umumnya. 

Hal itu bukan saja keberhasilan CSS semata tetapi keberhasilan 
di semua fungsi lainnya baik di fungsi bisnis maupun fungsi keuangan 
yang bersamasama mendukung implementasi sistem ERP ini 
diseluruh Pertamina Group sehingga hal itu tercapai. Di fungsi 
pengolahan juga kita mendukung sistem Refinery Oil Accounting 
System (ROAS) dan Plant Maintenance untuk aplikasi SAP.

Dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi saat ini, adakah gambaran mengenai pening-
katan peran Css dalam mendukung pertamina di masa 
datang? Pertamina telah mencanangkan aspirasi World Class 
National Energy Company menuju Asian Energy Champion di tahun 
2025. Tentunya kehadiran CSS juga turut  mendukung pencapaian 
aspirasi Pertamina ke depan.

Teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa lagi ditinggal 
karena kita tidak mungkin bisa produktif jika tanpa IT dan tidak 
mungkin kita bisa efektif jika kita tidak memanfaatkan teknologi. 
Dari sekian banyak GKM yang ada di Pertamina sebagian besar 
menggunakan toolstools IT untuk menciptakan improvement, 
menciptakan efisiensi, efektifitas dan kualitas.

Peran CSS lain juga diharapkan bisa mendukung bisnis 
Pertamina seperti IT yang mendukung bisnis perbankan. Bisa 
kita bayangkan jika bank tersebut tidak memiliki IT system maka 
pasti tidak bisa berkembang. Jadi CSS ke depan ingin membantu 
Pertamina seperti IT di perbankan membantu bisnis bank.

sejauh ini apa yang telah Css lakukan untuk dapat 
mem berikan produk dan layanan yang lebih baik kepada 
anak perusahaan atau pelanggan lainnya? Dalam tiga tahun 
terakhir ini CSS telah memiliki 20 layanan dimana kami telah 
melakukan formulasi, perbaikan pada jenisjenis layanan kepada 
seluruh customer. 

Layanan yang diberikan yaitu layanan ketersediaan sistem ERP 
dan non ERP, dukungan aplikasi ERP dan non ERP, pemeliharaan 
aplikasi ERP dan non ERP, pengembangan aplikasi ERP dan 
non ERP, layanan Email dan file sharing, jaringan dan internet, 
telekomunikasi, multimedia, desktop, IT customer service, 
pemeliharaan master data, proses bisnis finance operation, proses 
bisnis sales operation, proses bisnis procurement operation, proses 
bisnis human resource operation, serta layanan konsultasi IT dan 
sistem proses bisnis lainnya.

Lantas, dari 20 layanan tersebut apakah akan ada pe-
nambahan layanan lainnya di tahun 2015 nanti? Kami belum 
spesifik untuk penambahan layanan namun kami fokus pada 20 
layanan dengan memperbaiki SLA dan targettargetnya. Hal yang 

terpenting lagi adalah memperbaiki kualitas deliverynya yang lebih, 
dibandingkan hanya sekedar terpenuhi dari sisi pencatatan atau 
administrasi.

Dari aspek iCt, apa yang ingin dicita-citakan? Apresiasi 
yang diberikan oleh Pertamina kepada fungsi CSS sudah sangat 
baik karena itulah kami ingin memberikan kontribusi yang 
maksimal kepada Pertamina agar perusahaan ini bisa tumbuh dan 
berkembang. Sekarang ini ICT kita cukup baik hal ini terbukti dari 
hasil survei kepuasan pelanggan dengan nilai pencapaian 3,75.

Namun masih banyak halhal yang harus dikerjakan sesuai 
dengan arahan Direksi agar kualitas IT bisa digunakan, dimanfaatkan 
untuk pencegahan losses karena banyak terjadi kerugian dan masih 
banyaknya pekerjaan yang dilakukan secara manual.

Untuk itulah, CSS harus bisa memberikan kontribusi dalam 
penyediaan sistem informasi dan teknologi agar bisa mengurangi 
terjadinya losses. Kami juga mempunyai rencana besar yaitu 
mengimplementasikan Ecorrespondence agar Pertamina menjadi 
less paper office yang sudah dicanangkan,  

Pada intinya adalah kami ingin Pertamina menjadi information
driven corporation, jadi setiap keputusan yang diambil oleh 
management Pertamina itu sebaiknya berdasarkan informasi akurat 
yang didapatkan dari suatu sistem informasi yang baik. 

Dengan berbagai pencapaian yang telah diperoleh 
CSS seperti keberhasilan implimentasi ERP, sertifikasi ISO, 
hasil survei kepuasan pelanggan, apakah masih ada yang 
dirasa kurang dan yang mesti harus ditingkatkan? Fungsi 
CSS Pertamina berhasil mempertahankan perolehan sertifikasi 
internasional ISO 20000 tentang manajemen layanan dan ISO 27000 
tentang keamanan informasi. Di samping itu juga mendapatkan 
pengakuan hasil Tata Kelola IT dengan nilai 4,31 dan kami juga 
mendapatkan pengakuan sebagai Top IT Transformation di BUMN. 

Namun masih ada halhal yang perlu ditingkatkan sehubungan 
dengan pancapaianpencapaian ini, yaitu kualitas. Pencapaian 
yang ada sudah cukup baik namun apakah secara kualitas kita 
telah mencapai hal itu? Misalnya handphone customer selain bisa 
berfungsi dengan baik, diharapkan handphone tersebut dapat 
tersedia pada waktu yang tepat saat dibutuhkan. 

Kita ingin memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan 
tema ICT Day kita “We Are Happy to Serve You” karena kita ingin 
semua jajaran CSS bisa mendukung memberikan layanan kepada 
customer dengan “Heart”. Intinya bagaimana CSS bisa melayani 
dengan hati dan ikhlas.

target apa yang ingin dicapai Css di masa mendatang, 
khususnya dari aspek iCt? CSS ingin menerapkan teknologi 
yang terbaik “IT Best Practice” yang dipakai oleh perusahaan 
energi besar di dunia, Pertamina juga ingin menggunakan sistem 
IT seperti mereka. Jadi kita jangan hanya di lokal saja tetapi harus 
bergerak melihat keluar. 

ICT juga harus seperti itu, kita harus melihat dan menerapkan 
bagaimana ICT yang diterapkan oleh perusahaan besar dunia dalam 
rangka menunjang aspirasi Pertamina di tahun 2025.

 
apa harapan terhadap Css di masa mendatang? CSS 

sebagai fungsi IT di Pertamina telah melalui serangkaian journey 
dan perkembangannya luar biasa mulai dari penyimpanan dan 
pengolahan data sampai dengan menjadi seperti saat ini, yaitu 
business enabler. Saya ingin CSS itu tumbuh dan berkembang, 
harus survive dan CSS juga harus mau membuka dirinya untuk 
teknologiteknologi baru yang ada.

Saya mengharapkan para pekerja CSS open mind, mau bekerja 
sama untuk memberikan layanan yang semakin baik kepada 
customer, tidak hanya dari sudut pandang teknis IT tetapi juga 
diutamakan dari sisi hati, yaitu memberi layanan dengan senang 
hati dan ikhlas.•irLi



Selamat Datang 
Pemimpin Baru

EDIToRIAL 3No. 47
Tahun L, 1 Desember 2014SOROT

Pertamina “golden Boy” LPg Dunia
MiaMi, as - Julukan ter sebut disampaikan 
oleh Nick Black dari Argus Media pada 
saat Roundtable session yang diadakan 
World LPG Association (WLPGA) pada 
2830 Oktober 2014 di Mia mi, Amerika 
Serikat. Fo rum ini merupakan 27th World LP 
Gas Forum & 29th AIGLP Congress yang 
merupakan acara paling bergengsi di LPG 
global dan diikuti oleh peserta dari berbagai 
negara didunia yang terdiri dari berbagai 
latar belakang peserta dari berbagai negara 
mulai dari produsen, akademisi, trader.

Posisi Pertamina sebagai “Golden Boy” 
LPG  Dunia semakin mantap dengan te tap 
dikukuhkannya Per ta mina sebagai Dewan 
Di reksi (Board Member) dan Anggota 
Industry Council dari Asosiasi tertinggi di 
bi dang LPG ini.  WLPGA hanya me nunjuk 
tiga Board Member terpilih, yaitu Per tamina, 
Ultragaz  Brazil dan SK Gas – Korea 
Selatan. 

Pertamina dikukuhkan sebagai salah 
satu Board Member dalam rapat Ge neral 
Assembly WLPGA yang menempatkan 
Direktur Pemasaran dan Niaga Per tamina, 
Hanung Budya, se bagai anggota Board 
Member untuk periode 20142015. Posisi 
ini merupakan penugasan di tahun kedua 
kepada Pertamina dalam menentukan 
kebijakan Asosiasi LPG ini secara global 
termasuk rencana pembentukan LPG 
Academy bekerja sama dengan Perta
mina Corporate Uni versity. Pembentukan 
LPG Academy dimulai dari training LPG 
Downstream Excellence yang dilaksanakan 
pada Desember 2014 nanti. 

Pertamina juga di daulat untuk menjadi 
sa lah satu panelis dalam Roundtables 
Discussion dengan tema What Price? yang 
dimoderatori oleh Nick Black dari Argus 
Media. SVP Non Fuel Marketing, Taryono, 
dalam paparannya menyampaikan tentang 
kondisi lonjakan demand LPG di Indonesia 

yang mengakibatkan meningkatnya 
pemenuhan supply LPG dari impor. 
Disampaikan pula betapa tergantungnya 
harga LPG terhadap harga minyak dunia 
dan kurs dolar, se hingga menyebabkan 
ting ginya biaya subsidi. Hal tersebut diyakini 
juga dialami oleh negaranegara dunia 
ketiga lainnya yang menjadi importir LPG. 
Paparan ditutup dengan perlunya ban
tuan dari asosiasi seperti WLPGA sebagai 
influencer untuk menciptakan harga LPG 
global yang lebih baik.

Penemuan shale gas di Amerika juga 
masih menjadi topik hangat di forum. 
Dengan shale gas tersebut, diprediksi 
Amerika akan menjadi eksportir LPG 
terbesar dunia mulai tahun 2014 hingga 
2020 dan akan terjadi surplus LPG pada 
periode tersebut sehingga diharapkan 
harga LPG menjadi lebih kompetitif. Se
lesainya peningkatan ka pasitas Terusan 
Panama juga menjadi pemicu kom  petitifnya 
harga LPG khususnya di Asia dimana waktu 
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SVP Non Fuel Marketing Pertamina Taryono menyampaikan tentang kondisi lonjakan demand LPG di Indonesia 
yang mengakibatkan meningkatnya pemenuhan supply LPG dari impor dalam 27th World LP Gas Forum & 
29th AIGLP Congress.

tempuh VLGC dari Amerika ke Asia dapat 
dipersingkat dari 41 hari menjadi 25 hari.

Posisi aktif Pertamina da lam Forum 
tersebut se makin nyata dengan ter pilihnya 
karyakarya Perta mina selama 2 tahun 
ber turutturut dalam Global Technology 
Conference yang mengkhususkan pada 
teknologiteknologi baru ter kait dengan 
penggunaan LPG sebagai bagian dari 
kehidupan. Dalam kegiatan tersebut 
dipamerkan 30 karya tulis tentang per
kem bangan LPG saat ini, termasuk 
di antaranya 2 dari Pertamina, yaitu 
Minimize Losses of Propane and Butane 
in Marine Loading Arm (MLA) by Modifying 
the Pipeline oleh Heri Supriadi, Sonny 
Nova Saputra, Muhammad Rizal, Agus 
Santosa, Helmi Gumilang, Nyco T.A.L 
Tobing (QCC Flare – Tg. Uban) dan 
LPG Valve Modification in Indonesia in 
Order to Increase Profit & Improve Safety 
oleh Firman Febrianto & Bayu Prasetyo 
(Domestic Gas HQ).•DOMGas

Memasuki awal Desember, di penghujung 
tahun 2014, perusahaan tercinta ini dipimpin oleh 
Direktur Utama baru. Sejak Jumat lalu, (28/11), 
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina 
(Persero) memutuskan mengangkat Direksi 
Pertamina periode 20142019. Dwi Soetjipto 
didapuk sebagai Direktur Utama menggantikan 
posisi yang ditinggalkan Karen Agustiawan sejak 
akhir September 2014.

Pak Dwi, yang sebelumnya menjabat se
bagai Direktur Utama PT Semen Indonesia, 
didampingi tiga orang Direktur, yakni Bapak 
Arief Budiman, Bapak Ahmad Bambang dan 
Ibu Yenni Andayani. Pemimpin baru yang diberi 
amanat oleh pemerintah selaku pemegang 
saham, diharapkan bisa menjadi ujung tombak 
dalam mewujudkan kedaulatan energi di ta nah air. 
Hal tersebut tak lepas dari aspirasi peru sahaan 
yang akan menjadi Asian Energy Champion 
pada 2025.

Satu hal yang berbeda dari susunan Direksi 
kali ini, yakni Direktur Utama dibantu oleh tiga 
orang Direktur. Pemangkasan jabatan direksi 
Pertamina, menurut Menteri BUMN Rini M.S 
Soewandi, sebagai upaya pemerintah dalam 
melakukan efisiensi di seluruh lini.

Keputusan pemerintah selaku pemegang 
saham, tentu saja telah melewati pertimbangan 
yang begitu matang. Pengurangan tersebut 
bukan berarti BUMN kebanggaan bangsa ini, 
dikecilkan bisnis dan peranannya. Tetapi semata
mata agar pemimpin yang diberi amanat saat 
ini bisa mengembangkan bisnis secara fokus, 
strategis dan terintegrasi satu sama lain.

Pergantian pimpinan merupakan hal yang 
wajar dan normal dalam dinamika perusahaan. 
Kita harus optimis serta berpikir positif, para 
pemimpin baru Pertamina baik dari internal 
maupun eksternal adalah putra terbaik bangsa, 
yang akan membawa kapal besar Pertamina 
dalam mencapai visinya sebagai perusahaan 
energi berkelas dunia. Tentunya tidak perlu 
mempertanyakan asal usul, ataupun pengalaman, 
karena pemilihan pemimpin baru telah melalui 
proses seleksi yang ketat oleh lembaga kredibel 
yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kini sebagai pekerja, kita harus tetap me
nunjukkan kinerja terbaik, siapapun pe mimpin 
perusahaan kebanggan bangsa ini. Mari bersama
sama bergandeng tangan me wujudkan harapan 
seluruh bangsa Indonesia, Pertamina harus bisa 
menjadi ujung tombak kedaulatan energi.

Tentu saja, kita tidak bisa melupakan 
pe mimpin yang telah berjasa memajukan 
perusahaan dan menorehkan prestasi hingga 
mendapat pengakuan dari lingkup nasional 
maupun internasional. Tujuh Direksi yang 
diberhentikan pemerintah dengan hormat, telah 
memberikan sumbangsih dan kontribusinya bagi 
perusahaan ini. Pemberhentian bukan berarti 
kinerja dan performa yang kurang baik. Tetapi 
lebih kepada semangat pemerintah selaku 
pemegang saham, ingin membuat perubahan 
demi kemajuan Pertamina ke depan.

Kami hanya bisa menyampaikan selamat 
jalan, terima kasih atas sumbangsih pemimpin 
Pertamina periode sebelumnya serta selamat 
datang dan selamat bekerja pemimpin baru 
Pertamina !•

Jakarta – Untuk kesekian kalinya, 
Per tamina meraih penghargaan dalam 
Economic Challenges Awards 2014, yang 
diberikan oleh Metro TV.  Penghargaan 
diberikan kepada individu maupun institusi 
bisnis, dimana tahun ini mengambil tema 
“Indonesia Produktif”. Pada gelaran terse
but, Pertamina kembali mendapatkan 
peng hargaan sebagai perusahaan berbasis 
energi dan migas.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri 
Perindustrian Saleh Husein kepada Direktur 
SDM Pertamina Evita M. Tagor (saat 
menjabat), di Grand Studio Metro TV, Senin 
(17/11). Menurut Evita, peng hargaan ini 
merupakan suatu keberhasilan transformasi 
Pertamina. Upaya tersebut bisa tercapai 
berkat hasil kerja keras dan tak lepas du
kungan para stakeholder Pertamina.

Anggota Dewan Juri, yakni Dirjen Pajak 
Fuad Rahmany, Pakar Manajemen Rhenald 
Kasali, Ekonom UI Prof. Firmanzah,  Direktur 
Pemberitaan Metro TV Suryopratomo dan 
Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia 
Abdul Kohar. Kriteria penilaiannya yakni 

Pertamina Kembali Raih Economic Challenge Awards

perusahaan asli Indonesia, mampu tumbuh 
positif di tengah krisis perekonomian global, 
memiliki nilai tambah,  dan berkontribusi ter
ha dap kemajuan perekonomian Indonesia.

Dalam prolog pengumuman pemenang, 
Rhenald Kasali menyampaikan pencapaian 
Pertamina telah terbukti atas kenaikan 
labanya yang terus meningkat sehingga 
masih tetap bertahan masuk dalam jajaran 
perusahaan bergengsi versi Fortune 500. 
Pertamina juga dinilai telah mendukung 

penyediaan energi bagi berbagai sektor,  
di tengah menurunya produksi minyak 
bumi dalam negeri. Pertamina juga telah 
berperan dalam mengembangan energi 
alternatif dan terbarukan salam upaya 
mengurangi ketergantungan terhadap 
energi fosil.

Tahun ini, Economic Challenges mem
berikan penghargaan kepada 13 kategori 
untuk sektor usaha serta 1 penghargaan 
indivisual.•DsU
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RESUME
pekan ini
PERIZInAn MIgAS, ESDM 
JAnJIKAn TUJUH HARI KERJA
Jakarta (Bisnis Indonesia) – Kementerian 
ESDM menjanjikan proses perizinan migas 
hanya membutuhkan waktu maksimal tujuh hari 
sejak dinyatakan lengkap meskipun perizinan 
masih berjumlah 69 unit. Pelaksana Tugas Dirjen 
Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin 
mengatakan, langkah itu untuk mendukung upaya 
pemerintah membenahi tata kelola migas. “Saya 
garansi, semua perizinan di Ditjen Migas sekarang 
maksimal tujuh hari,” katanya. 

Bi la Kontraktor Kontrak Ker ja Sama 
(KKKS) menemui kendala dalam mengurus 
perizinan, dia mempersilakan KKKS tersebut 
langsung menemuinya. Dia berharap, dengan 
kebijakan tersebut bisa mendorong instansi lain 
mempercepat proses perizinan di sektor migas. 
Selama ini, kegiatan di sektor migas perizinannya 
melewati banyak pintu. 

Seperti diketahui, SKK Migas telah meram
pingkan jumlah perizinan di sektor hulu migas 
dari 289 perizinan menjadi 69 perizinan yang 
nantinya dikelompokkan menjadi sembilan pintu. 
Menteri ESDM Sudirman Said menjanjikan adanya 
perizinan satu pintu atau one stop service untuk 
mempermudah kepengurusan perizinan di sektor 
migas.•rianti
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Kesepakatan bisnis : Demi membangun ketahanan energi.

Jakarta - Pertamina  
meng gandeng PT Jakarta 
Pro pert indo dan Mitsui 
Com pany & Limited  un tuk 
membangun PLTG berka
pasitas  350 MW dengan 
ske ma IPP (Independent 
Power Producer)  di wilayah 
Marunda, Jakarta Utara.  

Kesepakatan ditan da
tangani oleh Direktur Gas 
Pertamina Hari Karyuliarto 
(saat menjabat), Direktur 
Utama PT Jakarta Proper
tindo Budi Karya Sumadi dan 
Representative GM Mitsui 
Company & Limited Pramu
diono Iko  di Ruang Rapat Di
rektur Gas, Lantai M Gedung 
Utama, Rabu (19/11). 

Hari Karyuliarto menya
takan, kerja sama Pertamina 
dengan Jakpro dan Mitsui 
bukanlah kerja sama jangka 

Pertamina gandeng Jakpro dan Mitsui 
Bangun PLTg Marunda

pendek, namun merupakan 
kerja sama jangka panjang, 
minimal 20 tahun. Pertamina 
terjun ke bisnis listrik, lanjut 
Hari, karena Pertamina bu kan 
sekadar perusahaan migas, 
tetapi sudah menjelma 
sebagai perusahaan energi. 

Hari berharap setelah ini 
tidak perlu berlamalama lagi 
membangun  perusahaan 
joint venture, meskipun ada 
proses internal yang harus 
dilalui.  

Budi Karya Sumadi da
lam sambutannya me nga
takan, BUMD milik Pem prov 
DKI tersebut ingin ber peran 
serta aktif untuk  membangun 
ketahanan energi. Jakpro 
sendiri merasa bisa bekerja 
sama dengan Pertamina se
bagai suatu hal yang ba ru. 
Demikian pula halnya kerja 
sama dengan Mitsui. 

Budi juga berharap kerja 
sama ini menjadi bench
marking bagaimana BUMD 
dan BUMN bisa bekerja 

sama.  
Sementara Pramudiono 

Iko mengatakan, Mitsui, 
perusahaan dagang dan 
investasi Jepang, sudah 
hadir di Indonesia sejak lama. 
Dalam bidang infrastruktur, 
Mitsui membangun PLTU 
Paiton di Jawa Timur pa
da tahun 1992 yang ber
kapasitas 2.000 MW.  “Jadi 
kami adalah pelopor IPP di 
Indonesia,” kata Pramudiono. 

Pramudiono juga meng
akui, infrastruktur  me ru
pakan  bisnis jang ka pan jang. 

“Kami pu nya pe ngalaman 
mengembang kan IPP di 
seluruh dunia total lebih dari 
8 GW, setengah di antaranya 
dari gas,” lanjut Pramudiono. 

Ketiganya sepakat bahwa 
kata kunci kerja sama ini ke 
depan adalah membangun 
‘ketahanan energi’. 

Sesuai keterangan Budi, 
tanah yang dipersiapkan 
untuk PLTG  luasnya sekitar 
15 ha, serta danau seluas 
sekitar 30 hektar yang 
juga bisa dimanfaatkan jika 
dikehendaki.•Urip
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Ditjen Migas Kunjungi RU IV 
Terkait Rencana Pengembangan Kilang

Tim Direktorat Migas melihat secara langsung fasilitas tanki dan laboratorium 
yang dimiliki oleh RU IV Cilacap.

CiLaCap - Bertempat di 
Head Office RU IV Cilacap, 
fungsi Engineer ing and 
De velopment menerima 
kunjungan tim Direktorat 
Jenderal Migas (Ditjen Migas) 
pada 18 November 2014. 
Kunjungan tersebut dila
ku kan sebagai salah satu 
pelaksanaan program kerja 
dan tugas dari fungsi Sub 
D i rektorat  Pengo lahan 
Migas.

Dalam kesempatan ter
sebut, Manager Engineering 
and Development RU IV 
Ar ief Budiyanto men je
laskan proses bisnis ope
rasional kilang RU IV. Ia 
menyampaikan, saat ini RU 
IV sedang fokus melakukan 
pengembangan kilang de
ngan dibangunnya proyek 
RFCC dan se lan jutnya 
proyek PLBC dan RDMP.

Sementara itu, salah satu 
staf Ditjen Migas, Prima 

Ernest menuturkan, maksud 
kunjungannya ke RU IV 
adalah untuk melihat secara 
langsung dan memperoleh 
data mengenai kegiatan 
operasi produksi kilang, pe
nya luran produk kilang, dan 
rencana pengembangan ke 
depannya.

“Selain itu, kami juga 
berharap dapat memperoleh 
sample untuk BBM jenis 
RON 88 dan solar 48 untuk 

keperluan penelitian,” ujar 
Prima Ernest.

Selama kunjungan, tim 
Ditjen Migas dan RU IV ber
diskusi seputar ketahanan 
energi dan isu migas yang 
saat ini tengah berkembang 
di masyarakat. Usai tanya 
jawab, rangkaian kunjungan 
kilang ini dilanjutkan dengan 
melihat langsung fasilitas 
pertankian dan laboratorium 
RU IV Cilacap.• rU iV
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Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menjelaskan tentang  penggunaan Fuel Card di hadapan para 
nelayan dan media massa nasional di Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (25/11). Fuel Card untuk nelayan ini  merupakan 
salah satu upaya bersama untuk memastikan BBM bersubsidi nelayan tepat sasaran.

Jakarta  -  Para nelayan 
di Cilincing, Jakarta Utara, 
menyambut baik penca nang
an Fuel Card atau kar tu BBM 
khusus, yang diluncurkan 
oleh Pertamina, pada Selasa 
(25/11). Praktis, alokasi sub
sidi lebih terkontrol, dan 
meng hindari berbagai pe
nyelewengan.

Sekretaris Himpunan Ne
layan Bagan Apung Kalibaru 
(Angin Mamiri Bahari), Cilin
cing, Jakarta Utara, Amirudin 
(47), mengaku ia dan rekan
rekan nelayan lainnya senang 
dengan adanya sistem kartu 
subsidi ini, sebab lebih praktis 
tanpa waswas membawa 
uang tunai.

Ia juga bertutur, sela ma ini 
para nelayan di kampungnya 
tidak ada yang protes dengan 
sistem baru ini. Malah senang, 
karena dengan adanya data 
base kapal dan nelayan, 
di harapkan bantuan dari pe
merintah kelak tidak salah 
sa saran. Begitupun dengan 
pengajuan bantuan dari ne
layan. 

“Kami harap dengan 
adanya kar tu in i  ke lak 
bantuan dari pemerintah ke 
para nelayan bisa mudah, 
karena kami sudah terdata 
lewat Fuel Card. Selama ini 
permohonan bantuan dari 
nelayan suka disebutsebut  
“fiktif”, dikira orang lain bu
kannya nelayan,” tuturnya.

Dengan kartu ini, bagi 
Amirudin,  pemerintah pas
tinya sudah tahu dan punya 
bukti siapa yang minta ban
tuan, dan darimana. “Karena 
nama dan kapal kami sudah 
ada datanya di kartu itu, 
be gitu pun aktivasi setiap 
nelayannya,” ujarnya.

Kartu khusus BBM sub
sidi bagi nelayan atau Fuel 
Card ini merupakan sistem 
yang dirancang khusus de
ngan menggunakan sistem 
manajeman kuota lewat 
ebanking yang praktis. 
Sela in bisa mengontrol 
alokasi solar bersubsidi bagi 
nelayan, data base dari kartu 
ini juga bisa berguna bagi 
banyak  hal lainnya termasuk 
pengalokasian bantuan. 

Fuel Card diluncurkan 
oleh PT. Pertamina (Persero) 
yang bekerja sama dengan 

nelayan Antusias Sambut  
Kartu Khusus BBM Subsidi

Kementerian Kelautan dan 
Perikanan serta Bank BRI 
sebagai upaya bersama 
guna memast ikan BBM 
bersubsidi nelayan tepat 
sasaran. Soft lauching Fuel 
Card ini dilakukan oleh Di
rektur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina Hanung Budya 
(saat menjabat), pada Selasa, 
(25/11) di Stasiun Pengisian 
Diese l  Nelayan (SPDN) 
39.141.17 Cilincing, Jakarta 
Utara.

Hanung menuturkan sis
tem Fuel Card ini menjadikan 
penyaluran BBM bersubsidi 
hanya kepada nelayan yang 
berhak. Nelayan tersebut juga 
dapat mengetahui de ngan 
pasti berapa banyak BBM 
bersubisidi yang tersisa yang 
menjadi haknya dalam suatu 
periode tertentu.

“Melalui Fuel Card ini 
d iharapkan penya luran 
BBM bersubisdi nelayan 
akan  lebih tepat sasaran. 
Karena sistemnya yang 
memungkinkan penerapan 
satu kartu dengan kuota BBM 
bersubsidi untuk masing
masing kapal yang akan 
diten tukan oleh Ke menterian 
Kelautan dan Perikanan,” 
jelas Hanung.

Dengan kartu ini setiap 
nelayan akan mempunyai 
jatah masingmasing dalam 
membeli BBM subdisi, hal 
ini tergantung pada besaran 
GT (gross ton). “Jadi, per ka
pal nelayan kuota BBMnya 
berbedabeda nanti dapat 

kuota BBMnya. Kalau 30 
GT ke bawah itu tiap kartu 
berisi kuota BBM sekitar 
25.000 liter per bulan. Jika 
kuotanya habis, dia tidak bisa 
beli lagi pada bulan tersebut,” 
imbuhnya.

Terkait pembatasan kuota 
ini, salah satu nelayan, Asis 
(54) , menga ku tidak masalah.  
“Angka 25.000 liter tersebut 
memang angka kebutuhan 
dan permintaan para nelayan, 
dan sudah sesuai  dari  Sudin 
(Suku Dinas),” ujar pria  yang 
men jabat sebagai ketua 
Him  punan Nelayan Bagan 
Apung Kalibaru (Angin Mamiri 
Bahari).

Setiap transaksi dapat 
dipantau secara langsung 
melalui server Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) Suku Dinas 
Perikanan dan Kelautan, 
Pertamina, dan BRI.

Untuk memperoleh Fuel 
Card, nelayan membuka 
rekening tabungan yang 
selanjutnya mendaftarkan 
Fuel Card tersebut kepada 
SKPD Suku Dinas Perikanan 
d a n  K e l a u t a n  u n t u k 
memperoleh kuota BBM. 

Dalam Fuel Card terdata 
nama pemilik, nama kapal, 
dan kuota bulanan sehingga 
penggunaan kartu ini dapat 
dimanfaatkan pemerintah 
untuk mendata kembali jumlah 
kapal nelayan sekaligus juga 
sebagai dasar penetapan 
kuota BBM bersubsidi untuk 

nelayan.
Menurut Executive Vice 

President EBanking Bank 
Rakyat Indonesia, Imam 
Subowo, sistem kartu dengan 
manajemen kuota ini tentunya 
menjadi sistem yang mudah 
dan praktis bagi masyarakat. 
“Bisa belajar nabung, dan di 
saat yang sama akan mudah 
mencari BBM,” kata Imam. 

S e t e l a h  d i b a g i k a n 
di SPDN Cil incing, Fuel 
Card juga akan dibagikan 
kepada nelayan di daerah 
lain. “Sampai dengan akhir 
tahun, kami targetkan Fuel 
Card sudah bisa diterapkan 
di Tegal, Jawa Tengah, dan 
Lamongan, Jawa Timur. 
Sampai dengan akhir tahun, 
sekitar 2.400 kapal kami 
targetkan sudah dilengkapi 
dengan Fuel Card untuk 
Nelayan,” jelas Hanung.

Sejatinya sejak Juni 2014, 
Fuel Card untuk nelayan telah 
diujicobakan penggunaannya 
di SPDN Cilincing. Hingga 
saat ini, SPDN Cil incing 
melayani sekitar 158 kapal 
terdaftar dengan alokasi BBM 
bersubsidi sekitar 288 KL per 
bulan. Setiap transaksi dapat 
dipantau secara langsung 
melalui server KKP, SKPD, 
Pertamina dan juga BRI.  
Fuel Card untuk nelayan ini 
merupakan pengembangan 
lanjutan dari Fuel Card untuk 
kendaraan trasportasi darat 
yang telah sukses diterapkan 
di Batam.•sahrUL

Diplomat Kemenlu Dalami 
Unit Pengolahan Pertamina
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BaLOnGan - Dalam rangka meningkatkan kerja 
sama antara Kementerian Luar negeri dengan 
Pertamina serta memberikan exposure mengenai 
bisnis Pertamina, 80 delegasi Kementerian Luar 
Negeri melaksanakan kunjungan ke Pertamina 
Refinery Unit (RU) VI Balongan, (7/11). Delegasi 
diterima oleh Pjs. GM RU VI, Safii Triyono Yunianto 
di Gedung Pertemuan Patra Ayu, Komperta Bumi 
Patra Indramayu. Kegiatan ini merupakan kelanjutan 
dari kerja sama Kementerian Luar Negeri RI dengan 
Fungsi Investor Relations. 

Safii menyampaikan, kunjungan ini menjadi mo
mentum dalam memperkenalkan bisnis Pertamina 
kepada para diplomat yang merupakan garda 
terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di 
luar negeri. 

Peserta terdiri dari diplomat senior yang telah 
ditugaskan di berbagai negara dan akan segera 
bertugas kembali di  berbagai negara di seluruh 
dunia. Hadir dalam kesempatan tersebut pekerja dari 
Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan 
dan Instasi Pemerintah lainnya  sebelum ditempatkan 
di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun 
Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di berbagai 
negara. 

Direktur Amerika Selatan dan Karibia, Mus
thofa Taufiq Abdul Latief selaku pimpinan dele
gasi menjelaskan tujuan dari kunjungan untuk 
memberikan bekal kepada para diplomat mengenai 
bisnis Pertamina sebagai National Energy Company 
sehingga selanjutnya dapat menjadi Duta Pertamina 
di berbagai negara.  Ke depannya, para diplomat ini 
diharapkan dapat mempromosikan bisnis Per  tamina 
dan menjadi jendela informasi bagi Perta mina terkait 
peluang bisnis energi di negara sahabat. 

Kegiatan diawali dengan overview bisnis Pertamina 
dan berbagai peluang kerja sama dengan negara 
sahabat. Presentasi disampaikan oleh Yudy Nugraha 
dari Investor Relations, di lanjutkan dengan overview 
bisnis RU VI. Sesi diskusi mendapatkan antusiasme 
yang tinggi dari para peserta. Berbagai isu strategis 
terkait Pertamina dalam Indonesia Incorporated dan 
operasi bisnis Pertamina di berbagai belahan dunia 
ditanyakan. Di antaranya,  mengenai daya dukung 
energi Indonesia kedepan dan antisipasi Pertamina 
menghadapi berbagai isu srategis serta bagaimana 
dukungan Refinery dalam kedaulatan energi dan 
berbagai program dalam meningkatkan kapasitas 
kilang Pertamina. 

Para peserta juga menyam paikan berbagai 
penawaran dan peluang kerja sama bisnis dari 
negaranegara tempat para diplomat bertugas, baik 
di negara penghasil minyak di Amerika Selatan, Afrika,  
Timur Tengah, maupun kerja sama teknologi dengan 
Jepang. Salah satu peserta yang pernah bertugas di 
Jepang bahkan menyampaikan penawaran kilang di 
Jepang dengan Value 0. Bam  bang, diplomat yang 
telah bertugas di Qatar, menjelaskan Kementerian 
Luar Negeri telah bekerja sama dalam masuknya 
Pertamina di Irak dan Algeria. 

Acara diakhiri dengan site visit yang dipandu 
oleh Zakaria, dari Bagian Process Engineering RU 
VI.•inVestOr reLatiOns
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Managed Care Day, 
Utamakan Kesehatan 
untuk Masa Depan
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seMaranG - Fungsi Me dical MOR IV sebagai 
fungsi yang bergerak mena ngani kesehatan pekerja 
hingga mitra kerja MOR iV menyelenggarakan 
Ma naged Care Day 2014 yang merupakan 
program tahunan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan yang mengintegrasikan penyediaan dan 
pembiayaan layanan kesehatan.

Pada Managed Care Day yang diadakan di 
lantai 3 Ruang Serba Guna Gedung MOR IV ini, 
beberapa isu kesehatan diangkat sebagai topik 
penting yang perlu di  perhatikan bagi para pe kerja 
dan mitra kerja. Di anta ranya, membahas tentang 
sakit jantung dan stroke, ergonomi dan kiat dalam 
memilih makanan sehat serta pemaparan untuk ikut 
serta Jaminan Kesehatan di BPJS. 

Acara dibuka oleh GM MOR IV, Subagjo Hari 
Muljanto. ”Melalui kegiatan ini, Medical diharapkan 
se ma kin meningkatkan layan an ke  sehatannya ba gi 
pekerja, mitra kerja dan pen siunan Pertamina se
bagai bentuk layanan ke sehatan yang berkualitas 
de ngan keseimbangan yang optimal antara 
pelayanan dan pembiayaan,” tutur GM.

Acara yang diseleng garakan pada 2223 
Oktober 2014 diisi dengan talkshow dengan 
pembicara dr. Muhammad Yusuf Su seno, Sp.JP, 
Dr. Liem Jenfuk Sp.OK, MKK, dan dr.Dian Ariani.
Managed Care Day juga me nyediakan peme riksaan 
ke sehatan gratis seperti cek gula darah, kolesterol 
dan kadar lemak serta kepadatan tulang, serta 
donor darah.  Acara ini berlanjut dengan talkshow 
dari BPJS, pada (6/11), dan tes kebugaran, pa  da 
(7/11), di Lapangan Mu gassari.•MOr iV

Jakarta – Sebagai upaya 
penanggulangan krisis dan 
darurat energi, anggota De
wan Energi Nasional (DEN) 
melakukan kunjungan kerja 
ke Pertamina. Kedatangan 
anggota DEN yang diketuai 
oleh Koordinator Bulanan 
ang gota DEN, Abadi Poer
nomo tersebut disambut 
oleh Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina, Hanung 
Budya (saat menjabat)be
serta jajaran SVP dan VP 
Direktorat Pema saran dan 
Niaga, di Kantor Pusat Lantai 
1, pada Selasa (25/11). 

Dalam pertemuan ter
sebut, pihak Pertamina me
maparkan teknis pemantauan 
kondisi penyediaan BBM 

Dewan Energi nasional Kunker ke Pertamina
dan sistem penanggulangan 
E m e r g e n c y  d i s t r i b u s i 
Bahan Bakar Minyak dan 
LPG Pertamina. Dihadapan 
anggota DEN juga dijelaskan 
simulasi stock BBM dan LPG 
oleh Tim Monitoring BBM 
dan LPG. 

Hanung Budya pada 
k e s e m p a t a n  t e r s e b u t 
meng ungkapkan perma
sa lahan yang d ihadapi 
oleh Pertamina. Pihaknya 
mengharapkan bahan bakar 
alternatif perlu dibuatkan 
kebijakan yang dalam im
plementasinya dapat dija
lankan secara konsisten dan 
berkesinambungan.

Dari hasil kunjungan kerja
nya dengan pihak Pertamina, 

Abadi Poernomo menyambut 
positif karena banyaknya isu
isu terkait ketahanan energi 
nasional menjadi perhatian 
khusus bagi DEN sehingga 
hasil diskusi dengan pihak 
Pertamina akan menjadi be
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Anggota Dewan Energi Nasional mendengarkan pemaparan mengenai teknis 
pemantauan kondisi penyediaan BBM dan sistem penanggulangan emergency 
distribusi Bahan Bakar Minyak dan LPG Pertamina.

kal bagi DEN untuk membuat 
ataupun menyusun kriteria
kriteria daripada krisis energi 
nasional yang nantinya da pat 
diolah menjadi sebuah ke
bijakankebijakan.•irLi

Upskilling Product Knowledge 
untuk Konsumen BBM Industri
BanDa aCeh – Dalam rang ka membina hubungan baik 
dengan kalangan in dustri di Nangroe Aceh  Darussalam 
(NAD), Marketing Branch Aceh mengadakan workshop 
dengan kalangan industri sePemprov NAD, pada (6/11). 
Acara ini menjadi sarana untuk mengenalkan produk
produk Pertamina, khususnya BBM dan Pelumas. 

 Marketing Branch Manager Wilayah Aceh Ari bawa 
mengatakan, workshop dengan tema Product Know
ledge Industrial Fuel tersebut menjadi sarana untuk 
men dapatkan masukan da ri pelanggan. 

“Kita bisa sharing menge nai produk dan mendapat 
feed back positif dengan cara yang tidak melulu formal,” 
ujarnya.  

 Hadir sebagai pemateri adalah  Wisnu Harviyanto 
dari Teknik Industrial Fuel Marketing Region I Sumatera.  
Tak hanya menyampaikan produkproduk BBM industri, 
Pelumas, dan produkproduk lain seperti Pertamina Dex 
dan Musicool, acara yang dihadiri pimpinan industri & 
marine di NAD dan instansi pemerintah NAD ini juga 
diselingi dengan quiz dan games berhadiah.•MOr i 

Jakarta – Pertamina me
nobatkan wartawati be rita
jatim.com sebagai Best of 
The Best kategori features 
atau hardnews pada ma
lam Anugerah Jurnalistik 
Pertamina 2014 yang ber
lang sung di Empirica, Jakarta, 
Jumat (21/11).

Dengan karyanya yang 
berjudul Migas Indonesia, 
Masihkah Ada Harapan?, 
Renni Susilowati merupakan 
jurnalis media online kedua 
yang berjaya pada AJP dalam 
dua tahun berturuttu rut. Ta
hun lalu Ariesita, wartawati 
pekanbaru.tribunnews.com 
mendapatkan penghargaan 
serupa. Atas prestasinya 
ter sebut, Renni mendapat 
kesempatan mengikuti kur
sus jurnalistik internasional 
di Eropa dan memboyong 
hadiah uang tunai Rp40 juta.

“Saya tidak menyangka 
bakal mendapatkan hadiah 
sebesar ini, apalagi terpilih 
menjadi Best of The Best. 
Saya sangat bersyukur bisa 
ikut ajang AJP 2014 karena 
di acara ini karya seorang 
jurnalis diapresiasi dengan 
sangat luar biasa,” ungkap 
Renni di selasela acara.

Mengangkat tema ‘Perta
mina adalah Indonesia’, AJP 
2014 menghasilkan ma
singmasing tiga jurnalis pe
menang dari tujuh kategori 

Predikat Best of The Best AJP 2014 
Kembali Diraih Jurnalis Media online

yang dilombakan dan satu 
pemenang best of the best. 
Pertamina juga memberikan 
penghargaan kepada 25 
pemenang foto favorit.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Ali Mundakir mengakui, per
kembangan peserta AJP 
semakin menunjukkan kua
litasnya yang terbaik. Dari 
sisi media dan karya yang 
masuk pun sangat beragam. 
“Kami sangat gembira de
ngan hasil tahun ini. Kami 
berharap tahun depan makin 
banyak karya yang masuk.
Dan jurnalis daerah sekarang 
tidak kalah dengan jurnalis na
sional,” papar Ali usai acara.

Al i  juga menegaskan 
secara substansi, gelaran 
AJP 2014 merupakan sua
tu bentuk penghargaan 
Per tamina kepada jurnalis 
yang sudah memberikan 
kontribusinya baik berupa 
kritik saran tentang dunia 
energi di Indonesia, khususnya 
Pertamina.

“Untuk itu kami berharap 
acara seperti ini akan terus 
berlangsung sebagai pemacu 
bagi Pertamina untuk terus 
tumbuh dan berkembang,” 
ujarnya.

Tidak hanya kuantitas, 
gelaran AJP dari tahun ke 
tahun secara kualitas meng
alami peningkatan yang 

signifikan. Menurut Ali, tahun 
ini sebanyak 978 karya jur
nalistik dari media massa 
na sional dan juga daerah 
turut ambil bagian di berbagai 
kategori.

“Kami sangat bangga 
dengan proses seleksi dan 
penilaian yang begitu ketat 
dilakukan oleh dewan juri 
sehingga menghasilkan 47 
karya jurnalistik terbaik dari 
978 karya yang masuk. 
Dengan i tu, kami dapat 
memastikan gelaran AJP bisa 
terus melanjutkan tradisinya 
sebagai ajang kompetensi 
karya jurnalistik nasional yang 
prestisius,” jelasnya.

Ali menyadari dukungan 
media massa sangat diper
lukan di era yang semakin 
ter  buka dan dengan tuntuan 

semangat transparansi yang 
tinggi. Sebagai BUMN energi 
berpredikat Fortune Global 
500 dan mengelola bisnis 
senilai lebih dari US$70 miliar 
dam setahun, Pertamina 
sa ngat berkomitmen dan 
menjunjung tinggi semangat 
keterbukaan, yang di antara
nya telah dibuktikan melalui 
pencapaian skor GCG 94,3.

Pertamina menyediakan 
hadiah bagi pemenang ma 
singmasing kategori beru pa 
uang tunai sebesar Rp40 juta 
untuk juara pertama, Rp30 
juta (juara kedua) dan Rp 20 
juta(juara ketiga).  Sedangkan 
25 pemenang foto favorit 
men  dapatkan uang tunai 
masingmasing Rp2,5 juta. 
Mereka juga mendapatkan 
trofi dan piagam.•eGha
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Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor (saat menjabat) menyerahkan penghargaan 
kategori Best of the Best kepada Renni Susilowati dari beritajatim.com.
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Sosialisasi Kesadaran 
Tata Kelola Arsip
Jakarta- Direktorat Umum mengadakan so
sialisasi kesadaran pentingnya arsip, di lanttai M, 
Kantor Pusat Pertamina, pada (22/10). “Bijak dalam 
tata kelola perusahaan mengelola arsip dengan baik 
merupakan hal yang penting dalam menagement  
perusahaan,” ujar Manager Sistem dan Proses, 
Mardiani. 

Dalam kesempatan tersebut, Edwin Horja  
Sinaga dari badan penyidik Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menjelaskan empat jenis arsip yang 
seharusnya diketahui oleh para pekerja. Yaitu, 
arsip vital yang merupakan arsip yang tidak boleh 
hilang dan tidak memiliki masa retensi (masa 
pemusnahan), arsip penting yang memiliki masa 
retensi jangka panjang yaitu sepuluh tahun (10 
tahun),  arsip berguna yang hanya dapat digu nakan 
satu kali, dan  arsip tidak berguna seperti proposal 
penawaran kerja sama atau sejenis yang tidak 
mendapat approve atau tidak bisa ditindaklanjuti 
maka dapat segera dimusnahkan.

Sementara M. Taufik dari ANRI  memaparkan,  
tujuan sosialisasi ini adalah untuk melindungi fisik 
dan informasi publik dari kerusakan dan kehilangan 
arsip agar kebutuhan akan ketersediaan arsip tetap 
terpenuhi. “Termasuk mengatur akses arsip agar 
tidak terjadi penyalahgunaan arsip untuk kegiatan 
yang tidak sah,” tegas Taufik.•MarOsahaq 

Jakarta – Corporate Share 
Service (CSS) terus berupaya 
memberikan layanan terbaik 
bagi kebutuhan informasi 
dan teknologi bagi customer
nya di Pertamina dan anak 
peru sahaan. Untuk lebih 
men dekatkan diri kepada 
cus tomer ,  f ungs i  CSS 
menggelar Information and 
Communication Technology 
(ICT) Day di Kantor Pusat 
Pertamina, pada 2627 No
vember 2014.

Pelaksanaan ICT Day 
de   ngan  tema  “We Are 
Happy to Serve You” digelar 
secara serentak di unit bis
nis Pertamina di daerah. 
Acara tersebut menyajikan 
sosialisasi berbagai layanan 
dan produk unggulan CSS 
sebagai penyedia IT sesuai 
dengan kebutuhan para 
customer. Top management 
juga turut berperan aktif dalam 
pelaksanaan ICT Day kali ini, 
dimana seluruh jajaran direksi 
memberikan pandangan 
mereka terhadap keberadaan 
CSS bagi masingmasing 
Direktorat. 

“Peran CSS untuk peru
sahaan sudah sangat baik 
dalam memajukan informasi 
teknologi di Pertamina. Ke

ICT Day 2014 : Mendekatkan Diri kepada 
Customer dengan Sepenuh Hati

majuan bisnis perusahaan 
sangat bergantung terhadap 
IT. Per tamina pun bergantung 
pada fungsi CSS untuk bisa 
memberikan layanan terbaik 
ITnya,” ungkap Direktur 
Umum Pertamina, Luhur 
Budi Djatmiko (saat menjabat) 
ketika membuka pelaksanaan 
ICT Day 2014, Rabu (26/11).

Dengan layanan CSS 
yang maksimal, Luhur Budi 
mengingatkan agar fungsi 
CSS jangan berpuas diri dulu 
namun harus terus melakukan 
inovasi untuk bergerak maju 
dengan melihat kemajuan 
ICT perusahaan lain yang 
telah mendunia. “Fungsi 
CSS perlu benchmarking 
untuk bisa mewujudkan visi 
sebagai penyedia layanan IT 
yang bertaraf internasional,” 
ujarnya. 

Hal senada juga dituturkan 
oleh Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina, Ha
nung Budya.  “Keandalan 
sis tem IT sangatlah penting 
dalam kelancaran bisnis 
pe    masaran dan niaga se
hingga distribusi BBM yang 
dilakukan Pertamina aman 
dan terkendali,” ujar Hanung.

Ia mengingatkan CSS 
agar me waspadai jika sistem 

IT jebol akan mengakibatkan 
kendala pada kegiatan bisnis. 
Karena itu,  CSS harus terus 
memperbaiki performance 
sistem ITnya. 

“Kita tidak boleh hanya 
membangun  s i s t em IT 
yang tanpa backup. Saya 
harapkan fungsi CSS harus 
bisa diandalkan, harus bisa 
meningkatkan kapabilitas, 
kapasitas, dan harus meng 
ikuti perkembangan tek no
logi,” kata Hanung dalam 
kesempatan sharing session 
di ICT Day.

Harapan ter sebut disam
but positif oleh SVP CSS 
Pertamina, Jeffrey Tjahja 
Indra. Menurutnya dengan 
20 layanan yang diberikan 
oleh fungsi CSS membuktikan 
bahwa cukup banyak kon

tribusi CSS terhadap peru
sahaan. 

Memasuk i  us ia  ke7 
ke   beradaan fungsi CSS di 
Pertamina, tahun ini fungsi 
CSS telah dianugerahi Top IT 
Transformation yang diberikan 
oleh Kementerian BUMN dan 
tata kelola audit dari pihak 
auditor eksternal dengan 
capaian angka 4,31. 

“Atas pencapaian ter se
but, kita harus senantiasa 
memperbaiki diri ataupun 
mempertahankan predikat 
tersebut. Perjalanan kita ke 
depan masih panjang, ten
tunya dalam membantu per
usahaan mencapai aspirasi 
Per tamina sebagai Asian 
Energy Champion  tahun 
2025,” tegas Jeffrey.•irLi
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Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko membuka ICT Day 2014.

BaLi – ASEAN Council On 
Petroleum (ASCOPE) me
nyelenggarakan ASCOPE 
Council Meeting (ACM) ke 
40 dan ASCOPE National 
Committee Chairpersons 
Meeting (ANCCM) ke 78, 
di PatraJasa Resort & Villas 
Bali,pada Rabu dan Kamis  
(2627/11). Forum tersebut 
di ikut i  o leh perusahaan 
migas nasional (National Oil 
Company/NOC) negara
negara  ASEAN d imana 
Pertamina di samping sebagai 
peserta, juga bertindak selaku 
tuan ru mah penyelenggaraan. 
“ASCOPE 40 tahun yang 
lalu didirikan di sini dan kita 
kembali lagi ke sini. Se bagai 
inisiator pertama ASCOPE, 
Pertamina meng harapkan 
ke depan adanya kerjasama 
kongk r i t  an ta r  nega ra 
Asean dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi Asean 

ASCoPE : Perkuat Ketahanan Energi ASEAn
(MEA),” ung kap Muhamad 
Husen, selaku Plt. Direktur 
Utama Per tamina (saat 
menjabat) ketika membuka 
acara ACM (27/11).

Lebih lanjut Husen me
nga takan,  agenda per
temuan kal i  in i  terfokus 
pa da upaya memperkuat 
pengembangan sektor energi 
di kawasan ASEAN. Untuk 
itu diperlukan ko nektivitas 
dan integrasi pasar energy 
agar seluruh negara ASEAN 
dapat mencapai ketahanan 
energi, memiliki aksesibilitas, 
daya beli, serta keberlanjutan 
energinya. ASCOPE akan 
membahas penyusunan 
Peta Trans ASEAN Gas 
Pipeline’s (TAGP) yang telah 
memiliki ja ringan transportasi 
gas sekitar 3.377 km, dan 
dileng kapi dengan informasi 
baru berupa LNG Terminal 
di beberapa negara anggota 

ASEAN. “Sejalan dengan 
ini ,  NOC negaranegara 
ASEAN, termasuk Pertamina 
berkomitmen untuk dapat 
me wujudkan ketahanan 
energi di kawasan sehingga 
m e m u d a h k a n  m a s i n g 
ma sing Negara anggota 
ASEAN, mendapatkan akses 
sumbersumber ener gi untuk 
memperkuat  ketahanan 
energi na sional,” terang 
Husen.

Selain itu, Husen me
nambahkan bahwa le wat 
forum ini dapat menjem
batani masalah klaim per
batasan produksi migas baik 
onshore maupun offshore. 
Dalam menjembatani ma salah 
tersebut, ASCOPE melalui 
Exploration & Production 
Bus iness  Deve lopment 
Commi t tee  (E&P BDC) 
membuat guidelines unitisasi 
blok mi gas di perbatasan 

Muhamad Husen (tengah) Plt. Direktur Utama Pertamina didampingi Asril S. Yan (kiri) ASCOPE Secretary Nation dan Victorino 
Bala (kanan) ASCOPE Secretary In Charge (ASIC) saat memimpin pertemuan ASCOPE Council Meeting ke40 di Bali.
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antar Negara yang bernama 
ASCOPE Unitization Frame
work (AUF). “Pada perte
muan ASCOPE kali ini ada 
penandatanganan Term of 

Reference (TOR) AUF dan 
Capabi l i ty  Development 
Program (CDP) agar kita 
bergerak langsung me
nyusun guidelines tersebut,” 

tambah S lamet  Sus i lo , 
Chief Process and Facility 
Upstream Technology Cen ter 
selaku E&P BDC In do nesia 
Coordinator.•Dit. hULU
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oSn Pertamina 2014 Bertabur 
Inovasi Anak negeri

Kreativitas pemenang OSN Pertamina 2014 menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia siap bersaing menghadapi 
Masyarakat  Ekonomi Asean (MEA) 2015.
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Saputra (kanan), Caca (tengah) dan Nadin (kiri) membaca buku 
bacaan di Anjungan Taman Bacaan Rumah Sakit Tentara Tingkat 
II Dr. R. Hardjanto, Prapatan, Balikpapan pada (24/6).

Pemasangan Solar Cell 
untuk Masyarakat Teluk Meku

Fo
to

 : 
P

E
P 

P.
S

U
S

U

Jakarta – Sebagai bentuk rangkaian program 
Corporate Social Responsibility (CSR) dan 
rang kaian HUT ke57 Pertamina, PT Tugu Pra
tama Indonesia (TPI) sebagai anak perusahaan 
Pertamina berperan aktif dan bersinergi pada 
bidang pendidikan untuk para pelajar sebagai 
generasi muda Indonesia, pada  (28/10). Acara 
dilaksanakan di SMK Islam PB Soedirman 2, 
dan dihadiri oleh Direktur Pemasaran TPI Sigit 
Suciptoyono. 

Dalam kesempatan tersebut, bersama tim 
Corporate Secretary, Sigit meng edukasi siswa 
melalui berbagai pengetahuan asuransi. Materi 
mengajar dititikberatkan pada pengetahuan dasar 
dan produk asuransi.

Sigit menjelaskan, kegiatan TPI seperti ini 
sangat efektif dan dapat memberikan manfaat 
yang baik bagi para pelajar. Direksi pun memiliki 
tanggung jawab untuk menularkan semangat bagi 
anak didik terutama di bidang Asuransi. 

Selain memberikan ilmu, TPI memberikan per
lengkapan kebutuhan sekolah seperti printer dan  
laptop. “Semoga bantuan ini akan mempermudah 
jalannya proses belajar mengajar di sekolah ini,” 
ujar Sigit. 

Sebelumnya, TPI sudah memberikan edukasi 
ke SMA Plus Pembangunan Jaya, SMAN 1 Budi 
Utomo Jakarta, dan yang terakhir SMK Islam 
Soedirman 2.•tpi

Jakarta – Hasi l karya 
inovat i f  yang lah i r  dar i 
Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) Pertamina diharapkan 
dapat diterapkan di masya
rakat dan menjadi milestone 
penting bagi upaya me ning
katkan daya saing meng
hadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA).

Hal tersebut disampaikan 
Direktur PIMR Pertamina M. 
Afdal Bahaudin (saat men
jabat) pada pe ngu muman 
pemenang OSN Per tamina 
2014 di Kantor Pusat Perta
mina,  (27/11).

OSN tahun ini bertemakan 
Inovasi sobat bumi untuk 
masa depan generasi. Acara 
itu terselenggara bekerja sama 
dengan Universitas Indonesia, 
Kementerian ESDM, dan 
Kementerian Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi.

Afdal menyatakan OSN 
Pertamina yang memasuki 
tahun ketujuh ini telah menjadi 
barometer kompetisi sains 
tingkat perguruan tinggi (PT) 
di Tanah Air. “Hal itu dapat 
kita lihat dari tingginya animo 
peserta setiap tahun yang 
kami catat mencapai 100 ribu 
peserta sejak 2008 dimulai. 
Tahun ini saja jumlah pendaftar 

mencapai 37.757 orang dari 
kategori teori dan kategori 
proyek sains,” paparnya.

Sementara itu, Staf Khusus 
Menteri ESDM Yunus Kusuma 
mengapresiasi penye leng
garaan OSN Pertamina. 
“Pertamina sebagai BUMN 
besar menunjukkan peran 
kepeduliannya bagi bangsa. 
Semoga BUMN la innya 
dapat mengikuti kepedulian 
Pertamina ini,” ujarnya. 

Ketua Pelak sana OSN 
Per tamina Nursatyo Argo 
melaporkan, OSN di seleng
garakan dengan se jumlah 
seleksi yang dilak sanakan 
serentak di 10 region dan 

diikuti 42 universitas. Dari 
35.804 peserta kategori sains 
dan 651 peserta kategori 
proyek sains, terjaring 73 
finalis. Selanjutnya mereka 
berlomba menjadi pemenang 

kedua kategori itu pada 23
24 November 2014 di Wisma 
Ma kara UI. Mereka men
da patkan hadiah beasiswa 
dengan total mencapai Rp2 
miliar.•DsU

peMenanG Osn pertaMina 2014 

kategori teori
• Matematika, Setiawan dari UI (juara pertama).
• Fisika, Samson Clymton dari UI (juara pertama).
• Kimia, Kholid Rido dari UGM (juara pertama).
• Biologi, Kadek Adit W dari Universitas Udayana (juara pertama).

kategori proyek sains
• Aplikasi Perangkat Lunak ‘Celengan Limbah (CELI)’ dari Universitas Islam Indonesia 

yaitu Alan Dwi Prasetyo, Dantik Puspita S dan Malichah Muhtaromah (juara pertama).
• Produk Unggulan ‘Pembuatan Bioetanol Padat Pati Janeng’ dari Universitas Syiah 

Kuala yaitu M Ihsan, Shabrina dan M Iqramullah (juara pertama).
• Rancang Bangun ‘Eco Desalinator’ dari ITS 10 November yaitu Ainur Rachman, Aditya 

Rifa dan Miratul Alifah (juara pertama).

pameran proyek sains
• ‘Pembuatan Bioetanol Padat Pati Janeng’ dari Universitas Syiah Kuala M Ihsan.

perguruan Mitra terbaik
• Yulizar Yusuf dari Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat.

panGkaLan sUsU – PT 
Pertamina  EP (PEP) Asset 
1 Pangkalan Susu Field 
melakukan pemasangan 
lampu solar cell sebanyak 
10 unit di Desa Teluk Meku, 
Kecamatan Babalan, Kabu
paten Langkat. Pe m asangan 
solar cell dilakukan di 10 titik 
lokasi rumah peribadatan, 
jalan desa dan fasilitas umum 
lainnya. Secara simbolis, 
penyerahan dilakukan oleh 
Public & Government Relation 
Staff Rusmidah didampingi 
oleh CSR Staff Nadia Raysina, 
pada (19/11).

Pemasangan  l ampu 
solar cell di Desa Teluk Meku 
didasari pada kebutuhan 
warga masyarakat  yang 
mengeluhkan penerangan 
di jalan sekitar wilayah desa 

pada malam hari sehingga 
rawan terhadap tindak krimi
nalitas. Selain itu jalanan ber
lubang di malam hari yang 
tidak terlihat menimbulkan 
potensi kecelakaan.

Langkah ini juga dila
kukan sebagai bagian dari 
ko mitmen penghematan 
energi sekaligus pemanfaatan 
energi terbarukan yang ramah 
lingkungan. Penggunaan solar 
cell menjadi bukti komitmen 
Pertamina memanfaatkan 
energi baru dan terbarukan 
dalam aktifitas bisnisnya.

Rusmidah  berharap 
pemasangan lampu solar cell 
di jalan sekitar wilayah desa 
dapat membantu mobilitas 
masyarakat di malam hari. 
Masyarakat pun diminta agar 
merawat lampu solar cell 

agar dapat digunakan dalam 
jangka waktu yang lama.

K e p a l a  D e s a  Te l u k 
Meku Jamaluddin berterima 
kasih atas kepedulian PEP 
karena bantuannya sangat 
bermanfaat di saat krisis listrik 
yang dirasakan warganya 
saat ini.•pep p.sUsU

BaLOnGan, Sebanyak 233 siswa 
tingkat SD, SMP dan SMA/K di Desa 
Balongan dan Majakerta Kabupaten 
Indramayu menerima bantuan pendidikan 
dari RU VI Balongan, Selasa (28/10).

Bantuan tersebut berupa paket 
per lengkapan sekolah dengan total 
nilai Rp150 juta. Bantuan  diserahkan 
oleh General Affairs Manager  RU VI 
Balongan Hendra Nasution. Kegiatan 
yang berlangsung di Kantor Kuwu 
Desa Balongan ini turut dihadiri Camat 
Balongan, Kuwu Balongan dan Majakerta, 
perwakilan guru serta perwakilan siswa  
penerima bantuan sarana pendidikan.

 Hendra Nasution menjelaskan, pe
nerima bantuan ini merupakan siswa 
dengan latar belakang ekonomi lemah. 
Sebelumnya calon penerima bantuan 
diseleksi terlebih dahulu melalui masing
masing Kepala Sekolah dan UPTD 
Pendidikan. 

“Perusahaan sangat berkomitmen 
dalam memajukan pendidikan. Semoga 

RU VI Salurkan Bantuan Pendidikan

bantuan sebesar Rp 150 juta ini dapat 
mendukung kegiatan pendidikan para sis
wa,” ujar Hendra.

Sementara itu, Camat Balongan  Bus
tomi mengharapkan bantuan tersebut  
da pat  meringankan beban orang tua 
siswa, sedangkan siswa bisa menjadi anak 
yang cerdas dan tetap bisa melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Ucapan terima kasih juga diutarakan 
oleh Kuwu Desa Balongan dan Desa 
Maja kerta atas sumbangsih yang direalisa
sikan oleh  RU VI Balongan yang diberikan 
kepada siswa di Desa Balongan dan Desa 
Majakerta.•andi
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PEP Pangkalan Susu 
Peduli Penghijauan

Kawasan Wanasari Raih Penghargaan ISRA 2014
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Menghidupkan Mata Rantai Ekosistem Melalui 
Penangkaran Kupu-Kupu
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Jakarta - CSR Pertamina 
meraih penghargaan dalam 
a jang I ndones ia  Soc ia l 
R e s p o n s i b i l i t y  Aw a rd s 
( ISRA) 2014. ISRA 2014 
diselenggarakan oleh The La 
Tofi School of CSR, sebagai 
bagian dari Indonesia CSR 
Summit 2014, di Gedung 
Bidakara pada Senin (17/11). 
Penghargaan untuk  kategori 
Perusahaan Baik d i ra ih 
Program  Pengembangan 
Kawasan Ekowisata Terpadu 
Wanasari – Bali.  Penghargaan  
diserahkan oleh Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD)  RI 
Irman Gusman  dan dite
rima Sr Supervisor Public 
Health Iwan Ridwan Faizal, 
disaksikan La Tofi, Chairman  
The La Tofi School of CSR. 

Iwan  R idwan  Fa i sa l 

menyatakan, penghargaan 
ini merupakan bukti   bahwa 
apa yang dilakukan Pertamina 
un tuk  memberdayakan 
masyarakat dan lingkungan   
dilihat dan diakui oleh stake
holders. Penghargaan ini 
di be rikan untuk Program 
Pe ngem bangan Kawasan 
Ekowisata Terpadu Wanasari 
– Bal i  d i  bawah binaan 
DPPU Ngurah Rai Denpasar 
yang ada dibawah MOR V 
Surabaya.  

“Sebetulnya program ini 
merupakan effort dari teman
teman DPPU Ngurah Rai yang 
dikoordinasikan oleh teman
teman MOR V Surabaya,” 
kata Iwan. 

Program ini dijalankan 
tahun 2010,  dan mula i 
memperlihatkan hasil tahun 

2013,  termasuk menciptakan 
nilai tambah. “Kelompok
kelompok disana bisa mencip
takan penghasilan secara 
mandiri,” tambah Iwan.    

Di kawasan Wanasari, 
tersedia berbagai fasilitas 
wisata, seperti wedding dan 
prewedding photography, 
meeting, dan wisata kuliner. 

Wanasari juga berkembang 
menjadi tempat rujukan untuk 
belajar dan studi banding bagi 
mahasiswa yang datang dari 
berbagai kampus. 

Keberadaan  kawasan 
Wanasari  juga  dalam konteks 
mendukung Proper Emas 
untuk DPPU Ngurah Rai 
Denpasar.•Urip

panGkaLan sUsU – Komitmen Pertamina 
EP Pangkalan Susu Field terhadap lingkungan 
hidup untuk kesekian kalinya diwujudkan  
kembali  di antaranya melalui Program CSR 
“Go Green’’ bantuan pohon penghijauan dan 
pohon buah kepada sembilan sekolah  di 
empat Kecamatan di Kabupaten Langkat, 
Provinsi Sumatera Utara , Selasa, 18/11.

Bantuan pohon tanaman buah dan peng
hijauan tersebut diserahkan oleh Pangkalan 
Susu Field Manager Dirasani Thaib kepada 
para sekolah penerima bantuan, di SMA 
Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Susu. 

Melalui program CSR “Go Green’’ peru
sahaan  ingin  menularkan  spirit  dan ke pe
dulian cinta lingkungan kepada para pelajar 
dalam aksi nyata melalui pemberian bantuan 
915 bibit pohon penghijauan dan pohon 
buahbuahan yang akan diberikan kepada 
Sekolah Dasar sampai dengan tingkat sekolah 
Menengah Atas, untuk mendukung program 
Adiwiyata Sekolah. Penerima bantuan terdiri 
dari  SD Negeri 050777 Bukit Rata Kecamatan 
Pangkalan Susu ,SD Negeri 056028 Paluh 
Tabuhan Kecamatan Berandan Barat ,SMP 
Negeri 1  Kecamatan Pangkalan Susu,SMP 
Negeri 1 Kecamatan  Besitang,SMPS Dharma 
Patra  Kecamatan Pangkalan Susu, SMA 
Negeri 1 Kecamatan Besitang , SMA Negeri 
1  Kecamatan Pangkalan Susu,SMA Negeri 
1 Kecamatan Berandan Barat,SMA Negeri 
1 Kecamatan Sei Lepan. Bantuan pohon 
dilengkapi dengan bis beton  yang berfungsi 
sebagai penahan tanah, pupuk kompos dan 
pupuk kandang  .

Program ini juga merupakan wujud  
pembuktian Pertamina EP Pangkalan Susu 
Field memenuhi komitmen Deklarasi untuk 
Bumi yang disampaikan oleh Presiden Direktur 
PEP pada Januari 2012 yang lalu.

Field Manager PT Pertamina EP Asset 1 
Pangkalansusu, Dirasani Thaib menyebutkan, 
Pertamina EP yang dipercaya oleh pemerintah 
untuk mengelola migas juga peduli terhadap 
lingkungan hidup karena hal tersebut menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan 
operasional perusahaan.

Dirasani berharap sekolah penerima 
bantuan dapat merawat tanaman tersebut 
sebaik mungkin, agar pohon bantuan dapat 
tumbuh sumbur dan membuahkan hasil 
seperti yang kita harapkan bersama. 

“Melalui program ini, Pertamina ingin 
menularkan kepedulian di kalangan pelajar  
dan institusi pendidikan yang berdomisili di 
sekitar wilayah operasional perusahaan untuk 
lebih mencintai lingkungan hidup,” ujar Dirasani 
Thaib.•pep panGkaLan sUsU FieLD

pLaJU – Dengan kedua 
sayap yang selebar telapak 
tangan manusia, dan ber
warna kuning kecoklatan 
serta berbercak putih, kupu
kupu siramarama (Attacus 
Atlas), bertengger manis pada 
kawat dinding pembatas 
Ta man Penangkaran Ku
puKupu Langka RU III di 
K a w a s a n  P a t r a g a n i k , 
Komplek Pertamina Plaju. 
Taman Penangkaran Kupu
Kupu yang berdiri di atas 
lahan seluas 20x25 meter 
ini dibangun pada Agustus 
2014 dan diresmikan oleh 
Direktur Pengolahan Chris na 
Damayanto (saat menjabat) 
serta GM RU III  Mahendrata 
Sudibja dalam rangkaian ke
giatan Pelestarian Lingkungan 
di RU III (2/10).

Pembuatan Taman Pe
nangka ran  KupuKupu 
Langka ini bermula dari 
permasalahan hama ulat yang 
terus menyerang tanaman 
buah di kawasan Patraganik. 
M. Yusuf, pengelola Patra
ganik, menjelaskan hama 
ulat tersebut menganggu 
perkembangan tanaman 
b u a h .  N a m u n  s e t e l a h 
diamati, hama ulat tersebut 
bermetamorfosa menjadi 
kupukupu. Dar i  s in i  lah 
tercetus ide Yusuf untuk 
membangun dan me ngem

bangkan taman pe nangkaran 
kupukupu dengan bekerja 
sama dalam CSR RU II I 
bidang lingkungan pada 2014.

Sampai saat ini setidaknya 
telah terdapat 25 buah kupu
kupu langka yang hidup dalam 
taman penangakaran dan 
terbagi dalam 2 species, 
yai tu Attacus at las  dan 
Papilionidae. Untuk jenis 
Attacus atlas, ukuran kupu
kupu sangat besar dengan 
lebar sayap berkisar 1520 
cm. Sedangkan species 
Papilionidae memiliki ukuran 
layaknya kupukupu pada 
umum nya, namun dengan 
sayap berwarna warni dan 
memiliki motif khas pada 
bagian bawah sayapnya.  Di 
dalam taman, telah ditanami 
berbagai jenis tanaman buah 
dan bunga yang berfungsi 
sebagai tanaman inang dan 
tanaman pakan bagi habitat 
bagi ulat dan kupukupu. 

Dalam taman tersebut, 
pengun jung t idak hanya 
dapat menyaksikan kupu
kupu semata, namun seluruh 
fase kehidupan kupukupu 
terdapat didalamnya. Dimulai 
dari fase telur, ulat (larva), 
kepompong (pupa) hingga 
bermetamorfosis menjadi 
sebuah kupukupu. 

Public Relations Section 
Head RU III Makhasin meng

ungkapkan, taman tersebut 
di bangun sebagai salah satu 
upaya mengembangkan 
Patra ganik menjadi Kawasan 
Pengelolaan Lingkungan ter
padu.  “Taman ini merupakan 
upaya RU III untuk berperan 
serta dalam menjaga keles
tarian alam yang sejalan de
ngan program Pertamina 
Sobat Bumi serta pencapaian 
PROPER RU III menuju pe

ringkat Emas pada 2015,” 
ungkap Makhasin.

Makhasin  berharap da
lam jangka panjang, taman 
ini dapat menjadi ka wasan 
pembelajaran dan penge
tahuan konservasi kupukupu 
serta wahana pelatihan bagi 
individu atau kelompok lain 
dalam mengembangkan ka
wasan pelestarian lingkungan 
terpadu.•rU iii

 

Kupukupu Siramarama (Attacus Atlas) sedang bertengger pada kawat dinding 
taman penangkaran.
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Kesombongan dibenci oleh kemuliaan, setiap 
orang yang rendah hati selalu dipuji dan dicintai. 
Sungguh butiran tepung yang paling baik adalah 
yang turun dari saringannya, sedangkan paling 
buruk adalah yang naik beterbangan. 

Allah SWT menyebut sahabatsahabat 
Rasulullah SAW sebagai orangorang yang 
saling mengasihi satu sama lain. Dia berfirman, 
“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang
orang yang bersama dia adalah keras terhadap 
orangorang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 
mereka. Rasulullah SAW bersabda,  “Orangorang 
yang mengasihi orang lain akan dikasihi pula oleh 
oleh Allah SWT. Dari itu, kasihilah makhluk di 
bumi ini, maka makhluk yang di langit juga akan 
mengasihi kalian,  sesungguhnya Allah mengasihi 
hambahambaNya yang pengasih.”

Orang yang memiliki karakter lebah selalu 
melihat sisi positif dari segala sesuatu. Dia yakin 
bahwa setiap orang  sejahat dan seburuk apapun  
tetap memiliki sifatsifat baik.

Orang seperti ini selalu disenangi dan dirindukan 
oleh banyak orang. Dia selalu melihat kebaikan 
sesuatu dan selalu berada dalam kebaikan. Dia 
juga banyak mendapat kebaikan simpati karena 
dia pandai menujukkan sifatsifat positifnya.

Lain halnya dengan orang yang berkarakter 
lalat. Dia selalu  mencari cela atau kekurangan 
disana sini. Selalu memandang kejelekan 
sesuatu dan selalu berada dalam keburukan. Dia 
memandang kejelekan sesuatu berada dalam 
keburukan. Dia memandang dunia ini berlumur 
keburukan. Orang seperti ini layaknya lalat yang 
memang senang mengerubungi tempat luka 
dan bisul serta menjauhi tempat yang bersih dan 
sehat.  Bila melihat orang tipe lalat ini, semua orang 
menghindarinya, enggan menegurnya, bahkan 
tidak senang bertemu.  

Buku ini layak dibaca, berisi banyak hikmah 
supaya Anda memiliki karakter lebah, bukan 
lalat.•perpUstakaan
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TKMPn XVIII : Bukti nyata Insan Mutu 
Menjalankan Tata nilai 6C 

oleh : Adriwal   (Tim Quality Management  Dit. GA)

Oleh : Gatot Chiandar – Knowledge Management, General Affairs Directorate

Inovasi Energi dan Lingkungan Menjadi Salah Satu 
Sumber Utama Aset Pengetahuan

Tahun ini  Temu Karya Mutu dan Produktifitas Nasional (TKMPN) XVIII  yang 
diselenggarakan di Batam pada tanggal 18 – 21 November 2014 menjadi pembuktian 
kembali dari insan mutu Pertamina bahwa sudah sepantasnya sekarang disebut bahwa 
Pertamina adalah “leading practice” di dalam kegiatan improvement dan inovasi di tingkat 
Nasional. Pada ajang yang diselenggarakan  tahun ini berbagai penghargaan bergengsi 
telah diperoleh oleh Tim Pertamina yang ikut serta sebagai delegasi Pertamina dalam Forum 
presentasi CIP tingkat nasional tersebut.

Prestasi terbaik tahun  ini merupakan kontribusi nyata dari 51 tim terbaik yang tergabung 
dalam Gugus Kendali Mutu (GKM), Proyek Kendali Mutu (PKM) dan Sistem Saran (SS) 
yang telah melahirkan ideide perbaikan dan inovasi terbaik dari semua sentra operasi 
dan area / unit kerja yang ada di Perusahaan. Tim   Pertamina mendapatkan penghargaan 
berupa 32 (tiga puluh dua) kategori Platinum, 18 (delapan belas) kategori Gold  dan 1 
(satu) kategori Silver .

Keikutsertaan Tim Pertamina di ajang TKMPN 
tahun ini merupakan partisipasi terbesar Pertamina 
sepanjang sejarah. 51 hasil karya improvement 
dan inovasi meru pakan hasil seleksi berjenjang 
yang dilaksanakan mulai tingkat Unit Operasi/
Region dan Anak Perusahaan seluruh sentra 
operasi dan area kerja  mewakili Perusahaan 
sampai tingkat korporat.

Statistik pencapaian Tim Pertamina dalam 
ajang ini merupakan yang terbaik dalam 5 (lima) tahun terakhir  dengan sistem pengiriman 
delegasi berdasarkan seleksi berjenjang yang telah dilakukan di Perusahaan. Dari tahun 
ke tahun pencapaian peserta Pertamina untuk kategori Platinum terus meningkat dan 
pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana menjadi yang  terbanyak dari 
semua perusahaan peraih kategori peringkat tertinggi platinum dengan jumlah yang cukup 
signifikan 32 vs 72 platinum total hasil penilaian peserta tahun ini. 

Perubahan sistem penilaian korporat yang telah dilakukan tahun lalu, dimana dengan 
menambah porsi sharing knowledge/presentasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan 
kualitas hasil ideide improvement dan inovasi tersebut tanpa merubah kaidah PDCA 
dengan DELTA dan Panca mutunya. Ternyata dengan pola seperti ini telah membuktikan 
keberhasilan semua tim atau gugus Pertamina mendapatkan hasil  “triple best dan most” 
(terbaik dan terbanyak) dalam beberapa kategori penghargaan  pada TKMPN 2014 tahun  
ini seperti :

Best Presentation :  Terbaik pada 8 stream 
Best Performance :  Terbaik pada 7 stream 
Best Favorite Stream :  Terbaik pada 5 stream
Most Achievement :  Platinum Award 32 tim
Perolehan penghargaan terbaik untuk Tim Pertamina secara umum mencapai lebih 

dari 60% dari total penghargaan semua  kategori yang diselenggarakan oleh TKMPN XVIII  
tahun ini, Bravo Insan Mutu, Bravo Pertamina!!!!

Insan Mutu……..Semangat hebat !!.   
Pertamina ……….Jaya……Jaya.!!

Isu mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi akhirnya terjawab sudah setelah pada tanggal 17 
November 2014 lalu Pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga sebesar Rp.2000/liter. 
Berbagai reaksi dari masyarakat timbul dengan gencar baik yang pro maupun yang kontra, bahkan jauh 
hari sejak pertama kali isu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini muncul. Lalu bagaimana sikap kita 
sebagai insan Pertamina terhadap hal ini? Apakah ada di antara kita yang berada pada posisi pro atau 
kontra atau mungkin abstain saja.

Tentunya realita akan isu ini perlu disikapi secara bijak dengan lebih mengupayakan dilakukannya 
konservasi terhadap pemakaian energi yang sebagian besar masih berasal dari BBM (fossil fuel). Untuk 
mendorong terjadinya hal ini, Pemerintah pun telah mengeluarkan suatu ketentuan yang diatur dalam 
Instruksi Presiden (Inpres) No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Dalam isi ketentuan 
tersebut hal penting yang perlu digaris bawahi adalah dorongan untuk melakukan langkahlangkah dan 
inovasi penghematan energi (konservasi energi). 

 Pertamina sebagai salah satu BUMN, tentunya 
harus selalu berupaya dalam melakukan berbagai 
inovasi terkait upaya penghematan energi tersebut. 
Patut dibanggakan bahwa insan Pertamina telah memiliki 
kepedulian yang cukup besar akan hal ini di mana dapat 
dilihat dari berbagai ino vasi yang telah dilakukan terkait 
upaya penghematan/efisiensi energi yang pada akhir
nya juga akan memberikan dampak pada terjadinya 
penghematan/efisiensi biaya. Berbagai inovasi yang 

telah dilakukan tersebut telah terkapitalisasi sebagai aset pengetahuan perusahaan yang telah diupload 
dalam Portal KOMET diantaranya:
1. Meningkatkan efisiensi energi melalui pemanfaatan air kondensat untuk pemanas ruangan di kantor 

workshop area Geothermal Kamojang (AA7928);
2. PeningkatanEfisiensi Energi dengan ReDesign Sistem Pengkondisian Udara di Gedung Pusat Pertamina 

(AA9125)
3. Penghematan energi listrik dengan pengelolaan utilisasi listrik terpadu di gedung kantor pusat PT. 

Pertamina Trans Kontinental (AA9809)
 Untuk mengetahui lebih jauh berbagai aset pengetahuan terkait berbagai inovasi upaya penghematan 

energi, pekerja dapat melakukan akses langsung pada Portal KOMET https://intra.pertamina.com/KOMET 
lalu masukkan kata kunci dapat berupa kode aset pengetahuan di atas atau kata kunci seperti “penghematan 
energi” atau “energi listrik” atau “efisiensi biaya listrik” pada search engine yang tersedia. 

Di samping konservasi yang berhubungan dengan energi, konservasi juga dapat diartikan sebagai upaya 
untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan melakukan pengelolaan / penanganan 
terhadap limbah (waste). Terkait hal tersebut, para insan Pertamina pun telah memiliki kepedulian dengan 
banyaknya  berbagai inovasi yang telah dilakukan terkait dengan kedua hal tersebut di atas yang dapat 
dilihat dalam Portal KOMET diantaranya: 
1. Pemanfaatan limbah B3 sludge melalui pembuatan alat pengolahan sederhana di TBBM Biak (AB5348) 
2. Penghematan biaya pengelolaan limbah B3 non sludge ex. oil absorbent dengan menciptakan alat 

bantu oil press di Terminal BBM Balikpapan (AB0579)
3. Pemantauan kualitas Ph limbah cair  melalui pemeliharaan ikan mas/gabus di oil catcher DPPU 

Minangkabau (AA3546)
Untuk mengetahui lebih jauh isi dari berbagai aset pengetahuan terkait inovasi terkait pengelolaan 

limbah (waste), silahkan anda melakukan akses langsung pada Portal KOMET https://intra.pertamina.
com/KOMET lalu masukkan kata kunci berupa kode aset pengetahuan di atas atau kata kunci seperti 
“waste” atau “limbah” pada search engine yang tersedia. Jika ingin secara lebih detail mengetahui cara 
penggunaan Portal KOMET dapat dilihat pada TKI Penggunaan Portal KOMET No.C005/I00010/2012S0.

Sebagai insan Pertamina mari secara 
berkelanjutan mela kukan berbagai inovasi 
yang da pat memberikan value creation bagi 
perusahaan dan jangan lupa untuk segera 
menuangkan pengetahuan (knowledge) 
ter sebut dalam bentuk tulisan agar dapat 
dikapitalisasi sebagai aset pengetahuan 
untuk kemudian melakukan sharing 
knowledge sebagai budaya berbagi 
pengetahuan. Agar value creation yang 
telah diperoleh dapat lebih dioptimalkan dan aset pengetahuan dapat diutilisasi dan direplikasi di seluruh 
lingkungan perusahaan.

The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge!!!
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Musim penghujan telah datang. Bagi Anda 
yang kerap kali bike to work alias bersepeda ke 
kantor, ataupun turing, kondisi ini tentu perlu men
jadi perhatian agar perjalanan bisa berlangsung 
aman dan nyaman. Berikut ini beberapa tips yang 
bisa dilakukan selama bersepeda di musim hujan 
seperti dilansir Sportku.

Rain Coat. Lengkapi diri dengan rain coat (mantel 
hujan) dan pastikan selalu dalam pannier atau 
tas. Bila di tengah perjalanan turun hujan, maka 
Anda tinggal mengenakannya dan melanjutkan 
perjalanan sampai ke tujuan.

Lindungi Barang Bawaan dengan kantong 
plastik. Masukkan semua barang bawaan, 
terutama benda elektronik, ke dalam kantong 
plastik sebelum dimasukkan ke dalam pannier 
atau tas. Tujuannya agar barangbarang tersebut 
tetap kering dan bisa digunakan meski harus 
bersepeda di bawah guyuran hujan. Jangan 
percaya sepenuhnya pada tas tahan air. Sebab 
semahal apapun tas tersebut, belum tentu tahan 
air sepenuhnya.   

Gunakan Fender. Bagi sepeda yang belum 
di lengkapi dengan perangkat ini atau bagi yang 
sudah memiliki, tapi lebih sering tersimpan di 
dalam gudang, inilah waktu yang tepat untuk 
menggunakannya. Cipratan air atau kotoran dari 
ban bisa mengganggu pandangan dan membuat 
baju mudah kotor. Dengan fender, Anda bisa tetap 
melaju dengan nyaman dan lebih bersih.

Waspada di perjalanan. Hujan mengakibatkan 
permukaan jalan basah dan membuat ban mudah 
tergelincir. Jadi, tetaplah waspada dan jaga 
keseimbangan selama bersepeda. Usahakan 
untuk tidak melakukan manuver secara mendadak 
atau berbelok secara tibatiba karena hal itu bisa 
menyebabkan Anda terjatuh.

Bersihkan sepeda. Usai bersepeda menembus 
hujan, air dan kotoran tentu akan menempel pada 
sepeda. Setelah tiba di tujuan atau rumah, siram 
sepeda dengan air agar kotoran yang melekat 
pada frame atau komponen lain luruh. Selanjutnya 
lap sepeda dengan kain penyerap atau kain kering 
untuk mencegah munculnya karat pada sepeda.

konsumsi Multivitamin. Bila tubuh mulai me
rasa kurang nyaman, segera konsumsi multi
vitamin supaya tubuh segera fit kembali dan siap 
bersepeda lagi.•http://gayahidup.republika.co.id

BaLOnGan – Pengurus Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Tingkat Wilayah RU VI Balongan mengikuti 
pelatihan berbusana muslimah yang baik  di Gedung 
PWP Perumahan Bumi Patra Indramayu, pada (10/11). 
Kegiatan tersebut dipandu  oleh komunitas hijabers 
Indramayu.

Setelah mendapatkan teori dan mempraktikkannya, 
anggota PWP juga mengadakan  fashion show yang di
make over oleh komunitas hijabers Indramayu. 

Acara yang dihadiri sekitar 30 pengurus PWP ini 
juga diisi dengan penyerahan cinderamata kepada Ani 
Suprapno, istri Suprapno yang sebelumnya menjabat 
sebagai Manager HR Area RU VI Balongan yang kini 
mutasi dinas ke Cirebon sebagai Asset 3 HR Manager.

Ketua PWP RU VI Balongan, Ina Yulian Dekri men

jelaskan, pertemuan ini digelar sebagai sarana untuk 
me ningkatkan silaturahmi antar pengurus PWP RU VI. Ina 
berharap, kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara 
berkesinambungan agar  kekeluargaan di tubuh PWP 
RU VI tetap terjaga.•riki haMDani

Pertamina Ramaikan Jambore nasional 2 Pajero

CiLaCap – RU IV Cilacap 
berhasi l  meraih predikat 
ter baik 1 untuk kategori 
perlombaan booth kategori 
instansi dan umum dalam 
Pekan Promos i  Daerah 
Cilacap 2014, di Lapangan 
Krida Nusantara, Cilacap. 
Acara tersebut diadakan 
selama lima hari, pada 1216 
November 2014.

Pekan Promosi Daerah 
Cilacap 2014 merupakan 
ajang pameran untuk mem
promosikan keunggulan 
dan potensi daerah Cilacap 
baik dalam sektor bisnis, 
investasi, pariwisata, dan 
produk unggulan daerahnya. 

Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo secara 

seMaranG – Marketing 
Operation Region (MOR) IV 
berpartisipasi meramaikan 
rangkaian acara Jambore 
Nasional 2 Pajero Indonesia 
dengan tema “Guyub Gesang 
Sareng Pajero”. Melalui Pajero 
Owners Community (POC)
chapter Semarang sebagai 
anggota dari Mitshubisi Pajero 
Sport Indonesia, Pertamina 
memberi dukungan keikut
sertaan POC Semarang 
yang salah satunya dengan 
memberikan voucher BBK 
senilai Rp 15 juta. 

Keikutsertaan Pertamina 
dalam event yang diseleng
gara kan pada 1012 Oktober 
2014 ini, dihadiri oleh seluruh 

anggota dan keluarga besar 
POC Indonesia dari semua 
chapter yang ada. Sekitar 
500 kendaraan dan 1.000 pe
serta menyemarakkan acara 
tersebut. 

Pelepasan POC Sema
rang di lakukan di SPBU 
COCO Sultan Agung Sema
rang. Rombongan berangkat 
menuju ke venue di Magelang 
untuk melakukan pengisian 
Pertamina Dex ke kendaraan 
dan meneruskan perjalanan 
ke acara Jambore Nasional 
2 Pajero. 

Menurut Sales Executive 
Retail Rayon 1 Sadli Ario 
Priambodo, dukungan ini 
men  jadi bukti partisipasi 

Pertamina terhadap ko mu 
nitas otomotif yang meng  ikuti 
event sebesar ini. “Karena 
Pertamina sebagai pe nyedia 
bahan bakar yang menjadi 
sumber utama penggerak 
ken daraan yang digunakan 
mereka,” ujar Sadli. 

“Seh i ngga  keg i a t an 
seperti inilah yang dapat 
membangun kerja sama lebih 
mantap antara Pertamina 
dengan komunitas otomotif 
yang ada di se kitar wilayah 
operasional MOR IV,” tutup 
Sadli.•MOr iV
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Booth RU IV Cilacap Terbaik 
dalam Pekan Promosi Daerah Cilacap 2014
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langsung membuka acara 
tersebut didampingi oleh 
Bupati Cilacap Tatto Suwarto 
Pamudji beserta sejumlah 
muspida.  “Kegiatan ini ber
guna untuk dapat mening
katkan daya saing dan men
da patkan multiplier effect 
bagi peningkatan sektor riil 
di Kabupaten Cilacap,” ujar 
Ganjar.

Pameran berstandar 
na  sio nal ini diikuti oleh ins
tansi pemerintah, BUMN, 
perusahaan multi nasional, 
perusahaan swasta, per
bankan, UMKM, dan asosiasi 
perusahaan.  Dari keseluruhan 
peserta tersebut, RU IV Cila
cap berhasil meraih juara 
terbaik 1 untuk kategori booth 

instansi dan umum.
Selama pameran, RU IV 

menampilkan dan proses 
bisnis dan produknya. Per
ta mina berharap dapat me
ningkatkan corporate image 
di mata masyarakat.

Di booth RU IV juga di

ada kan work shop energi 
me ngenai penyulingan mi
nyak dan workshop CSR 
dengan menghadirkan mitra 
binaan RU IV. Lebih dari 
1.000 orang mengunjungi dan 
berpartisipasi dalam ke giatan 
di booth tersebut.•rU iV
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Mahasiswa dari Tujuh Universitas Kunjungi Pertamina
Jakarta -  Sejumlah mahasiswa dari tujuh universitas mengunjungi Pertamina, Jumat (21/11). Rombongan yang dipimpin 
Project Officer Clifton Poanda diterima oleh Sr. Officer International Realtions  Korfi Prita di Lantai Ground, Kantor Pusat 
Pertamina. Sebanyak 47 mahasiswa tersebut berasal dari fakultasfakultas ekonomi dan bisnis UI,  UGM, Universitas 
Gunadarma,  Universitas Persada Indonesia YAI, Universitas Bakrie, President University, dan UIN Syarif Hidayatullah. Mereka  
mendengarkan presentasi  mengenai peranan Internal Audit dalam bisnis Pertamina dari hulu sampai ke hilir. Pre sentasi  
diberikan oleh  Control Group Manager SPI Arief Wibowo dan  Quality Assurance Assistant Manager SPI Eri Sulistyo Sutikno.•Urip
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PEP Sangasanga Field gelar Pertamina EP Cup U12
sanGasanGa- Hari Pahlawan merupakan momen yang dapat membangkitkan semangat jiwa kepatriotan 
bagi generasi muda agar terus mengingat dan meneruskan semangat citacita pahlawan kemerdekaan. Untuk 
memperingatinya, Pertamina EP Field Sangasanga menyelenggarakan Lomba Sepak Bola Pertamina EP Cup 
U12, pada (16/11). Menurut ketua panitia Risdiyanto, lomba diikuti 17 Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan 
Sangasanga dan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran. Secara simbolis Field Manager Sangasanga Hanief 
Jauhari melakukan  kick off pertama sebagai bentuk dimulainya pertandingan. Ia berharap, turnamen ini ditujukan 
untuk pembinaan sejak dini agar ditemukan pemain terbaik dari Sangasanga. Rangkaian pertandingan berlangsung 
selama dua minggu.•eben COOp

President Director Pertagas Kunjungi Media group                                                                                                                                            
                                                                                                                                   
Jakarta -  Bertempat di Kantor Berita Media Indonesia, President Director PT Pertamina Gas (Pertagas) Hendra 
Jaya bersama Direktur Utama PT Pertagas Niaga Jugi Prajugio melakukan audiensi kepada Media Indoneisa dan 
diterima oleh Suryopratomo selaku Direktur Pemberitaan Metro TV, pada (2/11). Dalam audiensi yang juga dihadiri 
oleh staf dan wartawan Media Indonesia, Hendra Jaya menyampaikan Visi, Misi, dan Strategy PT Pertamina (Persero) 
khususnya Direkorat Gas dalam pengembangan dan pemanfaatan  energi nasional, termasuk di dalamnya beberapa 
bidang bisnis yang dijalankan oleh Pertagas. Selain itu  Hendra juga menjelaskan beberapa tantangan dan kendala 
dalam bidang pengembangan energi khususnya  gas. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian audiensi yang 
akan dilakukan jajaran Direksi Pertagas ke beberapa media nasional di Jakarta.•pertaGas
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Mahasiswa Teknik Kimia UMS Pelajari Proses Bisnis RU IV Cilacap
Jakarta - Dukungan terhadap sektor pendidikan ditunjukkan oleh RU IV Cilacap melalui penerimaan kunjungan maha siswa. 
Public Relations Section Head RU IV Musriyadi menerima kunjungan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, di gedung PWP RU IV, (16/10). Dalam kunjungan tersebut, seluruh mahasiswa diberikan pen jelasan mengenai 
proses bisnis operasional RU IV sehingga mereka termotivasi untuk mengembangkan sektor energi di masa mendatang.  
Mahasiswa yang berjumlah 100 orang tersebut didampingi oleh Dr. Triwidayanto. Banyak mahasiswa yang bertanya beberapa 
hal operasional di RU IV, seperti proses bisnisnya, alatalat yang digunakan, katalis yang dipakai, dan lain sebagainya yang  
dijawab tuntas oleh salah satu engineer RU IV Cilacap, Sukondo Jati.•rU iV
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Training User RoAS di RU III Plaju
pLaJU – Sebagai tindak lanjut dari kick off implementasi Refinery Oil Accounting System (ROAS) di RU III pada bulan 
Juni lalu, RU III menggelar training user ROAS yang diadakan di Gedung Auditorium OPI, Senin (22/9). SMOM RU III, 
Dadi Sugiana selaku Pjs. GM RU III membuka secara resmi training yang diikuti 32 peserta dari fungsi Finance dan Oil 
Movement (OM) ini.  Diharapkan melalui pelatihan ini, para peserta sebagai user ROAS dapat memahami proses bisnis 
ROAS dan menggunaan aplikasi ROAS dalam kegiatan transaksi arus minyak sehingga nantinya ROAS dapat Go Live 
di RU III pada 1 Desember 2014.•rU iii
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Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Ahmad Bambang menerima penghargaan Rekor Bisnis untuk PTK .

PEP Sangatta Field 
Tingkatkan Kompetensi 
Stakeholder

Penghargaan Rekor Bisnis untuk PTK
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sanGatta – Untuk meningkatkan kompetensi 
stakeholder internal dan eksternal perusahaan 
dalam mengoperasikan dan menguasai 
teknologi komputer, guru dan siswa SMP 
Negeri 2 Sa  ngatta Selatan serta Tenaga Kerja 
Jasa Pe nunjang (TKJP) PT Pertamina EP 
Sangatta Field menyelenggarakan inhouse 
training Microsoft Office, di Aula Mess Anggrek 
Putih, Sangkima, Sangatta Selatan, Kabupaten 
Kutai Timur.

Acara yang berlangsung selama 5 hari 
mulai 2428 November 2014  mengupas 
tuntas mengenai pengoperasian aplikasi 
Microsoft Office dengan kategori modul yang 
bervariasi, mulai dari intermediate sampai 
advance. 

Sangatta Field Manager Abdul Muhar 
didampingi HR Assistant Manager, Nuri 
Angkasa Riau turut hadir dalam pembukaan 
inhouse training yang diikuti sekitar 25 
peserta. Dalam sambutannya, Abdul Muhar 
mengutarakan kegiatan inhouse training 
sekal igus sebagai bentuk kepedul ian 
perusahaan terhadap peningkatan kualitas 
pendidikan dan SDM terhadap mitra kerja 
dan masyarakat akademisi di sekitar wilayah 
Pertamina EP. 

“Semoga peserta training dapat menyerap 
pembelajaran yang diberikan oleh trainer. 
Khusus untuk mitra kerja, ilmu yang diperoleh 
agar dapat diaplikasikan ke pekerjaan dalam 
menyelesaikan tugas,” tegas Abdul Muhar.

Salah satu guru dari SMP Negeri 2 
Sangatta Selatan, Nanik Farida sangat senang 
de ngan pelatihan yang baru pertama kali 
diikuti nya. “Training ini sangat bermanfaat 
sekali bagi guruguru seperti kami. Ilmu ini 
dapat di  implementasikan dalam memudahkan 
pe nyu sunan laporan Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) dan laporan lainnya. Terima 
kasih Pertamina. Semoga ke depannya 
pelatihan ini dapat berlangsung setiap tahun,” 
ucap Nanik Farida dengan antusias. 

Begitu pula dengan siswa kelas VIII SMP 
Negeri 2 Sangatta yang mengikuti pelatihan, 
dengan bersemangat mengikuti langkah demi 
langkah pengoperasian Microsoft Office. 
“Seusai pelatihan, para guru dan siswa 
diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan 
yang diperoleh melalui sharing knowledge di 
sekolah sehingga dapat tercipta masyarakat 
akademisi yang memiliki kompetensi teknologi 
yang berdaya saing,” ujar Pjs. Sangatta Legal & 
Relations Assistant Manager Togar Marulitua.
ppUtri

Jakarta - PT Pertamina 
Trans Kontinental (PTK) meraih 
penghargaan Rekor Bisnis 
(ReBi) 12 dengan kategori 
yang paling prestisus, yang 
hanya dapat diperoleh melalui 
kerja keras seluruh Fungsi, 
yakni sebagai “Perusahaan 
yang berhasil melakukan Turn 
Around dengan pertumbuhan 
keuntungan tercepat.” 

Penyerahan penghargaan 
yang dilakukan di Hotel Mulia, 
Senayan, Jakarta, (20/11)
juga memberikan pengakuan 
terhadap 19 perusahaan lain.

“Dunia usaha kita harus 
lebih jenius. Dunia usaha 
kita mesti memanfaatkan 
momentum tersebut dengan 
tepat dan terbuka bagi 
pengembangan inovas i 
produk dan usaha, agar ke 
depan dapat berkompetisi 
secara kompetitif di arena 
lokal dan regional,” kata 
Presiden Direktur Koran 
Sindo, Sururi Alfaruq, selaku 
penyelenggara ReBi.

Berdasarkan laporan 
audited Kantor Akuntan 
Publik Nurdiyaman, Tjahjo 
& Rekan (Crowe Horwath), 
untuk Tahun Buku 2013, PTK 
membukukan laba bersih 
(audited) sebesar  Rp174,38 
miliar atau 388% dari tar
get RKAP 2013, dengan 
pendapat wajar dalam semua 
hal material serta predikat 

SEHAT (AA) untuk Tingkat 
Kesehatan Perusahaan.

Selain berhasil mencapai 
laba bersih hampir 4 kali lipat 
dari laba tahun sebelumnya, 
tingkat kesehatan PTK men
capai 90,5, Dept to equity 
ratio (DER) turun hingga 0,80 
serta aset naik dari Rp800 
miliar menjadi Rp2,2 triliun.

Tahun 2013 dengan 
pro gram RRE (Reborn, Re
vitalization, Expansion) yang 
terdiri atas lima program stra
tegis, PTK berhasil melakukan 
turn around secara cepat. 
PTK juga berhasil me na
ta kembali pondasi bisnis
nya dengan fokus pa da ke
giatan upstream, gas dan 
usaha baru. Keandalan 

ka pal miliknya juga terus 
d i   t i ngka tkan  seh ingga 
commissioning days bi sa 
men capai 95% dari op
timumnya.

Menurut Direktur Utama 
PTK Ahmad Bambang 
(saat menjabat), PTK telah 
melakukan penam bahan 
a rmada  me l a l u i  pem
bangunan kapal baru dalam 
jumlah cukup besar. Yaitu, 
12 unit hingga akhir tahun ini 
dan minimum 13 unit tahun 
2015. “Dan semua kapal 
tersebut sudah ada kontrak 
penggunaannya sehingga 
men jamin pertumbuhan pen
dapatan PTK tahun 2015 dan 
seterusnya,” katanya.

ReBi Award ini akan me

macu semangat pekerja  PTK 
mewujudkan PT Pertamina 
Trans Kontinental menjadi 
peru sahaan pelayaran ke
banggaan bangsa, jaya di 
Indonesia dan regional Asia. 

Tahun ini, PTK tercatat 
telah memperoleh beberapa 
penghargaan. Antara lain 
“Runner Up Annual Per ta
mina’s Subsidiary Award 
kategori The Best Share
holder’s Aspiration Achiever 
2013, sert i f ikasi Sistem 
Manajemen Ter integrasi ISO 
9001, ISO 14001, dan OHSAS 
18001 yang terintegrasi ber
sama ISO 9001 dan ISPS 
Code, serta The Best 50 
Leaders Companies.•ptk

BanDUnG – Untuk lebih 
mendekatkan diri dengan 
masyarakat banyak cara yang 
dilakukan oleh Patra Jasa 
Hotel Bandung. Salah satunya 
dengan turut ber par tisipasi 
dalam acara Car Free Day  
(CFD) setiap hari Ming gu 
de  ngan menyediakan menu 
khusus  CFD  di pelataran 
ho tel. Karena lokasinya yang 
sangat strategis, maka tak 
heran setiap masyarakat 
yang sedang menikmat i 
CFD l angsung  mamp i r 
untuk mencicipi makanan  
yang disediakan Patra Jasa 
Bandung Hotel. Harganya 
pun dijamin murah, mulai dari 
Rp10.000Rp20.000.

Salah satu warga, Pam
budi, yang rutin me nikmati 
CFD, sangat senang dengan 

Car Free Day ala Patrajasa Bandung
partisipasi Patra Jasa Hotel 
Bandung tersebut. “Dengan 
harga murah, saya bisa me
nikmati makanan hotel ber
bintang. Taste hotel bintang 
lima, price kaki lima,” katanya. 

Menurut GM Hotel Patra 
jasa Bandung Fairus Sungkar, 
sarana promosi ini dinilai efek
tif untuk memperkenalkan 
Ho tel Patra Jasa kepada 
ma syarakat Bandung dan 
wisatawan yang berkunjung 
ke kota kembang tersebut.  
“Ini terbukti setelah hampir 
dua tahun, masyarakat se
makin tahu tentang Patra 
Jasa,” ujarnya. Selain pro
gram CFD bersama Patra 
Jasa Hotel, ada event tertentu 
lainnya, seperti perayaan Natal 
dan Tahun Baru bersama ma
syarakat.

  Sejak direnovasi pada 
tahun 2012, Patra Jasa 
Bandung terus meningkatkan 
pelayanannya. Salah satu 
ke is t imewaan hote l  85 
kamar dengan tagline your 
second home in Dago ini 
adalah tempat par kir yang 
luas.  “Selama ini, lahan parkir 
memang menjadi masalah 

yang sulit dipecahkan bagi 
hotel lain di Bandung dan 
menu khusus Ayam Mehong 
yang hanya terdapat di hotel 
ini,” jelas Fairus.

Dengan segala kelebihan 
yang dimiliki, Patra Jasa Hotel 
Bandung saat ini menjadi salah 
satu hotel favorit di ibu kota 
Jawa Barat tersebut.•kuntoro
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DPRD Muara Enim Kunjungan Kerja ke Pendopo Field

PHE optimis Target 2014 Terpenuhi
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Api Tambun Field Jadi Sumber Api Porda XII 
dan Peparda IV 2014 Jawa Barat
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YOGYakarta - PT Perta
mina Hulu Energi (PHE) 
salah satu anak perusahaan 
PT Pertamina (Persero) 
optimis target produksi 2014 
mencapai target. Hingga 
triwulan ketiga 2014, produksi 
Minyak PHE mencapai 70,6 
ribu BOPD dan Gas 514 
MMSCFD. Capaian produksi 
minyak ini sedikit dibawah 
target yang dibebankan yakni 
sebesar 73 ribu BOPD. Waktu 
yang tersisa hingga akhir 2014 
diprediksi akan terpenuhi. 
Sedangkan untuk produksi 
Gas, sudah melebihi target 
yang diberikan sebesar 490 
MMSCFD. Diperkirakan akhir 
Desember 2014, produksi 
gas PHE akan menyentuh 
angka 515 MMSCFD.

Direktur Utama PHE, 
Ign. Tenny Wibowo ditemui 
usai rapat BODBOC di 
Yogyakarta, Kamis (23/10) 
optimis target produksi PHE 
akan tercapai. “Dari hasil rapat 
ini, kita menentukan Prognosa 
PHE di  2014. Dar i  s isa 
waktu yang ada, kita fokus 
mencapai target prognosa 
ter sebut. Target produksi 
mi nyak PHE 2014 sebesar 
71,3 ribu BOPD. Target ini 

panGkaLan sUsU – HR Medical Asset 1 
Pangkalan Susu Field mengadakan Ceramah 
Kesehatan,  di Gedung Pertemuan Guest House 
Pangkalan Susu Field, pada (5/11).

Ceramah Kesehatan dilaksanakan untuk 
me ningkatkan wawasan tentang kesehatan  
jan tung untuk para pekerja, pengurus dan 
anggota PWP dan TKJP dengan menghadirkan 
narasumber Prof.dr. Sutomo Kasiman,Sp.
PD,Sp.JP,FIHA,FACC, FESC,FAsCC, Konsultan 
Kardiologi  RS Columbia Asia Medan dengan 
tema “Sehatkah Jantung Kita?”

Sutomo Kasiman  men je las kan secara tuntas 
tentang bagaimana mengenali gejala dini sakit 
jantung dan serangan jantung serta gejala dini 
serangan stroke yang juga merupakan gangguan 
aliran pembuluh darah.

“Saat ini penyakit  jantung merupakan 
pem bunuh tertinggi untuk itu disarankan me
waspadai bila terjadi keluhan berupa nyeri dada, 
berkeringat dingin dan shock,” tegas Sutomo.

Namun semua itu dapat dicegah dengan 
kesadaran untuk rajin dan rutin menjalani 
gaya hidup sehat, olahraga teratur, kurangi 
stress, makan dengan nilai gizi cukup, tidak 
terlampau besar asupan karbohidrat dan  rutin 
melaksanakan medical check up tahunan yang 
sudah ditetapkan perusahaan. 

Sutomo menyarankan, pekerja  yang memiliki 
riwayat penyakit jantung diharapkan rutin kontrol 
ke dokter ahli jantung juga dengan ahli lain yang 
terkait, serta rutin minum obat sesuai anjuran 
dokter agar tidak terjadi serangan ulangan. 

Sementara itu Field Manager Asset 1 
Pangkalan Susu Dirasani Thaib berharap 
pengetahuan yang telah kita dapatkan hari ini 
dapat diterapkan dalam keshidupan seharihari.   
“Karena, jika pekerja sehat, otomatis kinerja dan 
produksi kita juga akan meningkat,” ujar Dirasani 
Thaib.•pep panGkaLan sUsU 

Bekasi - Sumber api obor 
PORDA XII dan PEPARDA 
IV 2014 Jawa Barat yang 
digelar di Kabu paten Bekasi 
pada 1222 Nopember 2014 
diambil dari titik api gas buang 
PT Pertamina EP Asset 3 
Tambun Field. Pengambilan 
api tersebut berlangsung di 
SP Tambun yang dilakukan 
oleh Wakil Bupati Bekasi, 
Rohim Mintareja yang juga 
sebagai Wakil Ketua Panitia 
Besar  PORDA X I I  dan 

paLi – PT Pertamina EP 
Asset 2 Pendopo Field 
menyambut kedatangan 8 
anggota DPRD Kabupaten 
Muara Enim periode 2014
2019 yang melakukan kun
jungan kerja, pada Rabu 
(23/10). Rombongan disam
but oleh Pjs. Pendopo 
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HR Medical Pangkalan 
Susu Adakan Ceramah 
Kesehatan

turun dari sebelumnya 73 
ribu BOPD. Penurunan ini 
dialihkan ke peningkatan 
pro duksi gas PHE, yang 
ditargetkan sebesar 490 
MMSCFD. Saat ini produksi 
minyak mencapai 70,6 ribu 
BOPD dan gas produksinya 
sudah lebih, yakni mencapai 
514 MMSCFD. Diperkirakan 
hingga akhir tahun produksi 
gas akan mencapai 515 
MMSCFD,” imbuhnya. 

“Anak perusahaan PHE 
(AP PHE) yang bersumbangsih 
besar dalam capaian target ini 
diantaranya, untuk minyak 
PHE ONWJ, PHE WMO dan 
BOB BSP – Pertamina Hulu. 
Untuk gas AP PHE yang 
paling besar produksinya, 
di antaranya PHE ONWJ, 
JOB PertaminaTalisman 
Jambi Merang, PHE WMO 
dan Participating Interest (PI) 
pada Blok Koridor”. 

Tenny menambahkan, 
dengan capaian yang di
prediksi akan melebihi 100%, 
maka target laba perusahaan 
juga akan terpenuhi. Target 
net income PHE 2014 sebesar 
634 juta dolar AS. Hingga 
triwulan tiga telah mencapai 
450 juta dolar AS, kurang 

180 juta dolar AS. “Perkiraan 
produksi PHE 101102%, kita 
cukup yakin karena terbantu 
produksi gas yang jauh di atas 
target,” paparnya.

Sejak berdiri, produksi 
PHE mencapai 20% setiap 
tahunnya. “Ini adalah tan
tangan tersendiri. Semakin 
besar produksi kita, maka 
target tahun berikutnya akan 
terus meningkat lebih besar 
lagi. Kita usahakan produksi 
terus meningkat  set iap 
tahunnya. Hambatan cuaca 
pada Januari lalu sempat 
mengganggu produksi kita, 
namun saat ini sudah berjalan 
normal kembali. Kendala 
cuaca tetap akan menjadi 
fokus untuk diantisipasi. 
Selain itu, maintenance terus 

dilakukan agar proyek yang 
berjalan pengeboran dan 
development bisa selesai 
ter laksana sesuai jadwal,” 
ungkap Tenny.

Selain produksi, PHE 
juga  concern  te rhadap 
keselamatan kerja (HSE). 
“Saya berharap HSE kita 
juga mencapai target, yakni di 
bawah recordable TRIM 0,64. 
Jangan ada lagi fatality ke 
depan dan fokus sisa waktu 
untuk mencapai target hingga 
akhir tahun. Percuma target 
produksi dan net income 
terpenuhi, tapi kecelakaan 
kerja masih tinggi. Saya yakin, 
semuanya akan terpenuhi dan 
berjalan lancar,” tambahnya 
optimis.• phe/iwan kuswara

Field Manager Ali Akbar 
dan t im manajemen di 
ruang rapat Pendopo Field 
Manager. Pada kesempatan 
tersebut, Pjs. Pendopo 
Field Manager Ali Akbar 
memberikan apresiasi yang 
setinggitingginya ke pada 
anggota DPRD Ka bupaten 
Muara Enim yang telah 
meluangkan waktunya dan 
menyempatkan diri untuk 
berkunjung ke PT Pertamina 
EP Asset 2 Pendopo Field di 
tengah kesibukan sebagai 
wakil rakyat.  

Sementara itu, Asri AG 
yang mewaki l i  anggota 
de  wan  menyampa ikan 
ucapan terima kasih kepada 
manajemen PT Pertamina EP 
Asset 2 Pendopo Field yang 
telah bersedia menerima 
kunjungan kerja anggota 
DPRD Kabupaten Muara 
Enim. 

PEP Pendopo Field me
ru pakan salah satu peru

sahaan pertambangan yang 
mempunyai wilayah kerja 
di Kabupaten Muara Enim. 
”Semoga dengan adanya 
kun jungan kerja ini dapat 
meningkatkan hubungan 
yang harmonis dan terjalin 
komunikasi yang baik ser
ta dapat bersinergi antara 
perusahaan dengan peme
rintahan kabupaten,” ung
kapnya.       

Da l am kesempatan 
tersebut,  Pjs. Pendopo 
Field Manager Ali Akbar 

memberikan paparan se
layang pandang tentang 
PT Pertamina EP Asset 2 
Pendopo Field. Mulai dari 
luasan wilayah kerja, mitra 
kerja perusahaan sam pai 
program CSR yang telah 
digulirkan untuk masyarakat 
ring I. Kegiatan diakhiri de
ngan dialog interaktif antara 
kedua belah pihak. Anggota 
DPRD sangat antusias ber
dialog dengan tim manaje
men seputar ope ra sional 
perusahaan.•WaWan       

PEPARDA IV JABAR Tahun 
2014.  

Sebelum pembukaan 
PORDA, obor tersebut di

bawa se cara estafet ke 23 ke
camatan di Kabupaten Bekasi 
untuk memotivasi masyarakat 
agar cinta olah raga.•gie
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PgE Tandatangani Kerja Sama dengan 
Kodam III/Siliwangi

Fo
to

 : 
P

G
E

PEP Paku gajah Development Project Mulai 
Tajak Sumur PMn-9
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CEo KKKS & PDSI Kunjungi 
Lokasi Rig PDSI
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anak perUsahaan

Pertamina EP Tarakan & Bunyu Adakan Media gathering

BaLikpapan - Perjalanan darat sekitar 2,5 jam 
yang ditempuh dari Balikpapan menuju lokasi 
pemboran VICO di Pamaguan – Kalimantan Timur 
tidak menghalangi kunjungan tiga pimpinan tertinggi 
perusahaan KKKS ke lokasi pengeboran PDSI proyek 
Vico di Pamaguan – Kalimantan Timur, (13/10). 
Mereka adalah Gunther A Newcombe, President & 
CEO VICO Indonesia, Christina Verchere, President 
& CEO BP Indonesia, dan Luca De Caro President 
& CEO ENI Indonesia. Ketiganya disambut hangat 
oleh Direktur Utama PDSI Faried Rudiono. Kehadiran 
ketiga CEO ini di lokasi rig PDSI #28.2 D.1000E 
dimaksudkan untuk mengecek kesiapan PDSI dalam 
proyek ini. Dalam kegiatan operasi ini, PDSI telah 
mendapat pengakuan sebagai The Best Preparation 
dibandingkan dengan perusahaan pemboran lainnya 
yang mendapat kontrak di Vico selama ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gunther A. New
combe mengharapkan agar aspek safety menjadi 
prioritas yang diterapkan dalam pekerjaan di lokasi 
VICO, dan tajak pengeboran PDSI dapat dilakukan 
per 1 November 2014. Bersama Dirut PDSI Faried 
Rudiono, ketiga CEO tersebut  meresmikan kegiatan 
operasi PDSI di Pamaguan yang merupakan lokasi 
VICO Indonesia.

Di hadapan para crew, Faried Rudiono meng
harapkan agar pekerjaan pada rig  ini dapat berjalan 
tanpa insiden. “Setiap orang harus saling menjaga, 
bila ada pekerjaan tidak aman, agar semua dapat 
intervensi untuk menghentikan pekerjaan tersebut,” 
ujarnya.

Menurut Faried, rig  PDSI #28.2 D.1000E yang di
provide untuk pekerjaan di VICO ini adalah rig prima 
yang safe, reliable, clean and tidy. Hal itu harus dapat 
dijaga dengan baik. Performa rig ini juga harus dapat 
ditunjukkan kepada pelanggan, bahwa PDSI dapat 
bekerja cepat dan tepat waktu. 

Lebih lanjut Faried mengharapkan agar project 
di VICO ini dapat menjadi entry point untuk 
memberlakukan standarisasi dan culture yang baik 
bagi rigrig PDSI lainnya. “PDSI harus dapat bekerja 
all out dalam melakukan pekerjaan di VICO ini 
sehingga spud in bisa tepat waktu dan project dapat 
berjalan sukses, agar PDSI dapat menjalin kerja sama 
cukup lama dengan VICO,” ujarnya.

Sementara itu, Field Coordinator Slamet Nurhadi 
mengungkapkan bahwa untuk pekerjaan di VICO 
ini, PDSI hanya mempekerjakan 20% crew inti, 
dan selebihnya adalah crew lokal yang berasal dari 
masyarakat setempat.

VICO Indonesia adalah salah satu KKKS yang 
memperoleh kontrak untuk memproduksi Blok 
SangaSanga PSC dan sejumlah blok lainnya 
secara joint ventures yang terdiri dari BP East 
Kalimantan Ltd.; Lasmo Sanga Sanga Ltd; BP Migas 
dan beberapa perusahaan migas lainnya. VICO 
mengoperasikan 7 lapangan produksi minyak dan 
gas bumi di daratan (onshore) Kalimantan Timur, 
dekat dengan Delta Mahakam. Lapanganlapangan 
itu adalah Badak, Nilam, Pamaguan, Semberah, 
Mutiara, Beras, and Lempake.•pDsi

MUara eniM -  Dalam 
r a n g k a  m e n i n g k a t k a n 
produksi Gas Pertamina EP, 
Pertamina EP Paku Gajah 
Development Project (PGDP), 
pada 5 November 2014 mulai 
tajak sumur PMN9 di Desa 
Prabumenang, Ke camatan 
Lubai Ulu, Kabu paten Muara 
Enim, Provinsi Sumatera 
Selatan. 

Medy Kurniawan selaku 
Manajer Sub Surface PGDP 
menyam paikan, tajak sumur 
PMN9 ini menggunakan rig 
N80 B1/27 (1000 HP) milik 
Pertamina Drilling Service 
Indonesia (PDSI), dengan 
kedalaman 1.693 mMD akan 
dapat diselesaikan dalam 38 

DeraWan, kaLiMantan - 
PT Pertamina EP (PEP) Field 
Tarakan & Bunyu menga dakan 
media gathering untuk jurnalis 
seKaltara (Kalimantan Utara). 
Acara yang dilaksanakan 
pada 2123 Oktober 2014 di 
Derawan ini berjalan de ngan 
lancar dan penuh antu siasme 
dari para peserta. Kegiatan 
ini dihadiri  15 wartawan 
dari Tarakan, Nunukan, dan 
Bulungan Kalimantan Utara. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, para jurnalis menda
patkan pembekalan mengenai 
industri Hulu Migas yang 
disampaikan oleh Muhammad 
Husni Nurdin, Manager LR 

hari. Target produksi yang di
a rapkan sebesar 2,5 mmscfd 
+ 180 bcpd dari reservoir BRF 
(Batu Raja Formation)

GM PGDP Musa lam 
Latuconsina mengatakan su
mur pengembangan PMN9 
bila berhasil maka langsung 
diproduksikan sebagai su
mur penghasil migas dan 
dapat berkontribusi terhadap 
penambahan produksi migas 
khususnya di Field Prabumulih.
Operasional pemboran di area 
Pakugajah diharapkan da pat 
berjalan dengan lancar dan 
sukses. “Karena itu, sangat 
diperlukan kerja sama yang 
baik dengan stakeholder se
tempat di kecamatan Lubai 

Ulu dan perangkat desa 
Prabumenang,” ujarnya. 

Menurut Musalam, fak tor 
HSSE sangat perlu diper
ha tikan agar operasional 
pem boran PMN9 dapat ter
laksana dengan target zero 
accident. 

 Acara tersebut dihadiri 
oleh Ekky Yulisman mewakili 
SKK Migas Perwakilan Sum
bagsel, Camat Lubai Ulu Heri 
Muliawan,  Danramil Lu bai Ulu 
M. Zaenuri, Kapolsek Beringin 
AKP Jauhari, Kepala Desa 
Prabumenang Yusuf Effendi 
serta tokoh masyarakat se
kitar lokasi sumur.

 “Kami berterima kasih 
kepada semua pihak yang 

telah memberikan dukungan
nya sehingga penajakan 
sumur ini dapat terlaksana 
dengan baik sesuai dengan 
yang direncanakan,” ujar Mu
salam.

Setelah mendengarkan 
tausiah yang disampaikan 
oleh mantan ketua MUI kota 
Prabumulih Ustaz H. Lukman 
Hakim Idrus, acara dilanjutkan 
dengan penyerahan bantuan 
sembako kepada anakanak 
yatim yang diundang dari 
beberapa Mesjid yang ada 
di Desa Prabumenang. Hal 
tersebut dilakukan sebagai 
bentuk rasa syukur dan ber
bagi kebahagiaan.•

Asset 5 PT Pertamina EP, 
investigasi reporting oleh 
Nugroho Dewanto, jurnalis 
Tempo, dan foto grafi oleh 
S a n t i r t a  M a r t e n d a n o , 
fotografer Tempo. 

Ketiga materi yang disam
paikan cukup membuat pa
ra peserta antusias untuk 
bertanya.  Materi ini membuka 
wawasan jurnalis mengenai 
perbedaan indus tri minyak 
di hulu dan di hilir. Dengan 
demikian, para jurnalis dapat 
menyaj ikan pemberitaan 
secara berimbang berkaitan 
dengan bisnis Pertamina. 
Selain itu,   pendalaman materi 
me ngenai teknik investigasi 

reporting dan fotografi pun 
menyita perhatian para jur
nalis. 

Dengan  adanya  ke
giatan media gathering ini 
diharapkan dapat menambah 
pengetahuan para jurnalis 
mengenai industri hulu migas 

dan pengetahuan  mengenai 
ilmu jurnalistik. Selain itu, 
diharapkan hubungan antara 
perusahaan dengan media  
dapat terjalin lebih erat serta 
semoga semuanya bisa 
berjalan dengan lancar.•sty

BanDUnG - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) me
lakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 
Komando Daerah Militer III/Siliwangi tentang Penguatan 
Pembinaan Teritorial  dan Pengamanan Obyek Vital Nasional 
Strategis serta Pembuatan Sarana dan Prasarana di Area 
dan Proyek PT Pertamina Geothermal Energy  di Wilayah 
Komando Daerah Militer III/Siliwangi.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PGE 
Rony Gunawan dan Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor 
Jenderal TNI Dedi Kusnadi Thamim di Makodam III/Siliwangi 
di Bandung, pada Senin, 17 November 2014.

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, kedua 
belah pihak sepakat melaksanakan kerja sama penguatan 
pembinaan teritorial dan pengamanan di obyek vital nasional 

serta pembuatan sarana dan prasarana PGE Area Kamojang, 
Proyek Kamojang dan Karaha,  yang berada di Jawa Barat 
dan masuk dalam wilayah Kodam III/Siliwangi.•pGe 
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Workshop Start Up 
Readiness RFCC Cilacap

SOROT

CiLaCap -  Pembangunan proyek RFCC Cilacap 
telah mengalami kemajuan yang siginifikan. 
Menghadapi proses start up yang rencananya 
berlangsung pada awal tahun 2015, maka tim 
RFCC Cilacap menyelenggarakan workshop start 
up readiness RFCC Cilacap yang berlangsung 
selama dua hari, pada 2930 September di 
Gedung Patra Graha Cilacap.

Tujuan utama penyelenggaraan workshop 
tersebut adalah untuk mempersiapkan start up 
sedini mungkin agar segala sesuatunya bisa 
dipersiapkan dengan baik, mengingat proyek 
RFCC yang berlokasi di RU IV ini adalah proyek 
besar dengan kapasitas sebesar 62.000 BPSD. 
Hadir untuk membuka workshop tersebut VP 
Refining Project Ignatius Tallulembang serta GM 
RU IV Edy Prabowo.

Selama pelaksanaan workshop, terdapat 
beberapa hal yang menjadi sorotan utama 
antara lain readiness team start up RFCC Cilacap 
yang melingkupi manpower readiness, training 
readiness, involvement & activity start up, serta 
catalyst readiness. Selain itu dibahas pula black 
start up sequence & scenario, RFCC complex 
start up scenario, precommissioning scenario & 
activity, serta interface to existing.

“Secara keseluruhan, tim RFCC Cilacap siap 
untuk melakukan start up proyek ini. Melalui 
workshop ini kita dapat melihat seberapa jauh 
persiapan yang telah dilakukan dan skenario 
seperti apa yang harus dipersiapkan pada saat 
melakukan start up di tahun depan,” ujar Ignatius 
Tallulembang.

Proyek RFCC merupakan proyek yang 
memiliki nilai guna tinggi. RFCC terdiri dari 3 area 
besar, yakni Inside Battery Limit (ISBL), Outside 
Battery Limit (OSBL), dan Offsite Facility. Proyek 
yang memiliki man power sebesar 5.662 orang 
tersebut dibangun guna mengantisipasi kenaikan 
konsumsi BBM masyarakat dan Prolypene, 
serta mendukung konfigurasi kilang RU IV dan 
menambah nilai guna produk yang dihasilkan.

GM RU IV Edy Prabowo menyatakan du
kungannya terhadap pengembangan RFCC 
dalam workshop yang dihadiri oleh perwakilan 
dari seluruh Refinery Unit. “RU IV akan men
support penuh pembangunan RFCC ini agar 
dapat menciptakan nilai tambah bagi operasional 
kilang di RU IV.”• rU iV

inDraMaYU - Selasa (7/10) pagi, merupakan acara puncak 
peringatan Hari Jadi ke487 Indramayu dengan suguhan acara 
ritual berupa kirab budaya dari Pendopo Bupati Indramayu. GM 
RU VI Balongan Yulian Dekri dan General Affairs Manager RU VI 
Hendra Tria Putra Nasution turut dalam kirab budaya tersebut 
menggunakan batik khas Indramayu. Dengan menggunakan 
becak yang telah dihias sedemikian rupa, mereka menuju 
Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, yang berjarak sekitar 

Partisipasi RU VI pada Peringatan HUT ke-487 Indramayu
2 km. Selanjutnya, digelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD 
Kabupaten Indramayu.

GM RU VI Balongan Yulian Dekri sendiri merasa bangga atas 
keikutsertaannya dalam kirab budaya ini. Ia berharap hubungan 
baik antara RU VI Balongan dengan pemerintah Kabupaten 
Indramayu tetap terjalin dengan baik. RU VI Balongan juga ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Pembangunan yang 
diadakan di GOR Singalodra Kecamatan Sindang.•rU Vi
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BanDUnG – Direktur Pe ma
saran dan Niaga Pertamina 
Hanung Budya (saat men
jabat) mengukuhkan penan
datanganan sinergi bisnis 
kerja sama antar anak peru
sahaan Marketing & Tra ding 
Pertamina dengan nilai bisnis 
sebesar Rp3,23 triliun.

Sebanyak 16 potensi kerja 
sama dilakukan oleh lima anak 
perusahaan M&T Pertamina 
yakni, Pertamina Patra Niaga, 
Pertamina Retail, Pertamina 
Lubricants, Pertamina Trans 
Kontinental, dan Pertamina 
Energy Services.

Kegiatan Marketing & 
Trading Subsidiary Business 
Summit merupakan forum 
sinergi antar anak perusahaan 
Pertamina di lingkungan Mar
keting and Trading dan Petral. 
Hal tersebut dilakukan guna 
mengeksplorasi potensi bisnis 
di setiap anak perusahaan agar 
terbentuk jalinan kerja sama 
yang berkesinambungan. 

Hanung mengakui, Per
tamina memiliki potensi yang 
sangat luar biasa. “Misalnya 
saja Pertamina punya 5.000 
SPBU, dan Pertamina Retail 
juga punya 100, gerai bright 

Anak Perusahaan M&T Pertamina Jalin 
16 Bisnis Sinergi

sebanyak 300. Ditambah 
pelumas juga memiliki pasar 
yang luar biasa besar. Patra 
Niaga volumenya besar, PTK 
punya kapal yang bagus. 
Kemudian tanah yang idle 
di Petral bisa memberikan 
se bagian bisnisnya untuk 
ang kutan produk impor dan 
ini yang coba kita sinergikan,” 
ungkap Hanung usai kegiatan 
yang dihelat di Sheraton Hotel 
Bandung, Sabtu (14/11). 

Ha nung menegaskan, 
agar anak perusahaan da
p a t  m e n g o p t i m a l k a n 
kemampuan kerja sama 
yang ada. Sehingga tidak 
menutup  kemungk inan 
sinergi yang dihasilkan di 
masa mendatang mampu 
mencapai hingga sepuluh kali 
lipat. “Tidak harus kerja sama 
di bidang yang baru, tapi 
juga yang sudah ada harus 
di maksimalkan. Kalau itu ter
jadi, ini merupakan langkah 
positif dari sisi bisnis sangat 
menguntungkan, potensi ba
nyak yang bisa dieksplor lebih 
lanjut,” papar dia.

Kunc i  u tama da lam 
pro ses tersebut menurut 
Hanung adalah konsistensi 

di antara manajemen yang 
dila kukan secara kontinyu. 
Di mana langkah tersebut 
akan mempercepat aspirasi 
perusahaan dengan me reali 
sasikan pencapaian Pertamina 
di tahun 2025 mendatang. 
“Kita ingin mengenerate 
revenue 200 miliar dollar, dan 
saya optimis kita mengarah 
ke sana. Pertamina adalah 
perusahaan besar dan berarti 
anaknya pun perusahaan 
besar. Aset yang bisa men
datangkan uang untuk peru
sahaan lain itu peluang kita 
untuk mengembangkan 
bisnis dengan ber sinergi satu 
sama lain,” tegasnya.

Dibutuhkan semangat 
ke mitraan dan kebersamaan 
yang utuh dalam menjalin 
sinergi. Untuk itu, pemikiran 
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yang masih tersekatsekat 
atau silo harus dibongkar 
terlebih dahulu. Setelah itu 
terjadi, maka semua ke
mungkinan bisnis kerja sama 
dapat dila kukan. Tentunya 
harus se suai dengan prosedur, 
har ga tetap kompetitif serta 
efi sien. Pengelolaannya pun 
ha rus sesuai dengan prinsip 
Good Corporate Governance. 

“Pada akhirnya akan 
meng hasilkan laba yang 
belum terpikirkan sebe
lum nya. Karena laba terjadi 
karena pendayagunaan 
resources yang efisien, saling 
memanfaatkan expertise 
yang ada di lingkungan anak 
perusahaan. Dan itu adalah 
salah satu aspek dimana laba 
terjadi,” tutup Hanung.• eGha

Jakarta –  D i rek tora t 
Gas Pertamina melakukan 
kun jungan Management 
Walkthrough (MWT) ke Floating 
Storage Regasification Unit 
(FSRU) milik PT Nusantara 
Regas di Teluk Jakarta, Ke 
pulauan Seribu, Jawa Barat 
pada Senin, (24/11). MWT 
ini dilakukan secara  rutin 
dan telah terschedule un
tuk mengunjungi  set iap 
anak perusahaan di bawah 
Direktorat Gas. 

“Kunjungan ini juga un tuk 
memastikan bahwa di se
tiap anak perusahaan telah 

Management Walkthrough  Direktorat gas ke nusantara Regas
menerapkan  HSSE, Safety 
dan Environment dengan 
baik,” Ujar Salis T Aprilian 
SVP Enginering Operation 
Management. 

Melakukan pengawasan 
dan monitoring kinerja anak 
perusahan merupakan tujuan 
dilaksanakannya MWT ini. 
“MWT  ini diagendakan un
tuk melihat langsung per
ma  salahan yang ada l di 
lapangan, setelah itu dicari 
solusinya,” ujar VP Operation, 
Asset dan Subsidary Mana
gement Moch. Taufik Afianto.

Rombongan dari ma

na jemen Direktorat Gas 
ini berkel i l ing FSRU dan 
mendapatkan penjelasan 
mengenai simplified rega

sification process atau  proses 
regasifikasi LNG (Liquied 
Natural Gas) hingga menjadi 
gas.•priYO
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Holcim Benchmark 
ke RU IV Cilacap
CiLaCap – Human Development meru
pakan salah satu pilar terpenting dalam 
perusahaan kaitannya untuk pertumbuhan dan 
kelangsungan perusahaan. Dengan adanya 
skema Pertamina Production System (PPS), 
Pertamina menunjukkan komitmennya untuk 
mengembangkan SDMnya guna menyokong 
pencapaian visi perusahaan, “Menjadi Peru
sahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.

Karena itulah, PT Holcim Tbk melakukan 
benchmarking ke RU IV Cilacap untuk melihat 
bagaimana proses human development ber
langsung di tataran perusahaan. Kunjungan 
dilakukan oleh fungsi HR maupun OPI  Holcim, 
di Ruang Rapat I Head Office RU IV Cilacap, 
pada (16/10) .

“Tujuan utama kami melakukan benchmarking 
ke RU IV Cilacap adalah untuk mengetahui lebih 
dalam mengenai pengembangan SDM sehingga 
pihak kami dapat mempelajari hal tersebut dan 
mengaplikasikannya di perusahaan kami,” tutur 
Section Head HR PT Holcim Tbk.

Dalam benchmarking tersebut, Anggoro 
Sukmo sebagai Officer Human Resource 
Development RU IV menjelaskan beberapa 
hal terkait pengembangan SDM di Pertamina. 
Antara lain,  Human Resource Management Pilar, 
pengembangan kompetensi dan menjembatani 
gap, individual development program, training 
management, career development, serta em
ployee development process.

“Proses pengembangan SDM skemanya 
telah terakomodir oleh perusahaan. Pertamina 
berusaha mengembangkan kompetensi pe
kerjanya melalui berbagai macam saluran, salah 
satunya melalui Individual Development Program 
(IDP). IDP merupakan hasil dari uji kompetensi 
yang menggambarkan gap kompetensi dan 
kompetensi yang dipersyaratkan pemegang 
jabatan dengan kompetensi yang dimiliki,” jelas 
Anggoro.

Career development, tambahnya, dituangkan 
dalam model CPDP dan EPDP sebagai 
akselerasi kompetensi dan karier pekerja 
di Refinery Directorate. Program tersebut 
merupakan wadah pembinaan pekerja yang 
terstruktur dan comprehensive yang digunakan 
dalam melakukan pengembangan training. 
Melalui program ini, gap kompetensi dapat 
dipersempit dan tersedia program yang dapat 
dijadikan tools sebagai pengukuran kompetensi 
pekerja. 

Selain memperoleh penjelasan mengenai 
human development, dipaparkan pula presentasi 
mengenai proses bisnis kilang RU IV Cilacap 
oleh fungsi Engineering and Development dan 
dilanjutkan dengan site visit ke kilang.• rU iV

Jakarta –  Per tamina 
mengikutsertakan pe kerjanya 
di hampir semua cabang 
olah raga yang dilombakan 
d i  Pekan Olahraga dan 
Seni (Porseni) BUMN 2014, 
termasuk tiga cabang olah
raga baru, karate, biliar dan 
aerobik putri.

“Kita siap menikmati se
muanya, tim juga sudah siap 
tempur, dan mudahmudahan 
bisa menang. Kami optimis 
bisa jadi juara,” kata Corporate 
Secretary Pertamina, Nusatyo 
Argo, di selasela pembukaan 
Porseni BUMN, pada (24/11).

Acara Porseni  d in i la i 
pen ting, karena selain ajang 
silaturahmi, juga menjadi usa
ha untuk membangun si
nergi antar BUMN. Tercatat 
pada pelaksanaannya yang 
ke 7 tahun ini sebanyak 4.500 
peserta yang merupakan per
wakilan dari 80 BUMN ambil 
bagian.

Pertamina Siap Ramaikan Porseni BUMn 2014
Ajang yang ber lang

sung hingga 5 Desem ber 
ini memper tan dingkan 11 
ca bang olahraga dan 4 ca
bang seni. Ada tiga cabang 
olahraga tambahan yaitu 
ka rate, biliard dan aerobik 
putri,  melengkapi delapan 
cabang olahraga sebelumnya, 
yakni sepakbola, futsal, bu
lu tangkis, bola voli, tenis 
la pangan, te nis meja, bola 
basket, serta bowling. Adapun 
untuk ajang bakar dan seni 
akan digelar pemilihan Duta 
BUMN, lomba tarian daerah 
lomba vocal grup, dan stand 
up comedy. 

Heru Susetyo Nugroho 
mewakil i Menteri BUMN, 
melalui event ini mengajak 
pa ra insan BUMN untuk ber
sama menciptakan sportivitas 
dan kerja cerdas. BUMN 
ha rus saling bersinergi untuk 
membangun negeri ini. Sya rat
nya kita harus sportif, optimis 

dan tentu saja harus pantang 
menyerah,” kata Heru yang 
menjabat sebagai Deputi 
BUMN Bidang Infrastruktur 
dan Logistik.

Pembukaan Porsen i 
BUMN dimeriahkan juga 
oleh pertandingan sepakblola 
eksebisi antara Direksi BUMN 
melawan para selebrit is, 
seperti Judika, Rico Ceper, 
Ben KAsyafani, Ibnu Jamil, 
dan beberapa mantan pemain 
nasional ,  sepert i  Rocky 
Poetiray, dan lainnya.

Selain itu dalam kesem
patan yang sama diberikan 
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pula santunan kepada anak 
yatim piatu sebagai ben tuk 
kepedulian BUMN. Rang
kaian Porseni BUMN kali 
ini dibarengi oleh kegiatan 
pe nanaman 3.000 pohon 
di banjir kanal timur Waduk 
Rio Rio. 

Porseni juga akan  mem
berikan penghargaan kepada 
apra mantan atlet nasional 
dan seniman senior yang telah 
berjasa mengharumkan nama 
bangsa. Serta pembinaan 
kepada atlet dan seniman 
mu da beprestasi.•sahrUL

Pertamina Komit Amankan Pasokan 
Elpiji 3 Kilogram di Perbatasan negara
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya mengecek ketersediaan Elpiji 3 kilogram ke pengecer di wilayah 
perbatasan Sebatik.

seBatik - Pertamina menja
min ketersediaan Elpiji 3kg di 
perbatasan negara sebagai 
bentuk dukungan penuh 
perusahaan akan eksistensi 
NKRI di perbatasan.

Dalam kunjungan ke sa lah 
satu pulau terluar Indo nesia, 
Pulau Sebatik, Ka limantan 
Utara, pada (23/11), Direktur 
Pemasaran dan Niaga Perta
mina Hanung Budya (saat 
menjabat) mengatakan, war
ga negara Indonesia yang 
ting  gal di perbatasan juga 
berhak mendapatkan akses 
energi yang sama seperti 
warga negara Indonesia 
lainnya. Untuk itu, Pertamina 
menjamin  ketersediaan Elpiji 3 
kilogram di perbatasan negara 
sebagai bentuk dukungan 
penuh peru  sahaan akan 
eksistensi NKRI di perbatasan 
sekaligus menjalankan fungsi 
PSO yang telah diamanatkan 
pe merintah.

Bahkan, tuturnya, selain 
kemudahan akses terhadap 
Elpiji 3 kilogram, Pertamina 
juga akan menjalankan pe
rannya untuk memastikan 
harga yang diperoleh adalah 
wajar sebagaimana warga 
negara di belahan Nusantara 
lainnya.

Untuk itu, mulai Desember 

ongkos kirim Elpiji 3 kg dari 
Tarakan ke daerah Sebatik, 
perbatasan Malaysia akan 
ditanggung Pertamina. De
ngan pola seperti ini warga 
negara Indonesia di daerah 
Sebatik dapat menikmati 
harga Elpiji 3 kilogram yang 
wajar, jika semula di harga 
Rp30 ribu per tabung menjadi 
Rp16 ribu per tabung.

“Ini adalah peran yang 
di  jalankan Pertamina demi 
mendukung eksistensi negara 
di perbatasan sehingga war
ga negara Indonesia dapat 
menikmati harga yang relatif 

sama dengan warga negara 
lainnya di daerah lain,” pung
kasnya.

Saat ini, Pertamina te lah 
menyalurkan 17.166 pa ket 
perdana Elpiji 3 kilogram ke 
Sebatik dan Nunukan sejak 
program konversi Kerosene ke 
Elpiji 3 kilogram dimulai tahun 
2010 di daerah ini. Adapun, 
untuk wilayah Kalimantan 
Utara, total paket perdana 
Elpiji juga telah disalurkan 
sebesar 89.999 tabung sejak 
program konversi kerosene 
dilberlakukan .

Hanung ju ga me ngun  

jung i  Pos Penga manan 
Perbatasan Indonesia Ma
lay  sia YONIF LINUD 433/JS 
sebagai bentuk dukungan 
mo ril Pertamina bagi TNI  
dan Polri yang bertugas di 
daerah perbatasan.  Hanung  
memberikan 350 Paket sem
bako bagi prajurit senilai 
Rp250.000 . Selain bantuan 
bagi prajurit, Hanung juga me
nyerahkan bantuan  240 paket 
pendidikan untuk siswa SD di 
daerah perbatasan berupa tas 
dan alat tulis dari SME & SR 
Partnership Program Perta
mina.•mam/rud
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Pembekalan untuk organisasi Kepemudaan
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Serunya Test Drive Mobil-mobil Teranyar 
gunakan BBM Pertamax Plus
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Jakarta – Vice President Corporate Communication Ali Mundakir dan Manager External 
Relation Jakson Simanjuntak usai menyerahkan bendera merah putih kepada peserta saat 
Pembukaan Outing Pertamina dan Organisasi Kepemudaan di Gedung PWP, Simprug, 
Jakarta,  (20/11). Organisasi Kepemudaan (OKP) yang mengikuti  acara ini mendapatkan 
pembekalan selama tiga hari di Bogor.  Materi yang diberikan di antaranya Leadership, 
Social Entrepreneur, Beladiri dan Motivator dengan narasumber Effendi Ghazali dan 
Darmawan Prasodjo. Acara yang bertemakan “Leaders for Future Mengukir Prestasi 
di Lingkungan Kompetitif”, diikuti sekitar 40 anggota OKP yang berasal dari Jakarta, 
Palembang dan Makasar. Pada kesempatan tersebut,  Ali mundakir menyampaikan materi 
dengan tema Pertamina adalah Indonesia. Ali mengingatkan, ada tiga kunci utama untuk 
menjadi seorang pemimpin, yaitu harus memiliki Capability, Integrity dan Attitude.•priYO

tanGeranG – Marketing 
Operation Region (MOR) III 
me lalui produk unggulan 
Per   ta max Plus, mendukung 
Parade Test Drive & Bazaar 
Bagasi yang diselenggarakan 
Majalah Car & Tuning Guide 
dan Tabloid Otomotif di Flavor 
Bliss, Alam Sutera, pada 
(16/11). Dalam kegiatan ini, 
Pertamax Plus digunakan 
sebagai bahan bakar resmi 
setiap kendaraan test drive 
dari berbagai APM, yaitu 
Mazda, Nissan, Hyundai, 
Peugeot, dan Tata Motors. 

Pengun jung  Pa rade 
Test Drive & Bazaar Bagasi 
dimanjakan dengan berbagai 
kendaraan test drive, antara 
lain Peugeot RCZ, Peugeot 
107, Peugeot 5008, Peugeot 
508, Hyundai  Sante Fe 
Gasoline, Hyundai Tucson, 
Hyundai Grand i 10, Nissan 
All New XTrail, dan lainlain. 

Dengan menggunakan 
Per tamax, pengunjung da
pat merasakan nyamannya 
berkendara menggunakan 
salah satu produk unggulan 
Pertamina tersebut. Tidak 

ket ingga lan,  Per tamina 
juga menyediakan voucher 
discount senilai Rp50.000 
untuk pembelian Pertamax 
P l u s  m i n i m a l  s e n i l a i 
Rp250.000  sebagai apresiasi 
bagi pengunjung yang se
cara sukarela memberikan 
testimonial mengenai produk 
Per tamax P lus  kepada 
Majalah Car & Tuning Guide 
dan Tabloid Otomotif.

Dalam kegiatan tersebut, 
tim External Relations MOR 
III mengedukasi pengunjung 
mengena i  keun tungan 
meng gunakan bahan bakar 
ber oktan tinggi, sekaligus 
memberikan tipstips untuk 
menghemat bahan bakar.

Pengunjung yang da

tang sangat antusias men
jajal mobilmobil teranyar 
menggunakan Pertamax 
Plus. “Saya datang kesini 
bersama keluarga, ingin men
coba beberapa mobil SUV. 
Tidak menyangka ternyata 
sudah diisi Pertamax Plus 
dan tadi  nyaman sekal i 
ketika berkendara. Saya juga 
dapat voucher diskon senilai 
Rp.50.000. Rencananya akan 
langsung dipakai sepulang 
dari sini,” ujar Donny, salah 
satu pengunjung Parade 
Test Drive & Bazaar Bagasi.  
Ke giatan tersebut juga di
ramaikan oleh Community 
Meet Up, bazaar bagasi yang 
diikuti sekitar 50 tenant, serta 
music performance.•MOr iii

Direktur Pengolahan : Kenaikan Harga 
BBM Harus Disikapi dengan Sigap

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto (kedua kanan) memberikan 
pengarahan di kilang Cilacap.

CiLaCap -  Kenaikan harga 
BBM oleh pemerintahan baru 
harus disikapi dengan sigap 
dan cerdas oleh seluruh 
pekerja RU IV sehingga 
tidak berimbas pada proses 
pelaksanaan operasi kilang, 
terutama pasca pelaksanaan 
TA tahun 2014. Hal tersebut 
disampaikan Direktur Pengo
lahan Pertamina, Chrisna 
Damayanto (saat menjabat) 
ketika Management Walk
through ke RU IV Cilacap, 
pada (12/11).

“Pasca TA,  operasi kilang 
harus benarbenar berjalan 
dengan baik tanpa muncul 
kendala operasional baru. 
Karena itu, kita harus me
maintain kondisi tersebut.” 
ujar Chrisna.

Ia melanjutkan, diperlukan 
sikap smart dan sigap da lam 
pengoperasian kilang ka
rena kilang RU IV Cilacap 
merupakan pemasok 30% 
ke butuhan BBM nasional. . 

Selama proses MWT, 
Chrisna melakukan sharing 
knowledge dengan tim ma
najemen RU IV. Adapun 
topik diskusi yang menjadi 
p e r  b i n  c a n g a n  a d a l a h 
laporan pelaksanaan TA 
oleh manager TA I Made 
Ariawan, kondisi platformer 
II oleh Herry Yawarto selaku  
Product ion I  Manager, 
cleaning f ifan 011E110 
oleh M Darmariza sebagai 

Manager Refinery Planing 
dan Optimization, matering 
system oleh Moc. Chudori 
selaku Manager Reliability 
dan laporan arus minyak 
oleh Arief Budianto sebagai 
Manager Engineering and 
Development. 

Usai melakukan diskusi, 
rombongan melanjutkan 
kun  jungan ke area atau site 
visit ke kilang dan RFCC 
project.• rU iV



PHE nunukan: 
Merajut Jawara Laut Pertamina
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Direktur Hulu, Muhamad Husen (cover all biru) saat meninjau operasi pengeboran di 
Blok Natuna beberpa waktu yll.

HULU TRAnSFoRMATIon CORNER
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Jakarta – “Pertamina sekarang bukan hanya bekerja di 
darat atau di tengah rimba, saja. Tetapi, kini keandalannya 
terbukti telah mampu beroperasi  di tengah laut, bahkan 
hingga ke tengah gurun padang pasir Sahara,” ucap 
Direktur Hulu dan Plt. Direktur Utama, Muhamad Husen 
(saat menjabat) dalam talkshow Annual Hulu Day, 19/11 
lalu. Tangantangan dingin sumber daya manusia (SDM) 
Pertamina semakin masive menguras migas tidak hanya 
di ladangladang tua daratan Indonesia, tetapi juga 
menggedor lapanganlapangan wilayah offshore. Adalah 
Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai anak perusahan 
bidang hulu (APH) yang selama ini dikenal sebagai jawara 
dalam meningkatkan produksi sumursumur migas di 
Lepas Pantai Jabar Utara dan West Madura Offshore, 
sejak kwartal keIV/2012 memasuki babak baru, selaku 
operator di Blok Nunukan yang masih bersatus blok 
eksplorasi melalui PHE Nunukan Company (PHENC). 

“Diperkirakan Blok Nunukan 
akan mampu memberikan tambahan 
produksi minyak sekitar 7000 barrel 
minyak per hari (BOPD) dan 80
90 juta kaki kubik gas per hari 
(MMSCFD),” ucap General Manager 

(GM) PHENC, Alfian Husein saat ditemui di ruang kerjanya 
(21/11). Kemudian, Alfian menambahkan bahwa saat ini 
PHENC tengah mempersiapkan proposal POD untuk 
mengembangkan ketiga sumur temuan eksplorasi yang 
dibor pada priode 2013/2014, yakni Badik 2, Badik – 3, 
dan West Badik – 1. “Apabila semua berjalan lancar maka 
sekitar 2018 mendatang Blok Nunukan sudah siap untuk 
dimonetisasi,” jelas Alfian.

Blok Nunukan seluas 2.212 km2, terletak di kawasan 
Lepas Pantai Kalimantan Utara dengan kedalaman laut 
ratarata sekitar 365 m. Pertamina lewat PHENC, sejak  30 
September 2012 lalu menjadi pengelola di blok eksplorasi 
itu setelah mengakuisisi 35 persen saham milik Anadarko  
Indonesia Nunukan Company sekaligus mengambil alih hak 
operatorship di blok tersebut. Aset sumur PHENC saat ini   
adalah dua sumur hasil kegiatan eksplorasi di Struktur Badik 
yaitu sumur Badik2 (kedalaman akhir / DA 11.064 feet) dan 
sumur  Badik3 (DA 12.050 feet), serta satu sumur di  Struktur 
West Badik (West Badik1), DA 10.322 feet. Berdasarkan 
hasil test ketiga sumur wildcat tersebut memiliki kandungan 
hidrokarbon cukup signifikan. “Kinerja pengeboran ketiga 
sumur eksplorasi di Blok Nunukan, merupakan salah satu 
yang excellence di lingkungan Pertamina Hulu,” aku Direktur 

Utama PT. PHE, Ig. Tenny Wibowo beberapa waktu yll.
 Menurut Alfian pengeboran tiga sumur taruhan 

tersebut bukan tanpa kendala.  Hambatan yang paling 
terasa  adalah kondisi setelah take over di mana semua 
data yang telah dikumpulkan oleh Anadarko selaku 
operator lama tidak dapat diakses. Sehingga tidak ada 
cara lain bagi PHE kecuali membeli data tersebut terutama 
data geologi, geofisika, dan reservoir (GGR). “Data 
GGR sangat dibutuhkan karena  akan digunakan untuk 
meyakinkan dan mengonfirmasi kesiapan pengeboran,” 
pungkas Alfian. Keberhasilan mengelola blok eksplorasi di 
frontier area, Lepas Pantai Kalimantan Utara merupakan 
bukti keandalan jawara Pertamina memahat reputasi, 
selaku operator di kawasan offshore.• Dit. hULU

CIP Pertamina Mendominasi 
Forum Kompetisi Inovasi nasional

BataM, kepULaUan 
riaU – Forum Kompetisi 
CIP Nasional (Temu Karya 
Mutu & Produktifitas Nasional 
– TKMPN XVIII) diseleng
garakan pada 1821 No
vem  ber 2014 di Batam, 
Kepulauan Riau. Sebanyak 
106 lembaga/perusahaan 

Delegasi Continuous 
Improvement Program 
(Cip) pt pertamina 
(persero) raih 32 
penghargaan platinum 
dan 20 penghargaan 
khusus dalam Forum 
kompetisi Cip 
nasional (temu karya 
Mutu & Produktifitas 
nasional – tkMpn 
XViii).

dari seluruh Indonesia ikut 
serta dalam Forum Kompetisi 
CIP Nasional tersebut. 

51 Delegasi Pertamina 
merebut 32 penghargaan dari 
72 penghargaan CIP terbaik 
serta mendapatkan 20 
penghargaan dari 33 Stream 
Specia l  Ach ievements . 
Ke20 Stream Spec ia l 
Achievements  tersebut 
ada lah 7 penghargaan 
“The Best Presentation”, 
8 penghargaan “The Best 
Performance” dan 5 peng
hargaan “The Best Favorit 
Stream”. Selain itu Pertamina 
juga mendapatkan peng
hargaan atas kontribusi dan 
partisipasinya dalam Forum 
Internasional.

Faisal Yusra – VP Quality, 
System & Knowledge Mana
gement yang berke sempatan 
mewakili Pertamina dalam 
menerima penghargaaan 
tersebut. “We are the leading 

practice in innovation and 
improvement,” jelasnya. 

Berhasilnya Pertamina 
mendapa tkan  se l u ruh 
peng hargaan merupakan 
bukti berhasilnya budaya 
penyelesaian permasalahan 
pekerjaan menggunakan 
konsep CIP dengan metode 
PDCA & DELTA, penilaian 
CIP dalam Forum Presentasi 
tingkat Unit Operasi/Bisnis/
Anak Perusahaan, penilaian 
CIP dalam Forum Presentasi 
Korporat, dan penilaian CIP 
dalam Forum Presentasi 
Nasional (TKMPN).

TKMPN ini merupakan 
Forum CIP tahunan yang 
di ikuti oleh 288 tim dan 
narasumber dari berbagai 
perusahaan. Berbagai topik 
mengenai implementasi 
me  tode CIP menjadi so
rotan utama. Pembicara
pembicara yang hadir adalah 
para ahl i  di bidangnya, 

se perti A. Heri Iswanto  
Direktur Umum  RSIA Ke
mang Medical Care, Rono 
Pradipto,S.H  Managing 
Director of Rolling Stock  PT 
Kereta Api Indonesia dan 

Ria Tri Sakya  Sekretaris 
Perusahaan  PT Indonesia 
Power.

Insan Mutu Pertamina 
ber komitmen untuk  mem
bawa Pertamina menjadi 

Perusahaan berkelas dunia 
dan mendukung pencapaian 
aspirasi Pertamina tahun 
2025 mela lu i  keg ia tan 
CIP.•Cip

Delegasi Pertamina dalam Temu Karya Mutu & Produktifitas Nasional (TKMPN) XVIII 2014.
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