
Baru-baru ini bank terbesar Perancis, BNP Paribas, 
terancam denda lebih dari US$ 10 miliar (setara Rp 117 
triliun) kepada Pemerintah Amerika Serikat akibat pelanggaran 
sanksi ekonomi AS terhadap Iran dan Sudan. Bahkan, denda 
disebut-sebut bisa mencapai US$ 16 miliar. Seperti diketahui, 
AS melalui Office Foreign Authority Control (OFAC) melakukan 
embargo ekonomi terhadap beberapa negara yang dipandang 
mengancam keamanan, diantaranya adalah Iran dan 
Sudan.  Pada aturan ini, perbankan AS dilarang bertransaksi 
terhadap pihak-pihak yang disinyalir berhubungan dengan 
Iran dan Sudan. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan 
bertahun-tahun oleh Otoritas AS, BNP diduga melakukan 
transaksi keuangan ke Iran dan Sudan. Alhasil, Pengadilan 
AS memutuskan BNP untuk terkena denda yang disinyalir 
merupakan denda perbankan terbesar hingga saat ini, sangat 
jauh dibandingkan denda HSBC sebesar US$1,92 miliar 
untuk menyelesaikan dugaan pencucian uang untuk kartel 
narkoba Meksiko. 

Sebagai perbankan global, BNP tentu telah memahami 
adanya sanksi ekonomi AS. Namun sebagai perbankan 
Perancis, BNP melihat tidak ada larangan dari Pemerintah 
Perancis untuk bertransaksi dengan Sudan maupun Iran. 
Terlebih, pada 2004 Penasehat Hukum BNP mengizinkan 
transaksi ke Iran dan Sudan selama itu tidak melibatkan 
BNP New York. 

Lebih jauh, denda tersebut akan sangat menghantam 
kinerja keuangan BNP Paribas. Denda US$10 miliar nyaris 
mencapai 90% dari laba sebelum pajak perusahaan pada 
2013, yang berarti BNP akan mengalami turbulensi cukup 
dalam. Sebagai catatan, laba sebelum pajak BNP tahun 
lalu mencapai US$11,2 miliar. Proyeksi bisnis yang tidak 
menguntungkan ini tentu harus senantiasa dimitigasi dan 
pengelolaan resiko harus diperkuat guna mendukung 
kelangsungan usaha BNP ke depan.   

Apa yang terjadi dengan BNP dapat menggambarkan, 
pelarangan transaksi bisnis AS tidak hanya berlaku bagi 
perusahaan asal AS. Seperti BNP yang berpusat di Perancis. 
Sama seperti Perancis, Pemerintah Indonesia juga tidak 
mengakui sanksi secara unilateral dari AS. Namun demikian, 
penting bagi korporasi untuk mengelola resiko dengan baik, 
termasuk memahami aturan yang berlaku global seperti 
sanksi unilateral beberapa negara, bilamana akan mengakses 
pasar uang di AS. Pemahaman atas hal ini tentu dapat 
mempermudah korporasi menavigasi ranjau-ranjau sanksi 
dalam ekspansi dan menjamin kelangsungan bisnisnya.•
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MANAGEMENT WALKTHROUGH. Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya didampingi tim manajemen lainnya  meninjau fasilitas Terminal BBM 
Pertamina Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, (5/6). Terminal BBM Tenau merupakan terminal utama untuk memasok BBM di provinsi Nusa Tenggara Timur dan 
untuk keperluan ekspor bahan bakar khusus ke negara tetangga, Timor  Leste.

Sinergi dengan Telkom :
Enterprise Network untuk Pertamina

jakarta – Kontrak kerja 
sama yang berlangsung di 
Ex Lounge Kantor Pusat 
Pertamina  Selasa (20/5) ini 
ditandatangani oleh Direktur 
Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan dengan Direktur 
Utama PT Te lkom Tbk, 
Arief Yahya dan disaksikan 
oleh Deputi Bidang Usaha 

sinergi antar buMn 
kembali digulirkan. 
kali ini,  pt telkom tbk 
menyediakan layanan 
jasa sistem informasi 
dan jasa telekomunikasi 
untuk pertamina, 
anak perusahaan dan 
afiliasinya dalam bentuk 
enterprise network.

Industri Agro dan Industri 
Strategis Kementerian BUMN, 
Muhammad Zamkhani.

Selanjutnya di lakukan 
penandatanganan Kesepa-
katan Bersama tentang Si-
nergi Pemanfaatan Sumber-
daya Perusahaan yang ditan-
datangani oleh SVP Cor  porate 
Shared Services Pertamina, 
Jefry Tjahja dengan Eksekutif 
Genera l  Manager  D iv i s i 
Enterprise Service Telkom, Siti 
Choirisna yang disaksikan oleh 
Direktur Umum Pertamina, 
Luhur Budi Djatmiko.

Penandatanganan in i 
menjadi landasan bagi kedua 
belah pihak dalam melakukan 
kerja sama, khususnya dalam 
penyediaan layanan teknologi 
informasi dan komunikasi 
dengan memanfaatkan segala 

sumber daya dan kemampuan 
antara Telkom dan Per tamina.

“Semoga kerja sama ini 
dapat menjadi fondasi utama 
yang akan mengakselerasi 
kinerja kedua perusahaan 
secara umum, khususnya 
dalam meningkatkan kemam-
puan layanan teknologi infor-
masi,” kata Karen.

Karen juga berharap, 
hasil akhir dari kerja sama ini 
dalam bentuk efisensi biaya 
dan peningkatan kiner ja 
operasional. Dengan demikian  
sebagai BUMN, Pertamina 
dan Telkom bisa berkontribusi 
lebih untuk menyiapkan Indo-
nesia menuju Asean Economy 
Community tahun 2015. 

 “Komunikasi yang intensif 
dan sinergi posit i f  harus 
terus dilakukan agar dapat 

menciptakan berbagai inovasi.
Baik di bidang teknologi, 
informasi dan komunikasi  
maupun kerja sama lainnya 
yang diperlukan untuk saling 
menguatkan kedua lembaga,” 
ungkap Karen.

Hal yang senada disam-
paikan Direktur Utama PT 
Telkom  Tbk Arief Yahya. 
“Sebagai sesama BUMN 
tentunya kita harus saling 
mendukung dan dengan 
berbaga i  prestas i  yang 
berhasil diraih oleh Pertamina 
tentunya kita sangat bangga,” 
ujarnya. 

Bahkan, pihaknya ber-
komitmen untuk terus men-
dukung Pertamina menjadi 
yang terbaik di dunia sehingga 
menjadi kebanggaan bang-
sa.•irli



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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pengantar redaksi : 
Potensi panasbumi (geothermal) menjadi primadona 

energi alternatif Indonesia. Dengan potensi sebesar 28 Giga 
Watt, jika dapat dibangkitkan semua energi yang dihasilkan 
akan setara dengan 1,3 juta barel minyak per hari (BOPD). 
Bagaimana pengembangannya di Indonesia dan upaya apa 
yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sebagai 
anak perusahaan Pertamina yang mengelola energi alternatif 
ini? Berikut kutipan wawancara Media Hulu dengan  direktur 
utama pt pertamina geothermal energy  rony gunawan 
yang sudah di-repackaged Energia Weekly.

saat ini, panas bumi menjadi salah satu energi alternatif 
yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di indonesia. 
bagaimana pendapat bapak? Potensi energi panas bumi 
di Indonesia memang sangat besar. Ibaratnya, Timur Tengah 
nya untuk kegiatan panas bumi itu Indonesia. Maksudnya, jika 
negara-negara di kawasan Timur Tengah menyimpan 40 persen 
cadangan migas dunia maka dengan potensi panas bumi yang 
ada di Indonesia sebesar 28 Giga Watt, Indonesia sesungguhnya 
menyimpan 40 persen potensi geothermal dunia. Namun sayang 
pemanfaatanya paling rendah di dunia. 

Dari potensi sebesar itu saat ini baru bisa dibangkitkan 
sebesar 1.337 MW atau sekitar 4,7 persen. Bandingkan dengan 
Filipina yang sudah mampu membangkitkan energi panas bumi 
dengan kapasitas 2.000 MW, sementara potensi di negeri 
tetangga itu hanya sekitar 6.000 MW. Itu artinya mereka sudah 
mampu menghasilkan energi panas bumi 33 persen dari potensi 
yang dimilikinya. 

Padahal bila potensi 28 GW itu bisa dibangkitkan semua, 
energi yang dihasilkan akan setara dengan 1,3 juta barel minyak 
per hari (BOPD). Panas bumi kan bersifat in-situ sehingga 
semestinya bisa dimanfaatkan untuk pasokan sumber energi 
domestik, dan sumber energi lain yang kita miliki seperti batu 
bara, minyak, dan gas bisa diekspor.

apa hambatan terbesar pengembangan energi 
geothermal di indonesia? Memang masih pada  masalah 
perizinan yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan lindung 
& hutan konservasi. Maklum, 45 persen daerah yang memiliki 
panas bumi berada di hutan lindung dan hutan konservasi. hal 
tersebut membuat kegiatan usaha panas bumi selalu terganjal 
Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
yang antara lain  mengatakan, semua kegiatan tambang tidak 
boleh dilaksanakan di hutan konservasi.  Sementara Undang-
Undang RI No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi, memang 
menetapkan kategori kegiatan panas bumi sebagai aktivitas 
penambangan, sehingga membuat pengusahaan panas bumi 
di hutan konservasi tidak bisa dilaksanakan.

Upaya legislasi di pemerintahan maupun di Dewan 
Perwakilan Rakyat RI untuk mengeluarkan pengusahaan panas 
bumi dari kategori tambang memang masih terus berlangsung, 
yaitu dengan mengusahakan amandemen UU No 27/2003 
tentang Panas Bumi. Jika berhasil, pengusahaan panas bumi 
tidak lagi bertentangan dengan UU No 41 tentang Kehutanan. 

ada hambatan lainnya? Ada. Persoalan tidak serta merta 
akan selesai melalui amandemen UU Panas Bumi dengan 
membuang kata “tambang”. Masalahnya meski kegiatan panas 
bumi bisa berlangsung di hutan lindung, pelaku usaha panas 
bumi masih berkewajiban mencari pengganti lahan bagi luasan 
yang digunakannya, untuk dihutankan kembali. Khususnya untuk 
di Jawa luasan penggantinya bahkan harus dua kali lipat. Nah ini 
kan masalah baru karena sulitnya mencari lahan pengganti itu. 

Selain itu, bila berbenturannya dengan kawasan cagar 
alam lebih repot lagi karena di kawasan ini sama sekali tidak 
dimungkinkan kegiatan apapun dilakukan, kecuali kegiatan 
kehutanan. Kawasan cagar alam ini menempati strata tertinggi 
dalam penggolongan kawasan konservasi, sama sekali tidak 
bisa disentuh.

Masalah lain yang masih mengganjal adalah menyangkut 
harga keekonomian. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Uap 
(PJBU) dengan pembeli saat ini, secara umum memang belum 
ekonomis. Dan kami sedang berupaya meningkatkan harga 
tersebut sesuai dengan area yang digarap. Karena, setiap area 
memang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam 
pengusahaannya, sehingga tentu saja akan menghasilkan harga 
yang berbeda-beda.

lalu apa yang dilakukan pge untuk mengatasi 
hambatan ini? Pada dasarnya hambatan-hambatan tersebut 
merupakan hambatan eksternal  dan memerlukan sinergi semua 
pihak untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan UU, kami 
menyarankan upaya legislasi tidak hanya mengamandemen UU 
Panas Bumi, tetapi sekaligus mengupayakan harmonisasinya 
dengan UU tentang Kehutanan melalui pelaksanaan lex 
specialist. Yaitu, memberi pengecualian pada kegiatan 
pengembangan panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air, 
karena keduanya tidak bertentangan bahkan sejalan dengan 
asas perlindungan alam. 

Kami juga berharap pemerintah bisa menetapkan harga jual 
uap dan listrik yang optimal, dalam arti masih ekonomis bagi 
PGE sebagai penjual uap/listrik maupun bagi Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) sebagai pembeli tunggal uap/listrik PGE, seperti 
diberlakukannya kembali Kepmen ESDM No 22/2012 tentang 
feed in tarrif. Negosiasi penyesuaian harga dengan PLN terus 
diupayakan. Dan yang paling strategis adalah terbukanya akses 
transmisi PLN bagi developer, misalnya dengan mekanisme 
toll fee sehingga PGE bisa menjual energi ke perusahaan lain 
secara langsung.

Selain itu, kami terus berupaya meningkatkan kapasitas 
produksi.  Tahun lalu, pencapaian produksi uap dan listrik 
(setara listrik) PGE sebesar 2.961,85 GWH, meningkat 34 
persen dibanding 2012 (2.216,83 GWH). Lonjakan produksi 
sebagaimana dialami pada 2013 tidak akan dijumpai tahun 
ini. Maklum PLTP terbaru yang tengah dibangun, yaitu PLTP 
Kamojang Unit 5 paling cepat baru akan on-stream pada Agustus 
2015. Engineering Procurement, Construction and Comissioning 
(EPCC) untuk PLTP ini baru ditandatangani Agustus 2013 dan 
masa konstruksi direncanakan dua tahun.• pge/Media hulu
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demo “Pembelajaran anak Bangsa”
Mendengar kata “demo”, sebagian dari kita bisa jadi 

alergi, atau bahkan sinis. Yang ada di kepala kita adalah 
sesuatu yang merusak, beringas atau brutal. Karena kesan 
itu yang selalu dipertontonkan melalui media. Pertanyaannya 
sekarang, “perlukah kita demo?”

Jika urusannya hanya sekadar menyampaikan pendapat, 
saya pastikan jawabannya tidak perlu. Trus jadinya apa? 
Yang jelas, demo dilakukan untuk sesuatu yang besar 
“dan harus punya nilai”. Maknanya harus lebih dari sekadar 
mengemukakan pendapat. Seperti melawan kedholiman. 
Mendobrak mereka yang lalim dan mereka yang tiran untuk 
memperjuangkan kemanfaatan bersama. 

Contohnya, seperti yang penulis ikuti pada 5 Juni 
2014 lalu melalui “solidaritas Fsppb long March”. Ini 
jelas dilakukan untuk melawan penguasa “pejabat” tirani. 
Melawan mereka yang hanya mementingkan kekuasaan 
demi kepentingan pribadi atau kelompok dan berpihak 
kepada asing. Mengabaikan hak rakyat. Dimana UUD 45 
serta amanah masyarakat dan bangsa ini secara nyata 
mereka kangkangi.

Demo kemarin diikuti oleh pekerja Pertamina dan 
mahasiswa yang datang dari berbagai belahan kota di 
Indonesia serta elemen masyarakat (Ormas Perjuangan 
Kedaulatan Migas), termasuk juga perwakilan pekerja dari 
LNG Badak, Total, Chevron, Petrochina dll. Konsep yang 
diusung adalah membangun solidaritas pekerja Pertamina 
dengan empat butir resolusi “Membangun Kedaulatan 
Pengelolaan Migas Indonesia”, yaitu :

Ini demo besar dan luar biasa. Luar biasa karena 
jumlahnya lebih dari 2.500 orang dan dominan diikuti oleh 
pekerja Pertamina. Mereka turun ke jalan. Pekerja peduli 
dan bangkit yang sebelumnya sulit kita bayangkan ini akan 
terjadi. Mereka sebagian berasal dari kaum muda yang 
peduli akan nasib Pertamina dan bangsa ini ke depan. 

Kesadaran akan rasa memiliki tumbuh. Mereka bergerak 
penuh semangat dan menikmati dalam melakukan long march. 
Sebagian mengatakan ke saya, “Luar biasa ya Pak, baru kali ini 
saya melihat demo dalam jumlah besar dan tertib serta dengan 
konsep yang jelas”.

Tidak berlebihan, aparat keamanan pun terlihat sangat 
nyaman. Mereka sudah begitu mahfum, bahwa jika pekerja 
“FSPPB” demo, selalu tertib dan santun. Di lain sisi, Federasi 
juga memahami bahwa aparat hanya menjalankan tugas dan 
sama sekali tidak punya kewenangan apalagi mengambil 
kebijakan terhadap sebuah tuntutan. So... tidak ada gunanya 
benturan dengan aparat.

Ini adalah pelajaran bagi anak bangsa. Pertama, pelajaran 
bagi mereka yang ikut serta turun ke jalan bahwa kita “pekerja” 
wajib membangun solidaritas dan soliditas. Pekerja harus peka 
terhadap apa yang terjadi, “yang akan mengancam nasib 
Perusahaan dan bangsa ini”. Kita perlu berjuang bersama dan 
dengan konsep/tujuan serta koordinasi yang jelas. Sejarah 
telah mencatat, pekerja “Federasi” mampu membuktikan 
seperti “perubahan beberapa pasal dalam UU Migas 22/2001, 
perebutan Blok WMO ke pangkuan Pertamina dan banyak 
lainnya”. Dalam menyampaikan pendapat pun, wakil pekerja 
berhasil menggiring pemikiran banyak pihak meluruskan 
teror tudingan kesalahan yang diarahkan ke Pertamina terkait 
banyaknya ledakan tabung “melon” LPG waktu itu, meluruskan 
pemikiran Lembaga Konsumen Indonesia (LKI) yang selalu 
menyerang Pertamina, turun ke semua BEM (Badan Eksekutif 
Mahasiswa) dan para tokoh bangsa melalui penjelasan ilmiah 
sehingga mereka paham posisi Pertamina dan berbalik 
memberikan dukungan, dlsb.

Kedua, pelajaran bagi mereka “Pejabat Pemerintah” yang di-
demo. Janganlah hanya mementingkan kekuasaan dan kemaruk 
dengan jabatan, sampai-sampai tega menjual aset bangsa dan 
negeri ini demi keuntungan asing, semata untuk kepentingan 
pribadi dan golongan. Mereka berani menggadaikan aset negeri, 
tapi tidak punya nyali. Bersembunyi saat ditemui dan tidak berani 
menghadapi kebenaran.

Ketiga, pelajaran bagi pimpinan di perusahaan untuk mau 
membuka mata dan hati sembari membuka sekat keangkuhan. 
Pedulilah bahwa Anda sedang dibela oleh bawahan Anda. Anda 
tidak akan pernah ada artinya tanpa mereka. Mereka membantu 
Anda, membela perusahaan “jabatan yang Anda duduki”, 
jadi bergandengan tanganlah dengan mereka. Setidaknya 
menyadari bahwa aksi ini adalah pelajaran berharga dan mahal 
biayanya. Ulurkan bantuan.

Keempat, pelajaran bagi mereka “pekerja” yang tidak punya 
kepedulian sedikitpun. Berlagak tidak tahu bahkan mencibirkan 
mereka yang berjuang dan berpanas ria turun ke jalan. Kemana 
hati nurani...? Eittt... jangan negatif dulu. Siapa tahu mereka 
sangat sibuk. Kesibukan yang jauh lebih penting dari ancaman 
itu sendiri...??!

Kelima, pelajaran bagi semua insan Pertamina. Lihat... 
mereka yang bukan pekerja datang jauh-jauh mulai dari Medan 
sampai dengan Papua ke Jakarta hanya untuk membela 
Pertamina. Memperjuangkan kedaulatan Migas melalui 
Pertamina. Tidak malukah kita, orang lain sibuk membela rumah 
kita – sementara kita bersembunyi dalam kamar dan berpura 
tidak tahu. Mereka begitu sangat peduli dengan perusahaan 
kita , “tempat kita bersandar menghidupi istri dan anak-anak”. 

Apapun atas semuanya itu, bravo kepada pekerja Pertamina 
yang telah mampu menunjukkan eksistensinya “bahwa kita 
ada”. Kita adalah sekumpulan lebah yang terus bekerja untuk 
negeri ini. Berkarya dengan penuh pengabdian. Mengukir 
sarangnya “masterpiece bangsa ini” ke kancah internasional. 
Sekali diganggu, kita akan terbang bersama mengejar si 
Pengusik, walau kehidupan taruhannya.•*)penulis saat ini sedang menyelesaikan 

program Magister hukum

1. Hentikan segala bentuk upaya UNBUNDLING PER-
TAMINA dan meminta Presiden RI mengeluarkan 
beleid yang menjadikan Pertamina sebagai pe-
megang kedaulatan pengelolaan migas Indonesia 
dan perusahaan nasional lainnya termasuk 
perusahaan Migas asing hanya dilibatkan sebagai 
partner yang mengelola bagian tertentu dalam 
supply chain migas nasional.

2. Meminta Presiden RI memberhentikan Menteri 
BUMN yang tidak memiliki visi pengelolaan 
migas yang komprehensif karena mengeluarkan 
perintah pelepasan seluruh saham Pertamina 
Gas (PERTAGAS) milik Negara/Pertamina ke 
Perusahaan yang 43 persen sahamnya dimiliki oleh 
Asing/Publik.

3. Meminta Presiden RI untuk memerintahkan aparat 
hukum untuk mengusut Menteri BUMN karena 
menginisiasi proses Kerja Sama Operasi (KSO) 
Lapangan Backbone PERTAMINA/PEP kepada 
perusahaan yang tidak teruji kemampuannya 
se hingga mendorong Pertamina ke jurang 
kehancuran secara sistematis.

4. Meminta Presiden RI untuk memerintahkan 
Menteri ESDM untuk responsif terhadap keinginan, 
kesiapan dan kemampuan Pertamina untuk 
me ngelola Blok Migas yang akan habis masa 
pengelolaannya oleh perusahaan asing seperti 
BLOK MAHAKAM (2017) sesuai rekomendasi 
Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).

Sudah dua pekan ini, beberapa teman 
mengeluhkan begitu ‘kotornya’ halaman 
muka akun sosial media yang dimilikinya. 
Mereka berusaha membersihkan akunnya 
dengan berbagai cara. Ada yang memblokir 
sementara pertemanannya, ada yang 
menghapus teman, bahkan yang lebih 
ekstrem menutup akunnya. “Nyampah itu 
memang enak bagi pelaku. Tetapi tidak 
enak dan tidak nyaman bagi orang lain 
yang melihatnya,” tulis teman saya di laman 
pribadinya.

Aksi tersebut bukan berlebihan. Banyak 
orang mulai muak dengan ‘sampah’ black 
campaign yang disebarkan orang-orang tak 
bertanggung jawab melalui jejaring sosial, 
yang cenderung tidak produktif, saling 
menjatuhkan dan  menjelekkan satu sama 
lain. Black campaign antar kadindat capres 
diadu di jejaring sosial oleh para simpatisan, 
bahkan tim sukses.

Awalnya hal itu, bukan hal yang penting 
bagi saya. Tetapi setelah saya coba membuka 
akun pribadi saya, ternyata keluhan teman-
teman memang saya rasakan. Yang lebih 
memprihatinkan, antar teman bahkan saling 
hujat lewat komentar yang cenderung sub-
jektif mendukung salah satu calon presiden.

Sejatinya, semua orang berhak ber-
bagi informasi di jejaring sosial, berhak 
mengungkapkan pendapatnya, berhak 
me nyatakan dukungannya, bahkan berhak 
menyatakan penolakannya. Tetapi jika aksi 
saling dukung sudah dibumbui dan diwarnai 
dengan kampanye hitam, bisa jadi terlalu 
berlebihan.

Padahal penggunaan akun sosial itu ada 
tata cara dan aturannya. Santun berjejaring 
sosial tetaplah harus dijaga. Meski jejaring 
sosial banyak dianggap sebagai pertemanan 
dunia maya dan tidak perlu dianggap sebagai 
hal yang serius. 

Mungkin akan lebih bijak bila  mengung-
kapkan dukungannya dengan hal-hal yang 
sifatnya produktif. Menyebarkan slogan-
slogan positif, tanpa harus menjelekkan atau 
membuka-buka kelemahan lawan. 

Selain itu, cobalah berpikir jernih untuk 
menghargai pilihan orang lain. Dengan 
demikian, tidak terpancing untuk berkomentar 
negatif terhadap status teman yang mendu-
kung salah satu pasangan capres/cawapres. 

Pepatah mengatakan, tak ada asap 
bila tak ada api  atau jangan memancing 
di air keruh. Bila masih ada teman yang 
tetap ‘keukeuh’ menjadi juru kampanye tak 
berbayar di jejaring sosial, diamkan saja. Ja-
ngan terpancing emosi, atau bahkan bi kin 
kampanye tandingan. Tak perlu ikutan ‘nyam-
pah’ di jejaring sosial. Karena, bagai menepuk 
air didulang, terpercik muka sendiri. Bisa jadi, 
calon yang diagung-agungkannya tidak lebih 
baik dari calon yang lain. Toh, mereka belum 
resmi memimpin negara ini.

Ingatlah, dalam politik tak ada pertemanan 
sejati atau  lawan sejati. Yang ada hanya ke-
pentingan sejati. Dan kita, sebagai masyarakat 
jangan mau, tanpa sadar,  ‘diadu’ untuk ke-
pentingan politik mereka.• 



RESUME
pekan ini
PENgENdalIaN SuBSIdI BBM PErlu 
dIlakukaN CEPaT
jakarta (Republika) – Bank Indonesia menilai 
pengendalian subsidi BBM bersubsidi yang 
menjadi pembahasan dalam pengajuan RAPBN-P 
2014 oleh pemerintah ke DPR perlu dilakukan 
secara cepat. “Kita terus mengamati diskusi yang 
ada di DPR terkait dengan RAPBN-P karena  ini 
sebaiknya bisa ditangani lebih awal sehingga fiskal 
Indonesia senantiasa dapat terjaga dalam kondisi 
sehat,” kata Gubernur BI Agus Matowardojo. Agus 
menuturkan, pihaknya menyampaikan pandangan 
BI dan memberikan masukan secara umum dalam 
pembahasan RAPBN-P 2014, khususnya terkait 
nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. “Itu 
kita share dalam pertemuan di DPR, tetapi kita tahu 
bahwa pemerintah sudah masukkan dalam APBN 
tahun 2015 dan itu akan didiskusikan,” ujar Agus. 

ESdM SIaPkaN EMPaT oPSI BagI 
PENgElola MahakaM
jakarta (Kontan) – Kementerian ESDM bakal 
mengambil empat opsi terkait nasib kontrak Blok 
Mahakam yang dikelola perusahaan minyak dan 
gas asal Prancis, Total E&P Indonesie. Nantinya 
salah satu opsi akan dituangkan dalam Peraturan 
Menteri ESDM yang hingga kini masih belum 
rampung. Kepala Biro hukum dan hubungan 
Masyarakat Kementerian ESDM Susyanto 
menyatakan, ada empat opsi yang mungkin saja 
bakal diambil pemerintah terkait pengelolaan 
Blok Mahakam pasca berakhirnya kontrak Total 
E&P tahun 2017 nanti. Yaitu, pertama, Total E&P 
bakal mendapatkan perpanjangan kontrak Blok 
Mahakam. Kedua, Pertamina mendapatkan hak 
untuk mengelola Blok Mahakam. Ketiga, Blok 
Mahakam ditenderkan kembali oleh pemerintah. 
Keempat, keduanya, baik Pertamina dan Total 
E&P  Indonesie, bersama mengelola blok tersebut. 
“Pilihan keempat dimungkinkan karena Pertamina 
sendiri belum memiliki data yang lengkap tentang 
Blok Mahakam dan secara keekonomian akan 
lebih baik,” ujar Susyanto Meski demikian, 
Susyanto bilang, pihaknya masih harus menunggu 
soal keputusan Permen ESDM itu rampung 
diselesaikan. Susyanto menjamin, penerbitan 
Permen ESDM itu bukan membuat celah hukum 
bagi Total E & P untuk kembali menguasai Blok 
Mahakam tersebut.

TIdak ada PENaMBahaN kuoTa 
jakarta (Investor Daily) – Kementerian ESDM 
menyatakan tidak ada penambahan kuota BBM 
bersubsidi pada tahun ini. Kuota BBM yang 
ditetapkan dalam APBN 2014 sebesar 48 juta 
kiloliter. “Tidak ada penambahan kuota 48 juta 
kiloliter. Kalau nanti ada tambahan (konsumsi 
di satu sisi (solar), yang lainnya (premium) 
diturunkan,” kata Menteri ESDM Jero Wacik.  Ia 
mengatakan, pola konsumsi BBM jenis premium 
dan solat berbeda dari tahun ke tahun. Dia 
menyebut tingkat konsumsi premium lebih tinggi 
dibandingkan solar tahun lalu. Namun tidak terjadi 
over kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2013 
sebesar 48 juta KL.•rianti
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Pentingnya Partnership untuk 
kemajuan Industri Migas

Di hadapan peserta  IPA ke-38, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menegaskan  pembangungan sektor energi 
tidak bisa dilakukan sendiri dan terpisah dari komunitas sektor migas dunia, tapi harus saling bersinergi. 
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Pertamina Berkomitmen Tingkatkan 
Pencapaian ProPEr
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jakarta – Memasuki hari 
ke-2 pelaksanaan Konvensi 
dan Pameran Indonesian 
Petroleum Assosiation (IPA) 
ke-38 tahun 2014, Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan hadir sebagai 
pembicara dalam Plenary 
Session  di Cendrawasih 
Room 3, Rabu (21/5). 

Tema yang  d iusung 
ada l ah  “Bu i l d i ng  H igh 
Quality Partnerships; The 
Key Enabler to Indonesia’s 
Future Energy Resilience”. 
Tema ter sebut berfokus 
kepada bagaimana seluruh 
komponen bangsa sukses 
dalam bermitra sehingga 
dapat dikembangkan lebih 
lanjut di Indonesia. “Kolaborasi 
dan kemitraan dengan semua 
pihak ini diperlukan, karena 
pembangunan sektor energi 
tidak bisa dilakukan sendiri 
dan terpisah dari komunitas 
sektor migas dunia,” demikian 
ujar Karen.

Bertolak dari te ma ter-
sebut, Karen mema par kan 
bagaimana memperkuat ke-
mitraan untuk meningkatkan 
ketahanan energi Indonesia 

dan daya saing global. Me-
nurut Karen, untuk memenuhi 
permintaan energi dalam 
negeri dan untuk mencapai 
aspirasi, Pertamina mengambil 
langkah program ekstensif 
untuk mengidentifikasi dan 
melaksanakan kemitraan dan 
akuisisi di sektor hulu.

“Untuk mencapai aspirasi 
Pertamina menjadi Asian 
Energy Champion di tahun 

yogyakarta - Pertamina 
memiliki komitmen untuk 
me ningkatkan pencapaian 
PROPER di seluruh unit 
pengolahannya mulai tahun ini 
hingga tahun 2015. Salah satu 
langkah awal yang dilakukan 
untuk merealisasikan hal 
tersebut adalah dengan 
menyelenggarakan Workshop 
P e n g e l o l a a n  P R O P E R 
Refinery Unit Pertamina. 

Workshop yang berlang-
sung di Yogyakarta pada Ka-
mis (24/4) dihadiri oleh Deputi 
II Bidang Pengendalian Pen-
cemaran Lingkungan hidup 
Kementerian Lingkungan 
Hidup M.R. Karl iansyah, 
Asisten Deputi IV Urusan 
Pengelolaan Limbah B3 
dan Pemulihan Lingkungan 
Kementerian Lingkungan 
hidup Achmad Gunawan, 
Asisten Deputi I I Urusan 
Pengendalian Pencemaran 
Pertambangan Energi dan 

2025, Pertamina membuka 
pe luang bagi calon mitra 
untuk ber-partnership di se-
mua sektor bisnis yang di-
ja lankan oleh Pertamina,” 
ucap Karen.  Selain itu, Karen 
memaparkan keberhasilan-
keberhasilan yang telah di-
peroleh Pertamina melalui 
partnership.

hadir pula Wakil Menteri 
ESDM Susilo Siswoutomo 

sebagai keynote speaker 
dan pembicara lainnya Ke-
pala SKK Migas Johannes 
Widjonarko, CEO PT Bank 
Negara Indonesia Gatot 
Mudiantoro,  Vice President, 
Pet roleum Management, 
Exploration & Production 
Business of Petronas Adif B. 
Zulkifli dan General Manager 
Asia Pacific, GE Oil and Gas, 
Visal Leng.•irli

Migas Kementerian Ling-
kungan hidup Sigit Reliantoro, 
VP Refining Technology Budi 
Santoso Syar i f ,  General 
Manager seluruh refinery unit 
Pertamina, hSE Manager 
seluruh refinery unit Pertamina, 
dan jajaran tim manajemen 
Kantor Pusat PT. Pertamina 
(Persero) yang terkait.

Bud i  Santoso Syar i f 
me  ni lai penyelenggaraan 
workshop ini sangat penting 
u n t u k  d i a d a k a n  a g a r 
RU memperoleh arahan 
meningkatkan pemahaman 
pelaksanaan penataan serta 
implementasi aspek beyond 
compliance guna mendukung 
produksi yang efisien dan 
ramah ling kung an.  

“Pertamina senantiasa 
berupaya untuk meningkatkan 
citra perusahaan sebagai 
perusahaan energi ramah 
lingkungan. Komitmen inilah 
yang memacu kami untuk 

senantiasa meningkatkan 
upaya perl indungan dan 
pengelo laan l ingkungan 
dengan menjadikan PROPER 
sebagai salah satu Key 
Indicator Performance Index 
dalam penilaian kinerja.  Tahun 
ini, targetnya seluruh RU 
dapat meraih PROPER hijau. 
Oleh karena itu, dibutuhkan 
dukungan dan kerjasama 
dari berbagai pihak, terutama 
Kementerian Lingkungan 
hidup,” tutur Budi.

hal tersebut memperoleh 
dukungan positif dari Deputi 
II Bidang Pengendalian Pen-
cemaran Lingkungan hidup 
Kementerian Lingkungan 
Hidup M.R. Karl iansyah.  
S i g i t  R e l i a n t o r o  j u g a 
menyampaikan hal yang 
sama. “Untuk mencapai 
t a ra f  PROPER beyond 
compliance maka diperlukan 
inovasi, penciptaan nilai, dan 
keunggulan l ingkungan,” 
ujarnya.•ru iV
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kontrak Pembangunan Tiga unit 
kapal ditandatangani
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ulas ketahanan Energi 
Bareng Mahasiswa 
Pascasarjana uI

jakarta - “Tujuan kami 
dari Trakindo Utama adalah 
untuk berbagi, belajar dan 
benchmarking  Pertamina. 
Apalagi  Pertamina, khusus-
nya Pertamina EP, adalah 
customer kami,” ujar Chief 
Administration Officer  PT  
Tra kindo Utama Maria T. Kur-
niawati usai kunjungan ke 
jajaran Sekretaris Perseroan 
PT Pertamina di Gedung 
Perwira 6, Selasa (6/5). 

Trakindo Utama adalah  
dealer untuk peralatan be-
rat Caterpillar, yang ba nyak 
dipakai di industri pertam-
bangan dan per minyakan. 
Maria disertai empat  stafnya 
di ter ima oleh Cor porate 
Secretary Pertamina Nursatyo 
Argo, Media Manager Adiatma 
Sardjito dan Brand Manager 

Trakindo Belajar Mengelola Isu kehumasan dari Pertamina
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya berjabat tangan dengan Liu Haijin setelah menandatangani kontrak 
pembangunan tiga kapal Medium Range (MR)  untuk Pertamina yang dikerjakan oleh New Times Ship building (NTS), China.

shanghai - Pertamina 
kembali menambah kapal 
pengangkut minyak mentah 
dengan ditandatanganinya 
Kontrak Pembangunan tiga 
unit Kapal Medium Range 
(MR) 40.000 Long Ton Dead 
Weight (LTDW), Kamis (4/4) di 
Shanghai, China. 

Kapal ini di ren canakan 
m e m  p e r k u a t  a r m a d a 
transportasi minyak mentah 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
ketahanan pasokan energi 
nasional secara efisien. Hal ini 
sejalan dengan cita-cita Per-
tamina untuk menjadi peru-
sahaan energi paling besar 
di Asia pada 2025.

Kapa l  MR yang  d i -
ba ngun oleh New Times 
Ship building (NTS), China, 
tersebut merupakan order 
kedua dari kapal Long Range 
(LR) 85.000 LTDW yang telah 
diserahkan lebih cepat dari 
schedule dan diberi nama MT. 
Gamkonora. 

Ketiga unit Kapal MR 
ini direncanakan dapat di-
delivery pada bulan Februari 
2016 untuk kapal pertama, 
bulan Maret 2016 untuk kapal 
kedua dan bulan April 2016 
untuk kapal ketiga. Total 
investasi yang dibutuhkan 
untuk pem bangunan tiga unit 
Kapal MR sekitar 91,494 juta 
dolar AS. 

Langkah  t e robosan 
penam bahan kapal mil ik 
oleh Pertamina diyakini akan 
meningkatkan efisiensi biaya 
transportasi mi nyak mentah. 
Efisiensi biaya transportasi 
melalui kapal ditargetkan 
untuk dapat mem berikan 
lebih banyak margin bagi 
p e n i n g k a t a n  r e v e n u e 
perusahaan melalui efisiensi 
biaya angkutan laut.

Direktur Pemasaran & Nia-
ga Pertamina Hanung Budya 
menyampaikan, Pertamina 
sebagai perusahaan energi 
ter besar Indonesia, saat ini 
meng operasikan sekitar 200 

ka pal di mana 30% nya dimi-
liki sendiri, dan masih te tap 
berkomitmen untuk mene-
rus kan proyek-proyek kapal 
baru sampai memenuhi tar-
get memiliki sekitar 50% dari 
kapal yang dioperasikan. 
Se  baga i  pe rpan jangan 
tangan dar i  pemer intah 
Indonesia, Pertamina akan 
mengamankan distr ibusi 
bahan bakar minyak dan gas 
di seluruh negara kepulauan 
Indonesia dalam cara yang 
e f i s i en ,  dengan  mem-
berdayakan tanker modern 
dan ramah lingkungan. “Tiga  
kapal MR crude ini diha-

rapkan memenuhi per min -
taan dari customer oil ma-
jor KKKS akan kualifikasi 
kapal di bawah 20 tahun dan 
performance yang baik,” ujar 
hanung.

Hanung Budya juga me-
nyampaikan rasa puasnya 
atas kapal MT. Gamkonora 
yang dibangun oleh NTS dan 
berharap kerja sama ini dapat 
terus ditingkatkan. Pihak 
NTS berterima kasih atas 
kepercayaan yang telah di-
berikan Pertamina dan berjanji 
akan men-delivery ketiga unit 
kapal MR on schedule, on 
budget dan on time.•shipping

jakarta –  Media Manager Pertamina Adiatma 
Sardjito menjadi salah satu pembicara di Forum 
Kajian Ketahanan Nasional dan Energi, Sarasehan 
Intelektual Muda, Pasca Sarjana Universitas 
Indonesia, aula gedung Fakultas Kedokteran UI 
(FKUI) Salemba, Jakarta, Senin (5/5). Beberapa 
narasumber lainnya, yaitu Effendi Gazali. Ph.D 
(Pakar komunikasi politik UI), Rivai Ras (Pakar 
Ketahanan Nasional UI), Tunggal (SetDirjen EBTKE 
Kementerian ESDM), dan Komeidi Notonegoro 
(pengamat energi).

Sarasehan yang digelar mahasiswa Pasca-
sarjana Program Studi Ketahanan Nasional pe-
minatan pengembangan strategi kepemimpinan 
dan energi ini mengusung tema, yang bertajuk 
“Ke bangkitan Energi Nasional, Sebagai Pilar Ke-
tahanan Bangsa”. 

Dalam kesempatan tersebut, Adiatma Sardjito 
memaparkan seputar kondisi pengelolaan energi 
dalam negeri, konsumsi versus produksi Migas 
Indonesia, rasio cadangan dan produksi minyak 
Indonesia, kontribusi Pertamina dalam menyokong 
ketahanan energi, dan lain sebagainya. Kepada 
para mahasiswa, ia mengajak serta untuk menekan 
penggunaan BBM bersubsidi, dan lebih memilih 
menggunakan transportasi massal. “Di samping 
untuk menekan angka konsumsi BBM yang kian 
meroket, kita bisa berperan mendukung pem-
bangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik,” 
ujarnya.

Menurut Adiatma, total subsidi energi 9 tahun 
terakhir tercatat mencapai Rp1.476,21 triliun. 
Angka itu seharusnya dapat digunakan untuk 
mem bangun berbagai infrastruktur untuk ekonomi 
Indonesia yang lebih baik. Salah satunya seperti 
pembangunan kilang-kilang baru, perbaikan jalur 
dan sarana transportasi.

Sementara, pengamat energi Komeidi Noto-
negoro mengatakan, pemerintah kiranya bisa 
lebih mengondusifkan iklim pengelolaan Migas 
di Indonesia. “Bagaimana mengembangkan 
sektor hulunya kalau terus diperas APBN dengan 
penggunaan yang tidak cukup produktif,”katanya.

Pertamina merupakan BUMN dengan 
kontribusi yang berlimpah. Dari 141 BUMN di 
Indonesia, Pertamina menyumbang 25 persen atas 
bagian laba BUMN yang dikontribusikan kepada 
pemerintah.

Kepada masyarakat khususnya para intelektual 
muda, pakar Komunikasi Politik UI, Effendy Ghazali, 
memaparkan pentingnya gerakan budaya untuk 
kedaulatan energi dan peran intelektual.•sahrul 
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Agus Mashud. 
“Khusus hari ini, kami 

berkunjung untuk mempelajari 
corporate  communication, 
internal dan external com-
munications  serta program 
CSR-nya,” lanjut Maria. 

Tentang ker ja  sama 
ke dua perusahaan, Maria 
tidak menutup kemungkinan 
itu. “Kami selalu terbuka, 
te rutama di bidang CSR. 
Banyak program CSR yang 
sama, khususnya kami yang 
berkonsentrasi pada pen-
didikan.” 

Maria menyebutkan  CSR 
Trakindo  banyak membantu 
SDM dan SMK karena terkait 
dengan kebutuhan tenaga 
kerja yang mahir di bidang 
tek nik alat  berat. 

Sementara Nursatyo 

Argo  menegaskan, walaupun 
belum ada hu bungan bisnis 
antara Pertamina korporat 
dengan Trakindo Utama, 
te tapi banyak bidang yang  
ham pir bersinggungan, teru-
tama dalam program CSR. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, Trakindo mendapatkan 
pengetahuan dari Brand Ma-
nagement, External Commu-
nications, Internal commu-
nications, CSR dan Media 
Relations.•urip

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menerima tim Trakindo yang 
melakukan benchmark ke Pertamina.
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Taman Bermain umum 
di PEP Sangatta Field 
diresmikan
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Walikota Balikpapan Rizal Effendi memberikan penghargaan kepada Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian 
tinggi di bidang pendidikan dalam Hardiknas 2014.

Sekolah Sobat Bumi raih Penghargaan 
dari walikota Balikpapan
balikpapan – Program 
Corporate Social Respon-
sibility (CSR) Pertamina bidang 
pendidikan, yaitu “Sekolah 
Sobat Bumi” mendapatkan 
penghargaan dari Walikota 
Balikpapan, Rizal Effendi, 
di sela-sela peringatan hari 
Pendidikan Nasional yang 
diselenggarakan di Lapangan 
Merdeka Kota Balikpapan. 

Sekolah Sobat Bumi (SSB) 
bertujuan menjadikan sekolah 
yang belum adiwiyata menjadi 
sekolah adiwiyata. Program 
tersebut juga memiliki tujuan 
untuk mendidik sekaligus 
menambah wawasan para 
pelajar mengenai pentingnya 
menjaga dan melestarikan 
lingkungan.  

Di Balikpapan sendiri, 
program SSB telah berhasil 
menggerakkan partisipasi dari 
sekolah-sekolah ung gulan, 
seperti SMPN 1, SMPN 2, 

SMPN 5, SMPN 7, SMPN 
Patra Dharma, SMKN 2 
hingga SMKN 3 Balikpapan. 

Pelatihan-pelatihan yang 
dilakukan menyentuh aspek 
lingkungan dan teknologi, 
seperti pengolahan bahan 
bakar nabati (bakarti) sebagai 

sumber energi alternatif. 
Wal ikota Bal ikpapan 

Rizal Effendi menegaskan, 
Pemerintah Kota Balikpapan  
memberikan penghargaan 
ke pada perusahaan yang 
di nilai sangat peduli  terha-
dap dunia pen didikan di 

Balikpapan, salah satunya 
Pertamina. Pada kesempatan 
yang sama, Wali Kota juga 
memberikan penghargaan 
kepada 70 orang yang 
berprestasi di bidang pen-
didikan, baik pendidikan for-
mal maupun informal.•ru V

PEP Pangkalan Susu Field Bagikan komputer
pangkalan susu - Ber-
tem pat di Kantor Desa Teluk 
Meku, Tim PT Pertamina EP 
Asset 1 Pangkalan Susu Field 
menyalurkan seperangkat 
komputer kepada sekolah-
sekolah yang tersebar di 
4 desa yaitu, Desa Teluk 
Meku, Securai Selatan, 
Lubuk Kertang, dan Pulau 
Sembilan. 

Acara pemberian ban-
tuan 20 komputer ter se but 
diberikan secara simbolis 
k e p a d a  p a r a  K e p a l a 

Sekolah penerima bantuan. 
Pemberian komputer ini 
merupakan bagian dari 
CSR PT Pertamina (Persero) 
kepada masyarakat di se-
kitar wilayah operasi anak 
perusahaannya.

Komputer merupakan 
salah satu sarana penunjang 
p e n d i d i k a n  s a a t  i n i . 
Banyak program dalam 
bidang pendidikan lainnya 
yang ditawarkan seperti 
pembe r i an  beas i swa , 
S e k o l a h  A d i w i y a t a , 

perpustakaan Pertamina, 
namun bantuan komputer 
ini diharapkan dapat men-
dekatkan para siswa ser-
ta pengajar untuk lebih 
teram pil dan aktif dalam 
menggali informasi memalui 
pemanfaatan teknologi.

 “Saya sangat meng-
apresiasi kepada Pertamina 
EP atas kepeduliannya ter-
hadap pendidikan dan meng-
imbau kepada para penerima 
bantuan mensyukuri atas 
apa yang diberikan,” ujar 

Camat Babalan Faizal Rizal.
R u s m i d a h ,  P R  & 

Government  Re la t ions 
PT Pertamina EP Asset 
1 Pang kalan Susu Field, 
berharap bantuan tersebut 
dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya oleh setiap sekolah.  
Ia juga meminta dukungan 
dan doa dari semua pihak 
agar kegiatan pengeboran 
sumur Benggala 02  dan 
Benggala 03 dapat berjalan 
dengan sukses.•pep pangkalan 

susu Field

sangatta – Taman bermain yang berisi 
tempat permainan anak-anak dan jogging 
track di Pertamina EP Asset 5 Sangatta Field 
diresmikan, pada (21/5), oleh Sangatta Field 
Manager Abdul Muhar, didampingi jajaran 
manajemen dan para pekerja. Peresmian 
taman bermain yang diberi nama Taman Berseri 
(Bersih, Sehat, Riang)  ini ditandai dengan 
penandatanganan prasasti. 

Penamaan dan logo taman bermain ini 
sebelumnya telah disayembarakan untuk 
diikuti oleh seluruh pekerja dan pekarya di 
lingkungan Pertamina EP Sangatta Field tanpa 
terkecuali. Pemenangnya adalah Agus Sholeh 
dari Fungsi SCM. Dalam kesempatan tersebut,  
Abdul Muhar memberikan hadiah kepada 
Agus Sholeh. Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemotongan tumpeng sebagai puncak acara 
dan ditutup dengan makan bersama.

Abdul Muhar berharap taman bermain ini 
dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat 
beserta buah hatinya, terutama sebagai sarana 
bermain serta olahraga (jogging) santai untuk 
masyarakat sambil mengawasi anak-anaknya. 
Ia mengingatkan agar taman terus dijaga ke-
bersihan dan sarana bermainnya agar tetap 
nyaman digunakan hingga kapanpun.

Sebelum peresmian berlangsung, dilakukan 
jalan santai bersama dalam rangka olah raga 
rutin yang merupakan rangkaian dari kegiatan 
Gerakan hidup Sehat (GhS) Pertamina EP 
Sangatta Field yang senantiasa dilaksanakan 
pada senin dan rabu sore setiap minggunya. 
Rute yang diambil cukup jauh, namun tidak 
mengurangi semangat olahraga dari para 
pekerja.•septrian

CilaCap - Refinery Unit 
(RU) IV terus berupaya 
untuk terus aktif mendukung 
pe les ta r i an  l i ngkungan 
khususnya  d i  C i l acap . 
Melalui Program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
di bidang lingkungan, RU 
IV melaksanakan kegiatan 
bertajuk Hutan Edukasi, yaitu 
berupa bantuan 510 bibit 
pohon untuk 36 sekolah 
jenjang SD-SMP-SMA yang 
berada di eks-Kotip Cilacap 
dan sekitarnya. 

tanam dan turut merawat 
serta menjaganya. Setiap bibit 
dilengkapi dengan label tag 
yang berisi berbagai macam 
informasi mengenai pohon 
tersebut mulai dari nama 
latin, ciri-ciri fisik dan manfaat-
manfaat apa saja yang bisa 
dihasilkan.

Sa l ah  sa tu  seko l ah 
yang menerima bantuan 
bibit pohon adalah SMAN 1 
Cilacap yang diterima oleh 
Kepala Sekolah, A. Khotib.  
Pihaknya mengapresiasi 

Kegiatan ini bertujuan 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
kepedulian ge nerasi muda 
t e r h a d a p  k e l e s t a r i a n 
lingkungan sejak dini dan 
dimula i  dar i  l ingkungan 
sekolahnya terlebih dahulu. 
Jenis b ib i t  pohon yang 
diserahkan adalah pohon 
manggis, sawo kecik dan duku. 
Untuk proses penanaman 
pohon juga melibatkan para 
siswa agar mereka memiliki 
“sense of belonging” terhadap 
pohon-pohon yang mereka 

upaya RU IV ini. “Karena, 
dengan terciptanya suasana 
sekolah yang nyaman dan asri 
akan membuat situasi yang 
kondusif bagi para siswa untuk 
lebih fokus melaksanakan 
kegiatan belajar,” ujar Khotib. 

Ke depannya, RU IV ingin 
dapat lebih berkontribusi 
d a l a m  m e m b a n g u n 
kepedu l i an  l i ngkungan 
khususnya untuk generasi 
muda karena pemahaman 
dan rasa kepedulian harus 
dipupuk sejak dini.• ru iV
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Panen lele 
Perdana Pemilik 
ulayat klamono

Tetap komitmen dengan Pembinaan 
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Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono, Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito, Direktur 
Pertamina Soccer School Hadi Rahmaddani (kanan) dan  Pelatih Akademi AC Milan, Mauro Ardizzone saat konferensi pers 
Pertamina Soccer Star di Gedung Simprug Pertamina, Kebayoran Lama, Jakarta (16/5). 

jakarta - Seleksi pemain 
dan pemilihan pemain untuk 
program Pertamina Soccer 
Stars kembali digelar. Program 
salah satu BUMN terbesar di 
Indonesia  tahun yang kedua 
ini dilakukan di berbagai kota 
Indonesia mulai 24 Mei 2014.

hal tersebut disampai 
Media Manager Pertamina 
Adiatma Sardjito saat kon-
ferensi pers Pertamina Soccer 
Star di Gedung Simprug Per-
tamina, Kebayoran Lama, 
Ja karta, pada  (16/5). 

hadir pula dalam kesem-
patan tersebut Direktur Ekse-
kutif Per tamina Foundation 
Nina Nurlina Pramono, Di-
rektur Pertamina Soccer 
School hadi Rahmaddani, 
dan  Pelatih Akademi AC 
Milan, Mauro Ardizzone.

Menurut Adiatma,  pro-
gram ini diadakan di enam 
kota besar di Indonesia, yaitu 
Stadion Simprug Pertamina, 
Jakarta dan Stadion Bumi 
Sri wi jaya (24-25 Mei 2014), 
serta Stadion 10 November 
Surabaya dan Stadion Andi 
Mattalatta Makassar (31 Mei-
1 Juni 2014). Sementara 
untuk Stadion Barnabas Yoew 
Sentani, Jayapura  diadakan 
pada (6-7 Juni 2014) serta 
Stadion Persiba Balikpapan  
pada (7-8 Juli 2014).

”Program ini menunjukkan 
besarnya perhatian Pertamina 
terhadap pengembangan 
dunia sepakbola di Tanah Air 
dan merupakan bentuk nyata 
kontribusi Pertamina pada 
upaya pengembangan bibit 
pesepakbola muda Indonesia. 
Ini komitmen yang terus kami 
lanjutkan,” ujar Adiatma.

Pertamina Soccer Stars 
(PSS) merupakan program 
yang bertujuan untuk mencari  
48 pemain muda berbakat di 
6 kota melalui tahapan seleksi. 
“Target kami, di masing-ma-

sing kota terjaring 750 peserta 
yang akan mengikuti seleksi 
selama dua  hari,” tegasnya.

Adiatma menegaskan, 48 
pemain muda terpilih tersebut 
nantinya akan dilatih dalam 
Pertamina Soccer Camp di 
bawah komando AC Milan 
Academy dan pelatih local 
dari Universitas Negeri Jakarta 
selama satu pekan. 

“Nantinya, dipilih 24 pe-
main terbaik untuk men-
dapatkan beasiswa Pertamina 
Soccer School,” ujarnya.  

Melalui Pertamina Soccer 

School, para pemain muda 
tersebut akan menjalani 
pendidikan formal dan se-
pakbola selama 3 tiga tahun 
tanpa biaya apapun, sebelum 
dilepas ke jenjang profesional.

Selain itu, akan ada 4 anak 
terpilih  yang diajak ke Milan 
untuk mendapatkan AC Milan 
coaching clinic sebagai hadiah 
utama.  ”Program ini adalah 
bentuk kerja sama dengan AC 
Milan yang berperan penting 
dalam proses seleksi dan 
pro gram sekolah Pertamina,” 
tandasnya.•rilis

seMarang –  RW XVI 
merupakan salah satu dari 
16 RW yang ada di Kelurahan 
Tanjung Mas, yang posisinya 
berbatasan langsung dengan 
Laut Jawa dan merupakan 
salah satu wilayah sasaran 
CSR Pertamina. RW in i 
menjadi bagian dari Desa 
Binaan Pertamina, mengingat 
posisinya yang berdekatan 
dengan operasional Ter-
minal BBM Semarang Group.  
Kondisi masyarakat di sini 
pun memang sangat mem-
butuhkan bantuan infra struktur 
serta berba gai keterampilan 
untuk me nambah pendapatan 
ke luarga.

Program Desa Binaan 
Per tamina di Tambakrejo ini 

klaMono – PT Pertamina EP (PEP) Asset 
5 Papua Field, SKK Migas, dan masyarakat 
pemilik ulayat Klamono melakukan panen 
lele perdana, pada (10/5). Lele yang dipanen 
merupakan hasil budidaya masyarakat asli 
pemilik ulayat Klamono. Program budidaya 
ikan lele merupakan program yang dicetuskan 
oleh PEP Papua Field dan SKK Migas dalam 
mengembangkan perekonomian masyarakat 
di sekitar wilayah operasi perusahaan. 

Dengan menggandeng koperasi perikanan 
lokal yaitu Koperasi Gomon Sinar Moi, panen 
perdana ikan lele dirayakan dengan cara 
menangkap ikan bersama-sama di tiga kolam 
ikan, masing-masing milik marga Klawom, 
marga Idik, dan marga Mambringgofok. 
Kegiatan dilanjutkan dengan menimbang 
berat ikan yang ditangkap untuk dijual melalui 
Koperasi Gomon Sinar Moi. Sebagian ikan hasil 
tangkapan langsung dimasak untuk disantap 
bersama sebagai bentuk ucapan syukur. 

Mewakili PEP Papua Field, Achmad Hendro 
menjelaskan, program budidaya ikan lele 
binaan PEP Papua Field merupakan satu paket 
program yang meliputi pembuatan kolam ikan, 
pelatihan teknik budidaya ikan dan manajemen 
usaha, penyediaan bibit, pendampingan 
selama masa pemeliharaan, serta panen dan 
pemasaran hasil panen. 

“Program ini merupakan upaya PEP untuk 
mengenalkan masyarakat terhadap kegiatan 
pengembangan ekonomi masyarakat. Ini 
adalah salah satu ikhtiar kita untuk me-
mandirikan masyarakat secara ekonomi. Ketika 
perusahaan sudah tidak beroperasi lagi di Kla-
mono, masyarakat tidak menggantungkan diri 
kepada perusahaan,” ungkapnya.

Perwakilan Dinas Pertambangan dan 
Lingkungan hidup Kabupaten Sorong, John 
Magablo, berpendapat ini merupakan langkah 
maju dari PEP untuk mengembangkan eko-
nomi kerakyatan dan mendidik anak-anak yang 
mandiri di masa depan. “Saya berharap SKK 
Migas mendorong setiap perusahaan migas 
lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti 
yang PT Pertamina EP lakukan,” ujarnya.

Sementara Meriana Idik, mewakili tiga marga 
pemilik ulayat Klamono, mengungkapkan, 
program budidaya ikan lele diawali dengan 
studi banding terhadap potensi yang dimiliki 
masyarakat dan daerah setempat. “Saya 
senang. Saya berharap bantuan tahap berikut-
nya dapat diberikan lagi kepada kami tiga 
marga”, ungkapnya.•andi njo

Tempat keakraban Tercipta Bagi warga 
desa Binaan Tambakrejo 

sudah diawali sejak ta hun 
2010 dan masih ditindak-
lanjuti hingga saat ini. Salah 
satu bantuan yang diberikan 
adalah renovasi Balai Perte-
muan RW XVI dengan tujuan 
untuk mengh indar i  rob 
serta peningkatan kualitas 
bangunan. Peresmian balai 
tersebut pun dilaksanakan 
pada 8 Mei 2014 lalu. 

M a n a g e r  B u s i n e s s 
Support, Triokto hen dar-
manto menyatakan Pertamina 
akan terus berusaha mem-
ber i  kan manfaat sosia l , 
ekonomi dan l ingkungan 
kepada masyarakat sekitar 
wila yah operasi perusahaan 
melalui kepatuhan terhadap 
regulasi dan menciptakan 

nilai baru yang lebih baik 
kepada masyarakat maupun 
lingkungan.

Ketua LP2M Universitas 
Negeri Semarang  Prof. Totok 
Sumaryanto, MPd sebagai 
mit ra  Per tamina da lam 
penge lolaan Desa Binaan ini 
menyatakan program Desa 

Binaan di wilayah tersebut 
dinilai cukup berhasil. hal 
ini terbukti tidak hanya dari 
sisi pengelolaan infrastruktur 
n a m u n  a d a n y a  u p a y a 
masyarakat  yang terus 
berharap dapat meningkatkan 
kua litas pendidikan dan eko-
nomi keluarga.•Mor iV
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transForMasi    
S I N O P S I S

judul buku  : eQ parenting
penulis   : andreas hartono

 
Melarang anak untuk tidak melakukan tindakan 

tertentu dengan alasan berbahaya, tidak sopan, 
atau tidak pantas, terlalu rebut, mengganggu 
suasana, dan lain-lain, dipahami oleh banyak orang 
tua sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk 
mendidik anak agar kelak ia menjadi orang yang 
sukses (sejahtera dan bahagia sepanjang hidupnya). 
Tindakan melarang sudah begitu jamak dan biasa 
dilakukan oleh banyak keluarga dan sudah dianggap 
sebagai kebenaran yang sifatnya turun-temurun 
karena begitulah yang dilakukan orang tua atau 
lingkunganya dulu.

Di lain pihak ada juga orang tua yang membiarkan 
begitu saja semua tindakan anaknya karena tidak 
ingin anaknya mengalami pengalaman ditolak, de-
ngan alasan yang sama, yakni agar kelak anaknya 
sukses. Sangat jelas, setiap orang tua pasti memiliki 
alasan masing-masing untuk membenarkan apa yang 
dilakukan terhadap anaknya dengan tujuan akhir agar 
anak sukses. Meskipun definisi sukses untuk setiap 
keluarga mungkin berbeda-beda. 

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh para 
orang tua dalam melatih tingkat emosinya ialah 
bagaimana melatih kecerdasan emosi. Kecerdasan 
emosi yang dimaksud dalam hal ini ialah kecerdasan 
yang melihat dari segi kondisi dan situasi dimana 
emosi dapat dikeluarkan atau tidak. Sebagai contoh 
ketika seorang anak memiliki keinginan untuk memiliki 
suatu barang dan barang tersebut merupakan barang 
yang tidak bermanfaat lama, maka orang tua anak 
tersebut melarang untuk membeli barang tersebut. 
Namun sang anak tidak menerima sehingga anak 
tersebut pun menangis teriak keras. Dari hal ini orang 
tuapun terbawa emosi sehingga menegur bahkan 
menggertak anak tersebut hingga memicu perhatian 
orang sekitar. 

Dari contoh di atas, yang terjadi kesalahan utama 
ialah bukan dari seorang anak melainkan luapan 
emosi orang tua yang tidak menghiraukan situasi 
dan kondisi dimana ia berada. Jadi, dalam kasus ini 
orang tua harus memiliki kecerdasan emosi. Yaitu, 
emosi tersebut dapat diredam namun tetap harus 
dikeluarkan dalam bentuk teguran hangat sehingga 
sang anak tidak menangis. Salah satu hal sederhana 
ialah tegurlah anak ketika Anda sedang berdua 
dengan anak tersebut agar tidak ada orang yang 
mengetahui emosi Anda.

Buku hasil tulisan dari Andreas Hartono yang 
berjudul EQ Parenting ini merupakan buku yang 
dapat membantu para orang tua untuk melatih tingkat 
emosinya agar anak senantiasa mengerti arti adanya 
orang tua yang penuh kasih dan sayang.•perpustakaan
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oleh  hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Pertamina Mendunia : 
QM Menjadi leading Practice 

oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Persiapan raker Tengah Tahun 2014: 
Separuh Perjuangan Menuju Sukses

“Kita boleh memuji negara lain, tetapi percaya diri harus dimulai bahwa Anda tidak kalah dengan 
siapapun. Kita tidak ada bedanya dengan orang barat. Yang membedakan hanyalah kesempatan,” 
ucap Dahlan di hadapan jajaran komisaris dan direksi Pertamina dan insan Pertamina yang hadir 
pada penutupan APQ Award 2013, pada (30/10- Energia weekly NO. 44 TAHUN XLIX).

Cuplikan di atas menjadi bukti bahwa Quality Management mendukung 
sepenuhnya misi Pertamina Mendunia dengan menjadikan Insan Mutu mendunia 
dalam kegiatan mutu regional dan internasional. Berangkat dari eksistensi itulah, 

tidak heran Fungsi QM sering menjadi pembicara dalam kegiatan mutu nasional. Selain itu, Fungsi 
QM menjadi salah satu fungsi mutu perusahaan yang paling sering dijadikan tempat benchmark 
perihal pengelolaan mutu. 

 

Gambar 1 Konvensi Mutu PT Pupuk Kaltim dengan Pembicara dari PT Pertamina (Persero)

Dalam kesempatan kali ini, PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT) menjadi salah satu perusahaan 
yang berkesempatan mengundang kehadiran QM- Pertamina. Pada tanggal 04 Juni 2014, PT PKT 
mengundang Fungsi QM untuk menjadi keynote speaker dalam acara Konvensi Mutu Internal XXVI. 
QM Manager, Faisal Yusra, menyampaikan materi “11 Perubahan Positif Pendukung Terbentuknya 
Budaya Inovasi Perusahaan (Case : Continuous Improvement Program - CIP Pertamina)”. 11 
perubahan positif tersebut antara lain:
  1. QM menjadi salah satu aktifitas utama dalam model proses bisnis perusahaan.
  2. Quality dan quality management didefinisikan tidak terbatas pada aspek quality assurance/

quality control (QA/QC) dan terintegrasi dalam intergrated quality management (IQM)
  3. Perusahaan menetapkan kebijakan strategis tentang inovasi yang S.M.A.R.T.
  4. Memiliki sistem yang spesifik dan diterapkan dengan asas ‘one in - one out’ berdasarkan 

konsensus
  5. Value creation inovasi sebagai akuntabilitas komitmen pencapaian target  kinerja perusahaan
  6. Inovasi tidak hanya bagi pekerja frontliner tetapi mencakup technical dan managerial level
  7. Audit inovasi untuk memastikan proses kegiatan berkelanjutan
  8. Forum presentasi inovasi menggantikan konvensi inovasi
  9. Eksistensi kelompok sebagai bagian dari pencapaian visi Perusahaan
10. Aktifitas kelompok inovasi membentuk budaya korporat dengan meninggalkan atribut sektoral
11. Penghargaan APQ Awards merupakan pengakuan kontribusi, bukan sekedar hadiah

Dengan pemaparan materi tersebut, seluruh manajemen PT PKT yang hadir dalam KMI XXVI 
antusias dan menjadi terbuka wawasannya, serta bertekad untuk mengambil hal-hal yang baik 
dan bisa diterapkan di perusahaannya. 

Melalui kegiatan benchmark seperti 
ini Fungsi QM juga mengharapkan 
bahwa perusahaan-perusahaan 
yang telah mengundang akan dapat 
mengikuti jejak Pertamina dalam 
mengelola mutu yang nantinya dapat 
menjadikan perusahaan lainnya untuk 
dapat mendunia. Dengan semakin 
banyaknya perusahaan di Indonesia 
yang mendunia maka dapat dipastikan 
Indonesia juga akan mendunia.

Salam Mutu!•

	  

Tak terasa hampir enam bulan sudah kita menjalani tahun 2014.  Separuh 
perjalanan di tahun 2014 telah kita lewati dengan segala hambatan dan kendala 
yang ada. 

Setelah 6 bulan berjalan 
dalam Calender  of Event 
(CoE) Fungsi Quality Mana-
gement (QM) Direktorat Umum 
mengagendakan Rapat Kerja 
(Raker) Tengah. Tahun yang 
rencananya akan dilaksanakan 
pada tanggal 23 – 24 Juni 
2014 dalam rangka koordinasi 
antar fungsi QM di seluruh 
Direktorat, Unit Operasi, Unit 
Bisnis, dan Anak Perusahaan, 

serta bertujuan juga untuk  mengevaluasi target yang telah dicapai selama setengah 
perjalanan di tahun 2014.

Raker kali ini sedikit berbeda dari format Raker sebelumnya dengan mem-
perhatikan bahwa fokus pelaksanaan kegiatan mutu yang unik di Unit Operasi/
Bisnis/Region/Anak Perusahaan(UO/UB/Reg/AP). Maka fokus pembahasan ditujukan 
pada bagaimana program QM diterapkan di UO/UB/Reg/AP melalui pembagian 
Kelompok Kerja (Pokja) menjadi 4 (empat) kelompok. Adapun agenda atau materi 
pembahasan mencakup empat pilar QM yaitu Continuous Improvement Program 
(CIP), Standardization Management (SM), Knowledge Management Pertamina 
(KOMET), serta Quality Management Assesment (QMA).

Agenda atau materi yang akan dibahas adalah :
1. Evaluasi pencapaian kinerja
2. Monitoring & evaluasi kinerja Quality Management
3. Pengumpulan evident APQ Awards 2014.
4. Sosialisasi program baru Quality Management, yaitu :

• Pendaftaran CIP secara online
• Mekanisme verifikasi value creation
• Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
• Sosialisasi progress akreditasi Komite Manajemen Sistem Standar
• STK Implementasi Sistem Standar
Kendala dan pencapaian dari masing masing UO/UB/AP dimonitoring dan 

dilaporkan pada pada saat Raker Tengah Tahun sebagai bahan masukan. hal hal 
yang belum atau sudah dicapai akan dijadikan semacam bahan pelajaran bagi yang 
lain  agar bisa berbagi 
strategi atau kiat untuk 
mengatasi masalah se-
hingga kendala ken dala 
yang ada dapat  diatasi 
bersama.

S e m o g a  R a k e r 
Tengah Tahun ini mampu 
memberikan perubahan 
kearah perbaikan dan 
keberhasilan bagi Fungsi 
QM, karena itu persiapan 
harus dilakukan sebaik mungkin.

Insan Mutu !!!   Semangat ...hebat !!!
Pertamina !!!..Jaya..Jaya..!!!•
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Sukses Ramadhan, tergantung seberapa jauh 
kita mempersiapkan diri. Persiapan fisik, pikiran dan 
mental akan membuat Ramadhan kita berkualitas.

Bagi pekerja kantoran yang selalu dihiasi target 
deadline seringkali  ‘lupa’ untuk mempersiapkan 
diri. Bahkan ada menyambut Ramadan seperti 
hari biasa lainnya, cuma tidak makan dan minum 
hingga Magrib saja.

Bagi umat Islam, Ramadan bisa dianalogikan 
sebagai tamu agung. Bagaimanakah biasanya kita 
mempersiapkan tamu agung yang akan berkunjung 
ke rumah kita? Ibarat seorang pejabat tingkat tinggi 
dari negara lain yang berkunjung ke Indonesia, 
maka sejumlah persiapan diadakan dari jauh-jauh 
hari. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik 
agar tidak meninggalkan kesan buruk di mata 
sang tamu.

Karenanya, sedini mungkin kita melakukan 
persiapan amalan untuk menyambut Ramadan. 
Amalan-amalan yang bisa dilakukan bisa berupa 
amalan yang bersifat fikriyah (pikiran/wawasan), 
jasadiyah (fisik), maupun ruhiyah (mental). 

Persiapan fikiran. Kita bisa menggali ilmu 
dengan membaca buku-buku tentang keutamaan 
Ramadan dan buku lainnya yang memperluas 
wawasan. Seperti buku-buku sejarah nabi, 
mukjizat Al Quran, dan juga buku tentang fikih 
yang membahas tentang tata cara solat dan puasa 
sunnah, dan lain-lain. 

persiapan jasadiah/fisik. Bisa dilakukan 
dengan banyak mengonsumsi makanan bergizi 
seperti buah dan sayur. Tujuannya untuk membantu 
mengeluarkan sisa-sisa pembuangan berupa 
kotoran dan racun dari dalam tubuh. Atau bisa 
juga ditambah dengan suplemen atau berbekam 
yang membantu proses detoksifikasi. Sehingga 
ketika memasuki Ramadan, kondisi tubuh benar-
benar dalam keadaan sehat sempurna, sehingga 
terhindar dari lemas, lelah apalagi sakit.

persiapan ruhiyah/mental. Caranya dengan 
berpuasa sunah. Atau bagi yang belum melunasi 
hutang-hutangnya di bulan Ramadan, kesempatan 
untuk melunasinya. Karena alangkah baiknya kita 
mendahulukan amalan wajib dengan melunasi 
hutang di bulan Ramadan, baru setelahnya 
melakukan amalan sunah.

Selain mendapat pahala dengan banyak 
melakukan puasa, secara tak langsung kita akan 
terbiasa dan tak canggung lagi untuk berpuasa di 
bulan Ramadan. Artinya fisik kita sudah ‘welcome’ 
untuk berpuasa ketika Ramadan tiba. Bagi yang 
sering mengalami kelelahan fisik atau lemas 
ketika puasa di bulan Ramadan, apalagi ditambah 
pekerjaan di kantor yang menguras tenaga dan 
pikiran, bisa jadi karena tidak membiasakan diri 
dengan puasa sunah sebelum Ramadan.•www.

eramuslim.com

PErSIaPaN 
PuaSa raMadaN
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PwP rayakan huT dengan Berbagi kasih
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bekasi- Setiap orang tua pasti ingin memiliki anak yang 
sempurna, sehat lahir dan batin. Bagaimana bila dikaruniai 
anak yang memiliki kebutuhan khusus? Itu bukanlah suatu 
musibah. Kita harus menerima dengan rasa  syukur kehadirat 
Tuhan karena tentu ada hikmah dibalik itu semua. Namun 
demikian, banyak orang tua yang bingung akan masa depan 
anak-anaknya yang memiliki kebutuhan khusus.  Itulah yang 
melatarbelakangi berdirinya rumah autis di Jatibening Bekasi 
sekitar 10 tahun yang lalu. 

Menurut Direktur Rumah Autis M. Nelwansyah, pada 
awalnya rumah autis tersebut hanya mendidik 4 anak. 
Sekarang, jumlah anak yang ditampung sudah mencapai 
200 anak.

Mendidik anak-anak berkebutuhan khusus tidak hanya 
diperlukan para guru yang memiliki kemampuan lebih tetapi 
juga sarana pendidikan yang khusus pula. Untuk itulah 
Persatuan wanita Patra Pusat bekerjasama dengan PKBL 
Pertamina memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk 
menunjang pendidikan di rumah autis  tersebut, pada (23/5).

Bantuan yang diberikan seperti alat lukis, lemari 
peraga, sepeda lipat dan TV. Total bantuan yang diberikan 
Rp.25.550.000 dan diserahkan oleh Ketua umum PWPP 

Kania Afdal Bahaudin didampingi oleh Maria Chrisna 
Damayanto. 

Menurut Kania, kegiatan tersebut merupakan ben-
tuk kepedulian PWP terhadap anak berkebutuhan 
khusus, sekaligus sebagai salah satu rangkaian kegiatan 
memperingati HUT ke-14 PWP.  “Semoga akan menambah 
motivasi bagi para pengurus rumah autis. Untuk anak-
anakku, tetap semangat dan terus belajar agar kelak 
menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan agama,” 
harapnya.• kuntoro

balongan – Dalam rangka menyambut ulang tahun 
ke-14,  Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Wilayah RU 
VI Balongan mengadakan kegiatan bakti sosial dengan 
memberikan bingkisan kepada masyarakat desa penyangga 
kilang RU VI Balongan, pada Kamis (22/5).

Kegiatan diawali dengan penyerahan paket bingkisan 
kepada warga yang kurang mampu di Kantor Desa 
Balongan, kemudian dilanjutkan ke kantor Desa Majakerta. 

balikpapan - Suasana Hari Pendidikan Nasional 2014 di 
Balikpapan turut diwarnai dengan Peresmian Perpustakaan 
dan Tempat Penitipan Anak (Taman Ceria) Persatuan Wanita 
Patra (PWP) RU V. Bertempat di kawasan Parikesit, Ketua 
PWP Lilis Fathoni membuka Perpustakaan yang mulai 
beroperasi pada 2 Mei tersebut. Selain itu, PWP RU V juga 
meresmikan sarana penitipan anak Taman Ceria dengan 
tujuan membantu meringankan para orang tua yang bekerja 
di luar untuk dapat menitipkan anaknya. 

“Buku bisa memotivasi pikiran untuk menuju masa 
depan yang lebih baik. Dengan adanya perkembangan 
teknologi, setiap insan Pertamina harus terus mengisi 
wawasannya, termasuk lewat buku,” ujar Lilis Fathoni. 
Dukungan manajemen Refinery Unit V ditunjukkan dengan 
kehadiran General Manager Achmad Fathoni, SMOM Eman 
Salman Arief, dan Manager HR Area Eddy Sofyan dalam 
peresmian tersebut.

Perpustakaan PWP akan dimanfaatkan sebagai salah 
satu langkah peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan 
bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Sebagai bentuk 

Raut wajah penerima bantuan dari PWP RU VI terlihat 
senang, sebab bingkisan tersebut berisi sembako yang 
sangat dibutuhkan oleh warga, seperti beras, minyak 
goreng, gula dan sebagainya.

Darsini, salah seorang warga Majakerta merasa senang 
dengan pemberian bingkisan dari PWP RU VI. Ibu dua 
anak ini menuturkan, bingkisan tersebut sangat bermanfaat 
baginya karena berisi kebutuhan pokok rumah tangga.

Penyerahan bingkisan juga dilaksanakan di  Gedung 
Persatuan Wanita Patra (PWP). Warga yang menerima 
bingkisan di Gedung PWP tersebut terdiri atas tukang 
becak, tukang rumput dan tukang sampah.  Sebanyak 
370 bingkisan dibagikan PWP kepada masyarakat sekitar.

Ketua PWP RU VI Balongan, Nirwana Yulian Dekri 
menyatakan bakti sosial ini digelar dengan tujuan untuk 
berbagi kebahagiaan kepada warga.  Nirwana berharap 
agar masyarakat turut mendukung kilang RU VI Balongan 
terus beroperasi dengan baik sehingga keberadaannya 
dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.rikihamdaniMd/irw

kepedulian, para anggota PWP pun melakukan sumbangan 
buku untuk ditambahkan ke dalam koleksi perpustakaan. 

Dalam kesempatan yang sama GM RU V Achmad 
Fathoni mengungkapkan, integrasi perpustakaan dengan 
Taman Ceria dapat memiliki dampak positif terhadap 
pe ningkatan performa pekerja. Dengan semangat me-
ningkatkan pendidikan, Perpustakaan RU V dibuka bagi 
anggota maupun masyarakat sekitar.•KeishKara hanandhita Putri 

ru V resmikan Perpustakaan dan Taman Ceria

General Manager RU V Achmad Fathoni Mahmud dalam Peresmian 
Perpustakaan & Taman Ceria PWP.
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Sosialisasi Penyesuaian harga Elpiji 12 kg Secara 
Bertahap di kelurahan Semper Barat, Cilincing
jakarta -  Perwakilan dari organisasi kepemudaan menyampaikan sosialisasi 
penyesuaian harga Elpiji 12 kg secara bertahap di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, 
Jakarta pada hari Kamis (29/5). Rencananya Pertamina akan menaikkan harga Rp 1000/
kg per tahun hingga tahun 2016. Sosialisasi ini diikuti oleh puluhan warga sekitar kelurahan 
Semper yang menggunakan tabung  Elpiji 12kg.•priyo
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Peserta hSE academy Ikuti Praktik Pemadaman api di ru IV
CilaCap –  Meskipun Bulan K3 telah usai, namun semangat untuk menerapkan budaya safety awareness di Pertamina 
RU IV masih terus berlangsung. Hal tersebut dibuktikan melalui partisipasi RU IV dalam penyelenggaraan program 
HSE Academy yang dicanangkan oleh fungsi Health, Safety, and Environment Kantor Pusat Pertamina. Setelah melalui 
program HSE Academy di Yogyakarta, sebanyak 26 pekerja Direktorat Pengolahan setingkat Section Head mengikuti 
praktik pemadaman api yang di Fire Ground RU IV Cilacap pada  2 - 3 Mei 2014. Dengan dipandu oleh HSE Manager 
RU IV Leodan haadin, mereka mempraktikkan bagaimana menggunakan peralatan pemadaman kebakaran. Satu hal 
yang menarik adalah praktik penggunaan peralatan pemadaman pada tanki yang berukuran besar dengan menggunakan 
Iron Man yang memiliki kekuatan semburan hingga 8000 Gpm dengan jarak hingga 112 meter. “Iron Man yang dimiliki 
RU IV ini merupakan alat terbesar dan hanya satu-satunya di Indonesia.” ujar Leodan Haadin.•ru iV

Pertamina raih Best Booth di IPa ke-38                                                                                                                                            
                                                                                                                                               
jakarta - Pertamina berhasil meraih penghargaan sebagai Best Booth dalam ajang The 38th Annual Indonesian 
Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition. Keberhasilan ini atas sinergi Pertamina Korporat bersama anak 
perusahaan Pertamina. IPA merupakan organisasi non profit yang didirikan pada tahun 1971 dengan tujuan menyatukan 
pelaku utama di industri hulu migas nasional. Pelaksanaan IPA tahun ini memfokuskan kepada pentingnya menjalin 
kemitraan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan ketahanan energi.•irli
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Tim Bola Basket Pertamina raih Peringkat III dalam 
Turnamen Indonesia Banking School
garut – Dalam rangka meningkatkan jam terbang bertanding sebagai persiapan Porseni BUMN 2014, Tim Bola Basket Pertamina 
mengikuti Tournament yang diadakan oleh Indonesia Banking School (IBS). Event ini dilaksanakan pada15 – 22 Mei 2014 dan diikuti oleh 
12 perusahaan, diantaranya adalah BNI, BRI, Trans TV, Bank Artha Graha. Tim Bola Basket Pertamina berhasil mendapatkan peringkat 3, 
dimana juara 1 dari Trans TV dan juara 2 diraih  Bank Artha Graha. Semoga semakin dapat meningkatkan prestasi olahraga  bola basket 
Pertamina ke depannya.•keMas ahMad widad

Pertamina Turut Meriahkan Festival rujak uleg 2014 
surabaya – Pertamina turut memeriahkan Festival Rujak Uleg  pada Minggu 18 Mei 2014. Acara yang dibuka oleh Wali 
Kota Surabaya Tri Rismaharini tersebut, merupakan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 721 Kota Surabaya 
dan dilaksanakan tiap tahun sejak tahun 2007 silam. Tidak kurang dari 1.500 peserta dengan berbagai kostum unik 
“bergoyang  uleg-uleg” bersama (melakukan gerakan menguleg rujak di atas cobek) diiringi musik yang dibawakan oleh 
Grup Musisi Jalanan persembahan dari Pertamina. Para peserta yang sangat antusias langsung berkerumun di depan 
panggung Pertamina untuk berjoget bersama saat musik dimainkan. Beberapa tamu kehormatan yang hadir dalam acara 
festival rujak uleg yaitu pejabat kota, duta wisata, kedutaan besar luar negeri dan masyarakat serta media dari dalam 
maupun luar negeri.• Mor V
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President director PhE Berbagi Pengetahuan 
dengan Mahasiswa pada ajang IPa
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President Director Per ta mina Hulu Energy (PHE) Ign. Tenny Wibowo menjelaskan 
tentang operasi PhE sebagai anak perusahan (AP) Pertamina di hadapan 
mahasiswa.

PEP Sangasanga Field dan Sangatta Field 
Berpartisipasi pada kaltim Fair 2014

Presentasi di stand SKK Migas dan KKKS mendapat perhatian dari pengunjung 
yang rata-rata  pelajar dan mahasiswa.
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j a k a rta  -  P u l u h a n 
Maha s iswa Univers i tas 
Indonesia dan Universitas 
Trunojoyo mengunjungi 
booth  Pertamina dalam 
event The 38th IPA di Jakarta 
Convention & Exhibition 
(JCC), Jakarta (22/5). 

P re s i d e n t  D i r e c t o r 
Per ta mina Hulu Energy 
(PHE) Ign. Tenny Wibowo 
berkesempatan menjelaskan 
operasi PhE sebagai anak 
perusahan (AP) Pertamina di 
Indonesia dan mancanegara 
dalam kontribusinya meng-
hasilkan minyak dan gas 
untuk kebutuhan dalam 
negeri. 

Te n n y  m e r a s a  s e -
nang dengan antusiasme 
mahasiswa dalam mem-
perdalam pengetahuannya 

t en tang  dun ia  M igas . 
“Saya menjelaskan bagai-
mana PhE sebagai AP 
Per tamina berkontribusi 
menghasilkan Migas untuk 
kepentingan bangsa. Mereka 
sangat tertarik saat saya 
ungkapkan baga imana 
p ro s e s  m e n g h a s i l k a n 
Migas mulai dari pencarian 
hingga pengiriman Migas 
tersebut. Saya berharap 
para generasi bangsa ini 
dapat menjadi penerus 
yang dapat berkontribusi 
bagi peningkatan produksi 
Migas Indonesia dimasa 
mendatang,” ungkapnya. 

Salah seorang mahasiswa 
dari Universitas Indonesia, 
Lisa, mengaku senang dan 
puas dengan kunjungannya 
ke booth Pertamina. “Selain 

tampilannya menarik dengan 
mobil balap Formula, pre-
sentasi yang diberikan juga 
sangat bagus dan jelas, ini 
sangat penting bagi kami,” 
ucap Lisa.

Menurut Lisa, presentasi 
yang d ipaparkan  o leh 
Pre sident Director PhE 
tersebut pun membuatnya 

menjadi lebih paham proses 
pencarian hingga pengiriman 
Migas untuk dikonsumsi 
masya rakat. “Saya berharap 
kegiat  an serupa dapat 
berlanjut dengan seringnya 
dilakukan pameran dan 
kuliah umum dari perusahaan 
di kampus-kampus sebagai 
sharing ilmu,” lanjutnya.•

samarinda - Memperingati 
h a r i  j a d i  K a l i m a n t a n 
Timur ke-57 Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur 
menyelenggarakan pameran 
pembangunan berta juk 
Kaltim Fair 2014. Acara yang 
melibatkan berbagai SKPD 
dan perusahaan-perusahaan 
di Kalimantan Timur ini digelar 
di halaman parkir komplek 
Stadion Sempaja Samarinda 
pada 17-21 April 2014. 

SKK Migas bersama 
KKKS Kaltim meliputi Total 
E&P Indonesie, Chevron 
Indonesia Company, Perta-
mina EP Field Sangasanga 
dan Sangatta, VICO Indo-
nesia, Mubadala Petroleum, 
dan ENI ikut serta memeriah-
kan acara bertema Estetika 
Borneo ini. Acara dibuka 
oleh Wakil Gubernur, h.M. 
Mukmin Faisyal HP.

Kaltim Fair merupakan 
acara tahunan yang diseleng-
garakan untuk memperingati 
hari jadi Provinsi yang kaya 
akan hasil bumi tersebut. 

Pada keikutsertaan KKKS 
dan SKK Migas kali ini tidak 
berbeda jauh dengan tahun-
tahun sebelumnya. Stand 
pameran sengaja dikemas 
dengan berbagai kegiatan 
yang menarik perhatian 
pengunjung dengan tujuan 
agar sosialisasi kegiatan 
usaha hulu migas tercapai. 

Secara bergantian SKK 
Migas dan KKKS memberikan 
presentasi berkaitan dengan 
profil dan kegiatan masing - 
masing perusahaan. Tema 
yang diangkat mulai dari 
kegiatan operasi ekplorasi 
dan produksi migas, ke-
giatan CSR perusahaan, 
proses rekruitmen, hingga 
penyuluhan HIV/AIDS. 

Materi presentasi yang 
menar ik  dan berbaga i 
souvenir yang dibagikan 
berhasil menyedot antusias-
me pa ra  pengun jung . 
PT. Pertamina EP sendiri 
mem presentasikan ten-
tang kegiatan pro duksi 
yang selama ini di la ku-

kan .  Tu juannya  un tuk 
mem perkenalkan kepada 
masyarakat seperti apa ke-
giatan produksi dan eksplorasi 
yang selama ini dilakukan 
oleh Pertamina EP sehingga 
dapat mencu kupi kebutuhan 
minyak di Indonesia. Acara 
sema kin menarik karena 
antusiasme pengunjung 
yang kebanyakan adalah 
mahasiswa pada sesi tanya 
jawab.

“Materi presentasinya 
menarik. Kami jadi semakin 
tahu tentang kegiatan pro-

duksi dan eksplorasi minyak, 
apalagi banyak souvenirnya 
jadi makin semangat,” Ujar 
Nita Kamila mahasiswa 
Fakultas Teknik, Universitas 
Mulawarman yang semangat 
mengikuti presentasi dari 
Pertamina EP ini.

Pameran ditutup pada 
21 Apr i l  2014 dengan 
mengumum kan juara Stand 
Terbaik. Menjadi kebanggaan 
tersendiri ketika Stand milik 
SKK Migas dan KKKS pun 
maju mendapatkan juara 
kedua.•pep sangasanga Field
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Skk Migas Sumbagut dan 
kkkS langkat kunker 
ke Pemkab langkat

PEP Tarakan Field dukung gerakan Pramuka 
keliling Indonesia

PhE Townhall Sharing Session
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langkat - Kepala Perwakilan SKKMigas 
Wilayah Sumbagut Bahari Abbas beserta 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah 
Langkat melaksanakan kunjungan kerja  ke 
Pemerintah Kabupaten Langkat yang diterima 
oleh Wakil Bupati Langkat h. Sulistianto beserta 
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Rumah Dinas Bupati Langkat Stabat, pada (7/5).

Dalam kunjungan kerja tersebut, disampaikan 
kondisi terkini tentang kegiatan eksplorasi migas 
di Wilayah Kabupaten Langkat dan beberapa 
kabupaten lainnya yang berbatasan dengan 
Kabupaten Langkat oleh Kepala Perwakilan 
SKKMigas Wilayah Sumbagut. Selain itu,  
dilanjutkan dengan pemaparan dari KKKS yang 
ada di wilayah Langka, seperti PT Pertamina EP, 
Petronas Caligari, Bukit Energi, dan Kemitraan 
PT Pertamina EP (TAC dan JOB).  

Bahari Abbas mengungkapkan, pada tahun 
2013, target pemerintah untuk produksi minyak 
adalah 870 bopd dengan realisasi sebesar 820 
bopd. Untuk memenuhi target produksi di tahun 
2014 ini, telah dilakukan upaya peningkatan 
produksi ditambah pelaksanaan survei seismik 
3D terpanjang di Indonesia dengan area se-
panjang 1.000 km. “hal ini dilakukan sebagai 
upaya menemukan cadangan baru,” ujarnya.

Sementara  Dirasani Thaib, Pangkalan Susu 
Field Manajer menjelaskan, produksi migas 
lapangan Pangkalan Susu menurun secara sig-
nifikan. “Lapangan ini merupakan yang pertama 
di Indonesia, dan usianya sudah sangat tua. 
Tetapi usaha peningkatan produksi dan inovasi 
tetap kami lakukan,” jelasnya.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan 
produksi minyak dan gas di tahun 2014 antara lain, 
pengeboran sumur Benggala-02 di Kecamatan 
Binjai dan Benggala-03 di Kecamatan Selesai, 
Kabupaten Langkat.

Dalam pertemuan ini juga disampaikan 
permasalahan yang kerap mengganggu 
kegiatan operasinal KKKS Wilayah Sumbgut. Di 
antaranya, penjarahan sumur-sumur tua, gang-
guan keamanan dan beberapa pengeboran yang 
belum membuahkan hasil.

Waki l  Bupat i  Langkat h. Sul ist ianto 
mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja 
SKK Migas dan KKKS Perwakilan Sumbagut ke 
Pemerintah Kabupaten Langkat.  “Pemerintah 
Kabupaten Langkat tentunya akan mendukung 
sepenuhnya kegiatan eksplorasi migas di 
Kabupaten Langkat sesuai komitmen Pemerintah 
Pusat,” tegasnya.

Sulistianto menambahkan, kegiatan eksplorasi 
migas di Kabupaten Langkat akan membawa 
dampak positif terhadap perekonomian daerah 
serta akan bermuara kepada penambahan 
dana bagi hasil migas dan pajak daerah sebagai 
modal untuk pembangunan Kabupaten Langkat. 
“Pengeboran migas yang berhasil itulah yang kita 
harapkan,” tutupnya.•pep pangkalan susu Field

jakarta - Bertepatan de-
ngan hari Kebangkitan Na-
sional ke-106 yang jatuh 
pa da 20 Mei 2014 lalu, 
Pertamina hulu Energi (PhE) 
menyelenggarakan Town Hall 
Sharing Session di gedung 
PhE Tower, Jakarta Selatan. 

Acara tersebut me ru-
pakan salah satu pro gram 
lan jutan sos ia l isas i  pe-
numbuhan Tata Nilai 6 C 
yaitu Clean, Competitive, 
Con fident, Customer Fo-
cused, Commercial, dan 
Capab le  dengan  t ema 
“Competitive: Best Practice 
yang  mampu be rsa ing 
di kelas dunia”. “Aspirasi 
kita di 2025 menargetkan 
produksi sebesar 2,2juta 
BOEPD,” demikian ucap 
Senior Vice President (SVP) 
Upstream Strategic Planning 
and Operation Evaluation 
(USPOE), Djohardi Angga 
Kusumah saat acara di-
maksud.

Lebih lanjut Djohardi 
mengatakan, kebutuhan 
energi di Indonesia meningkat 
terus. Sebagai satu-satunya 
BUMN yang menyokong 
ketersediaan energi negeri 
ini, Pertamina beserta seluruh 
jajarannya harus siap memikul 

tugas dan tanggung jawab 
itu.  ”Direktorat hulu dan Anak 
Perusahaan hulu (APh) harus 
berupaya terus agar target 
2,2juta BOEPD pada 2025 
dapat kita wujudkan,” imbuh 
Djohardi.

Untuk mereal isasikan 
target di atas diperlukan 
berbagai langkah perbaikan 
kedalam. Menurut Djohardi, 
ada dua hal utama yang 
harus  d iperba ik i ,  ya i tu 
people and process. Tentang 
people, ia mengatakan pola 
regenerasi di  Pertamina 
seperti pelana kuda, yakni 
pekerja berusia 45-55 tahun 
menggelembung, sementara 
usia 35-45 tahun rendah. 

”Kita kekurangan pe-
kerja di usia 35-45 tahun 
(middle level management) 
untuk menggerakkan peru-
sahaan ini,” tegas Djohardi. 
Sedangkan terkait dengan 
process, belum ada stan-
darisasi yang sama antar 
APH menyangkut kegiatan 
eksplorasi, pengembangan 
dan produksi. “Standarisasi 
yang tidak seragam antar APH 
akan menyulitkan kita ketika 
mengidentifikasi masalah 
serta mencari solusi yang 
ce pat dan tepat,” tambah 

Djohardi.
Di samping Djohardi, hadir 

juga dalam acara tersebut 
pereli nasional Rifat Sungkar 
yang  d idau la t  sebaga i 
Corporate Athelete Pertamina 
oleh Presiden Direktur PhE 
Ignatius Tenny Wibowo. Pa-
da kesempatan itu, Rifat 
membagi pengalamannya 
berkompetisi di kejuaraan rally 
tingkat dunia, baik di Eropa 
maupun Amerika Serikat. 
“Ke mauan, komitmen, dan 
kon sistensi menjadi kunci 
sukses kemenangan d i 
setiap kompetisi, di samping 
team work yang solid,” de-

mikian jelas Rifat tentang 
ber bagai prestasi yang telah 
digapainya.

Peraih juara nasional off-
road 8 kali berturut-turut, itu 
menganalogikan Pertamina 
l ayaknya ikan besar  d i 
dalam kolam kecil. Sebagai 
perusahaan migas terbesar 
di Indonesia, Pertamina harus 
membuka pandangannya 
lebih luas supaya berkembang 
dan mampu bersaing dengan 
perusahaan-perusahaan 
migas internasional. “If you 
want to be champion, life alike 
champion,” pungkas Rifat 
memotivasi.•dit. hulu

tarakan - PT Pertamina 
EP Field Tarakan ikut serta 
dalam dukungan Pramuka 
Keliling Indonesia. Gerakan 
Pramuka Keliling Indonesia 
ini dilakukan oleh Anggota 
Pramuka Luar Biasa (APBL) 
Cacat Tunarungu. Perwakilan 
APBL mendatangi Pertamina 
EP Field Tarakan pada Rabu, 
14 Mei 2014. Perwakilan yang 
datang ke PT Pertamina EP 
Field Tarakan, yaitu Siti Juleha 
berasal dari Samarinda dan 
Heri Efendi yang berasal dari 
Balikpapan.

Tujuan dari gerakan ini 
yaitu ingin membuktikan 
kepada bangsa Indonesia 
bahwa penyandang cacat 
tuna rungu dan tuna wicara 
juga mempunyai semangat 
yang tinggi, dapat menambah 
wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman bagi anggotanya. 
Kedatangan Siti Juleha dan 
heri Efendi ke kantor PT 
Pertamina EP Field Tarakan 
membawa nilai-nilai positif, 
bahwa siapapun akan bisa 
berhasil dan mendapatkan 
apa yang diimpikan asalkan 
memil ik i  keyakinan, j iwa 
kerja keras, dan kemauan 
yang tinggi. Keterbatasan 
bukannya alasan ataupun 
hambatan untuk maju, tapi 
baga imana kekurangan 
tersebut dapat dikemas agar 
bisa menjadi nilai positif bagi 
diri sendiri dan orang lain.

Bentuk dukungan PT 
Pertamina EP Field Tarakan 
adalah dengan memberikan 
surat keterangan bahwa 
mereka telah mengunjungi 
kantor Pertamina dan foto 
bersama. Apresiasi sangat 

tinggi diberikan oleh pihak 
majemen, karena mereka 
langsung b isa ber temu 
dengan Abdhul Chalik, GM 
PT Pertamina EP Asset 5, Tri 
Sasongko FM PT Pertamina 
EP Field Tarakan, dan Hari-
yanto perwalikan L&R.

Dengan adanya gerakan 
i n i ,  semoga  ke lompok 
Anggota Pramuka Luar Biasa 
(APLB) Cacat Tunarungu 

d a n  W i c a r a  b e r h a r a p 
mendapatkan perhatian lebih 
dari pihak-pihak terkait. 

“Semoga dengan ada-
nya  ge rakan  in i  dapa t 
menyadarkan l ingkungan 
sekitar bahwa keterbatasan 
bukanlah suatu alasan atau 
hambatan untuk berhasil dan 
berkembang,” ujar Abdhul 
Chalik menyemangati.•pep 

tarakan Field

Senior Vice President (SVP) Upstream Strategic Planning and Operation Evaluation 
(USPOE), Djohardi Angga Kusumah dalam PHE TownHall Sharing Session, 
Jakarta (20/5).
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Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Persat, Ketua Umum Kopkar Persat 
Sigit Rahardjo menjelaskan koperasi ini membukukan laba bersih Rp 2,8 miliar.

jakarta - Kinerja Koperasi 
Karyawan Kantor Pusat (Kop-
kar Persat) tahun 2013 telah 
melalui pro ses pemeriksaan 
oleh t im Pengawas dan 
Akuntan Publik. Dari hasil 
pemeriksaan tersebut, reali-
sasi pendapatan usaha Kop-
kar Persat 2013 Rp 24,5 miliar 
dari rencana pendapatan usa-
ha sebesar Rp 29,5 miliar 
atau dengan pencapaian 83,1 
per sen dari rencana yang telah 
ditetapkan. 

Ketua Umum Kopkar Per-
sat, Sigit Rahardjo meng -
ungkapkan Kopkar Persat 
berhasil membukukan laba 
bersih atau Sisa hasil Usaha 
sebesar Rp 2, 8 miliar. Apa-
bila dibandingkan dengan 
pen dapatan usaha tahun 
2012, dari sisi pendapatan 
mengalami penurunan se-
besar 13, 2 persen. 

Namun dari segi keuntung-
an yang diperoleh mengalami 
kenaikan sebesar 18,4 per sen. 
Perolehan tersebut di dapatkan 
dari unit usaha pengelolaan 
gedung dan jasa tenaga kerja, 
unit usaha waserda, unit usaha 
produk migas dan unit usaha 
simpan pinjam.

“Kegiatan usaha yang 
dilaksanakan pada tahun 

lalu banyak mengalami pe-
nu runan terutama dalam 
kegiatan usaha pengelolaan 
jasa tenaga kerja. hal ini 
terjadi karena adanya regulasi 
mengenai larangan badan 
usaha koperasi mengelola ja-
sa tenaga kerja,” ungkap Sigit 
pada Rapat Anggota Tahunan 
Kopkar Persat Tahun Buku 
2013 di Lantai Ground Kantor 
Pusat Pertamina, (12/5).

Namun dikatakan oleh 
Sigit, pihaknya terus berupaya 
untuk mengembangkan 
unit usaha lainnya yaitu di 
bidang properti yang akan 
terus dikembangkan. Karena 
itu, Sigit mengharapkan 
dukungan dan peran serta 
aktif seluruh anggota un-
tuk mempertahankan dan 
meningkatkan kinerja Kopkar 
Persat sehingga tetap eksis, 
berkembang dan maju.

Untuk jumlah keanggotaan 
yang tercatat per 31 Desember 
2013 sebanyak 2.612 orang, 
mengalami peningkatan 
sebesar 2 persen dari jumlah 
anggota tahun 2012 yang 
berjumlah 2.570 orang.

 
renCana kerja dan 
target shu 2014

Pengawas Kopkar Per-

sat, Heriyanto Kisworo juga 
menyampaikan rencana 
kerja Kopkar Persat tahun 
2014. Unit usaha pengelo-
laan gedung dan jasa tena-
ga kerja menargetkan pen-
dapatan usaha sebesar 
Rp7,7 miliar dengan target 
keuntungan Rp629 juta. Unit 
usaha waserda menargetkan 
pendapatan usaha sebesar 
Rp4,2 milar dengan target 
ke untungan Rp1,8 miliar.

Kemudian, unit usaha 
pro duk migas, pendapatan 
usahanya ditargetkan Rp 288 
juta dengan target keuntungan 
sebesar Rp 109 juta. Unit 
usaha simpan pinjang menar-
getkan pendapatan sebesar 

Rp 10,4 miliar dengan target 
keuntungan Rp 1,9 miliar. 

Pada tahun ini, Kopkar 
Persat juga menambah unit 
usaha baru. Yaitu, unit usaha 
proyek-proyek. Kegiatan 
utama unit usaha ini adalah 
melakukan pekerjaan well 
service di lingkungan PT Per-
tamina EP dengan target 
pen dapatan sebesar Rp 2,2 
miliar dan target keuntungan 
Rp 850 juta.

Sehingga total target 
pendapatan usaha tahun 
2014 adalah Rp 25,1 miliar 
dengan Sisa hasil Usaha atau 
Laba bersih sebesar Rp 2,9 
miliar.•irli

jakarta – Contact Perta-
mina berhasil meraih tiga 
penghargaan di kompetisi 
nasional, The Best Contact 
Center Indonesia 2014 , 
yang diselenggarakan oleh 
Indonesia Contact Center 
Association (ICCA), di Hotel 
Bidakara, Jakarta,  (28/5). 
Penghargaan diterima oleh 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir.

T i g a  p e n g h a r g a a n 
tersebut terdiri dari peringkat 
Gold untuk Kategori Best 
Operation, peringkat Bronze 
untuk Kategori Best Creative 
Team,  dan Go ld  un tuk 
Kategori Best Agent, yang 
diraih oleh personel Contact 
Center Pertamina, Dahlia. 

Ali Mundakir mengatakan, 
pengahargaan ini merupakan 
hasil kerja keras dan cerdas 
tim Contact Pertamina, dalam 
melayani semua kebutuhan 
pe langgan yang berkaitan 
dengan Pertamina.

Ali mengungkapkan, ke 

Contact Pertamina raih Tiga Penghargaan di ICCa
depannya Pertamina akan 
men ingka t kan  l a yanan 
Contact Pertamina untuk 
fungsi-fungsi bisnis yang lebih 
luas lagi, tidak hanya melayani 
pertanyaan dan keluhan dari 
masyarakat. 

Penghargaan The Best 
Contact Center Indonesia 
2014 sudah delapan kali 
diselenggarakan. Tahun ini, 
kompetisi dikelompokkan 
dalam 29 kategori Individu 
dan kompet i s i  contac t 
center perusahaan yang 
dikelompokkan dalam 10 
kategori Korporat.

Jumlah peserta lomba 
meningkat sebanyak 36% 
dibandingkan tahun 2013. 
Peserta kategori Individu 
diikuti 34 perusahaan yang 
mengirimkan 404 peserta, 
jambore di ikut i  o leh 12 
perusahaan dengan 156 
peserta, the best program 
diikuti oleh 20 perusahaan, 
the best talent diikuti oleh 15 
perusahaan.

Sistem penilaian untuk 

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menerima  
penghargaan untuk Contact Pertamina dalam  ajang kompetisi nasional, The 
Best Contact Center Indonesia 2014.
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kategori individu adalah 
tes tertulis dan presentasi.  
Sedangkan sistem penilaian 
untuk kategori Korporat meng-
gunakan sistem audit sesuai 
dengan kategori yang diikuti 
yaitu The Best Operations, 
The Best HR Retent ion 
Program, The Best Business 
Contribution dan The Best 

Technology Innovation. 
Juri berasal dari praktisi, 

vendor teknologi dan pengu-
rus Asia Pasif ic Contact 
Center Association Leaders 
(APCCAL), yang melakukan 
audit berdasarkan parameter 
COPC dan Customer Service 
Audit.• sahrul

balongan - Agar tim manajemen memiliki 
keterampilan berbicara dengan baik dan jelas 
dalam menyampaikan informasi, RU VI Balongan  
menggelar workshop public speaking bertempat 
di Ruang Rapat 1 Adm Building RU VI, baru-
baru ini.

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan 
skill dalam berkomunikasi yang baik dan benar 
kepada komunikan. Workshop ini sengaja digelar 
mengingat banyaknya agenda setiap manager di 
RU VI dalam menyampaikan presentasi ataupun 
pidato terkait pekerjaan, terlebih hampir sebagian 
besar waktu yang dihabiskan tim manajemen 
untuk mengurusi kilang.

General  Manager RU VI dan tim manajemen 
menjadi peserta dengan pembicara Juliana A 
Hutubessy, Training & Development Consultant  
dari Tantowi Yahya Public Speaking School 
(TYPSS). Wanita paruh baya itu mengajarkan  
pemahaman terkait interpersonal communication 
kepada tim manajemen RU VI, bagaimana cara 
berkomunikasi khususnya kepada bawahan 
ataupun team work agar pesan yang disampaikan 
mudah dimengerti.

Juliana mengatakan, public speaking meru-
pakan jembatan utama dalam meniti karier dalam 
perusahaan, kehidupan bermasyarakat yang 
harmonis, atau sampai menyelesaikan masalah 
di manapun.

Berbeda dengan dengan Juliana, artis Feni 
Rose yang turut menjadi pembicara dalam 
workshop ini lebih memfokuskan materi terkait 
impresive vocal dan gesture. Ia mengatakan, 
impressive vocal ini penting sebab dapat 
membentuk citra/ image,  mempengaruhi 
kredibilitas, mengelola mood, maupun membantu 
audience dalam memahami materi yang di-
sampaikan.

“Bayangkan jika Anda sedang berbicara 
di depan publik dengan artikulasi dan intonasi 
tidak jelas, maka akan membuat audiens yang 
mendengarkan bingung dan tak mengerti,” ujar 
Feni.

Dalam workshop ini, peserta terlihat sangat 
antusias dalam menyimak setiap materi. Mereka 
juga  diberikan kesempatan untuk menunjukkan 
aksinya dalam berbicara di hadapan tim 
manajemen lainnya .

General Manager RU VI Balongan Budi 
Santoso Syarif (saat menjabat) berharap, ilmu 
yang didapat dalam workshop tersebut dapat 
diaplikasikan dalam pekejaan sehari-hari sehingga 
apabila ada instruksi dari atasan pesannya bisa 
sampai dengan baik kepada bawahan.•ru Vi
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ribuan Pekerja Pertamina Tolak akuisisi Pertagas
jakarta – Ribuan Pekerja 
Pertamina yang tergabung 
dalam Federasi Serikat Pekerja 
Pertamina Bersatu (FSPPB) 
melakukan aksi demo turun ke 
jalan untuk menolak pelepasan 
saham PT Pertamina Gas 
(Pertagas) ke PT Perusahaan 
Gas Negara Tbk (PGN). 

Para pekerja Pertamina 
dari seluruh Indonesia yang 
berkumpul di Kantor Pu-
sat Pertamina melakukan 
long march ke t iga lokasi 
yaitu Kementerian BUMN, 
Kementerian ESDM dan Istana 
Negara, Kamis (5/6). Aksi 
demo yang dilakukan oleh 
Pertamina turut didukung 
sekitar 500 mahasiswa yang 
tergabung dalam Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Isu penggabungan ke dua 
perusahaan tersebut se be-
lumnya bergulir di berbagai 

Energi alternatif Tidak Maksimal jika 
Subsidi BBM Tidak dihapus
bandung – Pengembangan 
sumber energi baru terba-
rukan di Indonesia sebagai 
jawaban atas menurunnya 
produksi  BBM nasional yang 
berbanding balik dengan 
melonjaknya angka konsumsi, 
masih terjegal. Energi yang 
dipakai kini belum mencapai 
nilai keekonomian, dan ter-
kendala oleh subsidi.

Di hadapan ratusan maha-
siswa Universitas Padjadjaran, 
Bandung, Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
da lam ku l iah umumnya 
yang bertajuk, “Kebijakan 
E n e r g i  B e r k e l a n j u t a n 
untuk Keber langsungan 
Ketersediaan Energi Na-
sional,” mengungkapkan, 
energi  terbarukan t idak 
mung kin berkembang secara 
optimal jika subsidi tidak 
dicabut.

 “Se lama ada  BBM 
subsidi, saya yakin energi 
baru terbarukan tidak akan 
booming. Energi sekarang 
yang kita pakai harus men-
capai nilai keekonomian, ka-
rena energi baru terbarukan 
itu mahal,” katanya di Graha 
Sanusi hardjadinata Unpad, 
Bandung, pada (23/5). 
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan pencerahan tentang 
pengembangan energi alternatif kepada mahasiswa Universitas Padjajaran.

Menurut Karen, walaupun 
mahal, energi baru terbarukan 
merupakan sumber energi 
yang lebih sustain, lebih 
berkelanjutan, dan lebih 
bersih. “Pengembangannya 
yang tersendat oleh sub sidi  
BBM merupakan tantangan 
yang harus dihadapi bangsa 
Indonesia.  J ika subsid i 
tidak dicabut maka energi 
terbarukan sulit berkembang,” 
tegasnya.

Karen menuturkan, ada-
nya keinginan untuk meng-
hapus subsidi sedikit demi 
sedikit akan disambut baik 
oleh Pertamina, sebagai 
perusahaan energi. “Kalau 
tidak, yang namanya geo-
thermal, CBM, biosolar, 

integrated petrochemical dan 
energi terbarukan lainnya itu 
tidak akan jalan,” ungkapnya.

Bahkan Karen menyon-
tohkan, Pertamina saat ini 
sudah menyediakan energi 
ba  ru  te rba rukan  un tuk 
trans portasi.  “Mobil-mobil 
tang ki pengangkut BBM 
Pertamina mulai mengunakan 
CNG, kapal-kapal tanker 
menggunakan LNG, terma-
suk angkutan umum dengan 
CNG. Yang tak kalah pen-
tingnya, pembangkit listrik 
PLN yang akan diusahakan 
menggunakan geothermal. 
Semua ini demi mengurangi 
penggunaan BBM,” tegas-
nya.•sahrul

Ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi 
demo turun ke jalan untuk menolak pelepasan saham PT Pertamina Gas (Pertagas) ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk 
(PGN). Aksi tersebut turut didukung sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  yang 
ikut  melakukan longmarch ke tiga lokasi yaitu Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Istana Negara, Kamis (5/6). 

media massa. Walaupun 
upaya Ke men terian Negara 
BUMN untuk menggabungkan 
Pertagas ke dalam PGN melalui 
surat yang dikeluarkan Menteri 
BUMN ke Direksi Pertamina 
tidak jadi dilaksanakan, na mun 
FSPPB bersama mahasiswa  
merasa perlu untuk turun ke 
jalan. Tujuannya, agar upaya 
peng gabungan dengan model 
seperti itu tidak dilakukan di 
masa yang akan datang. 

Presiden FSPPB, Ugan 
Gandar menjelas kan,  100 
persen saham Pertagas 
dikuasai oleh Pertamina yang 
berstatus Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), sehingga 
semua keuntungan dan 
dividen bakal diserahkan 
semuanya untuk Indonesia. 
Sementara di PGN, negara 
hanya memiliki 57 persen 
saham, selebihnya 43 persen 

adalah milik asing.
“Bayangkan jika Pertagas 

diakuisisi oleh PGN yang 
sebagian sahamnya dikuasai 
asing. Ini punya negara kok 
mau diserahkan ke pihak 
asing. Saya pik i r  sudah 
waktunya pekerja Pertamina 
untuk bangkit dan bersatu 
bahwa pekerja Pertamina 
sanggup untuk mengelola 
migas,” tambah Ugan. 

 FSPPB menilai selama 
ini pemerintah tidak berpihak 
kepada Pertamina sebagai 
perusahaan negara. “Mestinya 
pemer intah member ikan 
p e r l i n d u n g a n  k e p a d a 
Pertamina. Jika mengambil 
suatu keputusan berpihaklah 
k e p a d a  n e g a r a ,  d e m i 
kepentingan rakyatnya dan 
jangan berpihak kepada pihak 
asing,” tegas Ugan.•irli
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jakarta - Pada 2013 lalu pertumbuhan pendapatan PT Pertamina 
Drilling Service Indonesia (PDSI) bergerak positif, dari US$ 246,46 
juta pada 2012 meningkat 5,81 persen pada 2013 menjadi US$ 
260,79 juta. Begitu juga dengan pertumbuhan laba bersih yang 
pada tahun sebelumnya sebesar US$36,46 juta meninggi menjadi 
US$37,96 juta di ujung 2013.

Meski kinerja operasi tahun lalu tidak begitu menggembirakan 
sebab sebanyak 19 rig idle pada Desember 2013, namun secara 
finansial PDSI masih mengukir untung. Hal tersebut dikarenakan 
Pertamina EP (PEP) yang menjadi user terbesar rig PDSI mulai 
memperkendur proyek pengeborannya sejak pertengahan 2013 
lalu. Kondisi demikian membuat management PDSI harus mencari 
alternatif terobosan untuk bisa tetap mencapai target yang telah 
ditetapkan. “Beruntung kinerja keuangan PDSI terselamatkan oleh 
rig-rig baru yang mulai beroperasi penuh pada 2013, sehingga 
kami bisa melewati tahun itu dengan tampilan keuangan lebih baik 
dibandingkan 2012. Dapat dikatakan, inilah hikmah dari diversifikasi 
pasar yang kami lakukan,” ujar Direktur Utama PDSI Faried Rudiono 
dikantornya beberapa waktu yang lalu.

Bak kata pepatah: dibalik musibah selalu ada berkah. Demikian 
pula yang dialami oleh PDSI pada 2013. 
Goncangan yang timbul karena PEP 
mengurangi aktifitas pengeboran, justru 
memicu management untuk berfikir, 
bagaimana caranya agar tidak terus 
bergantung pada PEP sebagai pasar utama. 
Management PDSI berhasil merumuskan 
empat strategi untuk menanggulangi 

apabila masalah seperti ini kembali terulang, pertama adalah penetrasi 
pasar di captive market, yaitu di PEP. Maksudnya, PDSI melakukan 
pendekatan langsung kepada field manager dengan tujuan memantau 
program-program peningkatan produksi migas di masing-masing 
lapangan, sekaligus membuka peluang peningkatan pemakaian rig 
PDSI. “Melalui pendekatan ini masuklah proyek 27 sumur untuk dibor 
dengan rig besar dan kecil, di luar Rencana Pemboran Kerja Ulang 
(RPKU), “ cerita Faried.

Jurus kedua adalah pengembangan pasar-pasar baru di luar 
Pertamina EP, baik untuk operasi pengeboran di darat (onshore) 
maupun lepas pantai (offshore). hal ini, sejalan dengan strategi 
manajemen untuk memperbanyak kanal-kanal pendapatan dari 
berbagai sumber. Artinya, tidak hanya menggantungkan lahan usaha 
pada  satu sumber pasar tradisional semata, yakni Pertamina EP saja. 
Langkah ini mendorong PDSI untuk keluar dari zona nyamannya, serta 
mulai menawarkan rig-rig baru dengan daya 1.000 HP dan 1.500 HP 
ke pasar yang cukup competitive seperti Star Energy, Conoco Phillips, 
dan Vico. “Di samping itu, manajemen PDSI juga melakukan penjajakan 
pasar-pasar luar negeri seperti ke Aljazair, Irak, Papua Nugini, dan 
Brunei,” imbuh Faried

Strategi ketiga adalah meningkatkan performance rig guna 
mendukung strategi pertama dan kedua di atas. Penetrasi pasar dan 
pengembangan pasar baru tentu saja membutuhkan kinerja rig yang 
tangguh. “Kuncinya rig-rig PDSI harus selalu safe (aman), reliable 
(dapat diandalkan), clean (bersih), dan tidy  (rapi),” paparnya. Dan 
jurus keempat adalah menekan biaya operasi. Manajemen melakukan 
berbagai upaya efisiensi material, cash flow, dan juga perjalanan dinas 
untuk menekan operation cost seoptimal mungkin. Faried juga berjanji 

akan terus memacu jajarannya, untuk meningkatkan kinerja PDSI 
agar mampu bersaing menjadi perusahaan jasa pengeboran kelas 
dunia.• dit. hulu

Rig PDSI, D1000 54 beroperasi di Field Prabumulih.
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